
Lehendakariak Eika kooperatibaren 
lantegia bisitatu du 
 
 

"Eika" marka daramate munduan bitrozeramikarako 
dauden bi foku erradiatzailetik batek 
 
Etxebarriako kooperatibak munduko merkatuan kuota irabaztea lortu du aurten, 
pandemia izan arren, eta ekitaldia errekorreko fakturazioarekin amaitzea espero 
du, 2021ean 120 milioi euroko fakturazioa gaindituz. 
 
Ia 50 urte etxetresna elektrikoen sektorean 

Eika 1973an sortu zen. Lea Artibaiko eskualdeko ekintzaile talde batek, 
Euskadiko Kutxak lagunduta, kooperatiba bat sortu zuen emakumeen 

artean enplegua sustatzeko. 
 

Hasiera batean, egosteko berokuntza-elementu elektrikoen eskari gero eta 
handiagoari erantzuten zion, eta, horretarako, sukalde-gainetarako plaka 

elektrikoak eta labeetarako berotze tubularreko elementuak fabrikatzen 
zituen. 

 
1995ean, bitrozeramikarako foku erradiatzaileak ekoizten hasi zen. 
Aurrerago, egosketa elektrikoaren kontrolarekin lotutako jarduerak sortu 

ziren, gainazalerako eta laberako, elektronikorako eta elektromekanikorako. 
 

Nazioarteko erreferentea 
Aipatutako eskaintza handitzeaz gain, funtsezko mugarriak izan dira 

nazioartekotzearen aldeko apustua, 1999 eta 2006 artean Txekiar 
Errepublikan, Mexikon eta Polonian plantak ireki baitziren, eta 

dibertsifikazioa, 2010ean Isoleika sortu baitzen, panel isolatzaileei 
eskainitako kooperatiba eta Hobeika, 2020an bezeroen muntaia sinplifikatzen 

duten kit bereziak eskaintzen hasi dena. 
 

Gaur egun, Eika 1100 pertsona baino gehiagoko familia da, erdiak 
Etxebarriako egoitza nagusian, 360 Mexikon eta gainerakoak Polonia eta 

Txekiar Errepublikaren artean. 
 
Eika etxetresna elektrikoen fabrikatzaile guztiek aintzatesten duten player bat 

da, bereziki bitrozeramiketan -1995etik 200 milioi unitate baino gehiago 
salduta-, non munduko merkatuaren % 45etik gorako kuota duen. 

Zentzu horretan, "munduan zoazen lekura zoazela, bitrozeramikazko sukalde-
gain erradiatzaile bat pizten baduzu, bitik batean Eikaren osagai bat 

aurkituko duzu". 
 

Merkatu nagusiak Europa eta Estatu Batuak dira, bertan baitago munduko 
eskariaren eta salmenten %90. Munduko gainerako herrialdeetan ohikoagoa 



da sugarrarekin kozinatzea, baina susperraldian dauden herrialdeak garatzen 

diren heinean, elektrizitateak bilakaera argia izaten du, segurtasun- eta 
ingurumen-abantailengatik. 

 
Bere bezero nagusiei dagokienez, Whirlpool eta General Electric, Bosch 

Siemens nabarmentzen dira, azken urteotan Samsung, LG, Haier eta Hisense 
bezalako bezero asiarren gero eta garrantzi handiagoarekin. 

 
Azken 5 urteetan, urtean 5 milioi euro baino gehiago inbertitu dira 

automatizazioan, kalitate maila ziurtatzeko lantegi guztietan eta 
produktibitatea hobetzeko, bereziki Etxebarrian. Eta azken urte honetan 

inbertsioa 12 milioi eurotik gora igo dute. 
"Osagaia gainditu nahi dugu, eta sistemarako, kontrolerako eta beroketarako 

orientazioa eskaini. Aliantzak lantzea, bereziki sektoreko beste kooperatiba 
batzuekiko lankidetza, erantzun globalak emateko eta munduan eskaintzaile 
indartsuagoa izateko. " 

 
Pertsonak 

Eikaren aktibo nagusia proiektua osatzen duten pertsonak dira; gainera, 
bezeroek kalitate, zerbitzu eta lehiakortasun globalaren maila baloratzen 

dute. 
 

"Erantzukizun sozialari dagokionez, SR10: 2015 arauaren arabera ziurtatuta 
gaude. Horrek esan nahi du erantzukizun sozialeko sistemaren kudeaketa 

EIKAren kudeaketa-sistema orokorraren barruan sartu dugula. Gure 
hornitzaileak eta interes-taldeak bultzatzen ari gara, gure jokabide-

kodearekin bat egin dezaten, eta, aldi berean, gure bezeroekin koordinatuta 
lan egiten dugu, gizarte-erantzukizunarekin bat etorriz. Euskadiren inguruan 

lanpostuak sortzea bilatzen dugu, eta Azaro Fundazioarekin estuki lan egiten 
dugu. Gainera, eredu bat gara lanean euskararen erabilerari dagokionez. " 
 

 
www.eika.es 
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https://www.flickr.com/photos/eika-electric-cooking
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