




Študovali sme na Technickej univerzite v  Brne. Ešte počas štúdia sme 

založili v  roku 2004, dnes najväčší, veľkoobchod v kachliarskej brandži 

v Českej republike. Veľmi skoro sme rozpoznali, že na trhu chýbajú kvalit-

né teplovodné krbové vložky. Rozhodli sme sa preto osloviť našich dvoch 

kolegov zo štúdií, ktorí mali skúsenosť z výroby a spoločne sme priviedli 

na svet prvú teplovodnú vložku značky Hoxter. Finančnú podporu sme 

pre tento účel zabezpečili našim založeným veľkoobchodom. 

Produkt s vysokou kvalitou je mimochodom len polovica úspechu. Musí 

fungovať aj medziľudská „chémia“. Naša filozofia je byť autentickými, 

nerobiť žiadne pompézne výstupy, žiadne prehnané stratégie a nepriame 

cesty. Udržiavať si tradičné hodnoty, to robí fungovanie firmy jednoduch-

šie a efektívnejšie. Preto sa držíme našich predsavzatí a je jedno či sú 

podané ústne alebo písomne – sú to férovosť a vzájomná dôvera.

Naše motto je: „Nechceme byť najväčší, ale chceme byť najlepší 

a najobľúbenejší“.

Od roku 2009 distribuujeme Hoxter produkty do 23 krajín Európy a mô-

žeme hrdo povedať: „Rozumieme tomu, čo robíme“. 
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Spolupracujeme výhradne s  odbornými kachliarskymi firmami. 

Starostlivo dbáme na ochranu nášho odbytu pred internetovými 

predajcami. Nechceme podporovať predajcov, ktorí predávajú naše 

produkty cez internet.

Rozhodli sme sa pre selektívny odbyt. Chceme s našimi zákazníkmi 

vybudovať partnerstvo založené na dôvere a rešpekte, čo vychádza 

a zodpovedá našej filozofii.



5 ročná záruka na korpus a 2 ročná na všetky komponenty.

Neidentifikovali sme sa so súčasným trendom – vyvíjať produkty len na krátkodobé 

alebo strednodobé využitie. Naše produkty sú robustné a vyrobené z vysoko kvalit-

ných materiálov. Našim cieľom je dlhodobá hodnota. Hoxter produkty musia zvládnuť 

aj intenzívnu prevádzku.

Cesta od prvého návrhu až po finálny produkt je dlhá. 

Medzitým prejdu mesiace náročného vývoja a rozsiahle-

ho testovania. Dobré veci potrebujú čas a my nechceme 

produkovať problémy, my chceme produkovať Hoxter.







Naše produkty sú vyvinuté pre bezpečnú prevádzku. Mechanizmus 

horevýsuvných dvierok je kompletne prístupný cez dvierka, čím sa ma-

ximálne zjednodušuje servis v  budúcnosti. Revízne otvory v  korpuse 

krbovej vložky umožňujú prístup ku pohyblivým častiam. Pre servis 

preto nie sú potrebné žiadne mriežky alebo podobné revízne otvory vo 

vonkajšej obstavbe diela krbu.

Zákaznícky servis je zabezpečovaný zaškoleným technikom nášho 

importéra alebo priamo spolupracovníkom z  výroby. Servisný technik 

pozná detailne produkty, a preto zvolí najefektívnejší spôsob opravy.









Našim štandardom je akumulačná prevádzka v  uzatvorenej obstavbe (napr. hypokaustový 

krb). Všetky komponenty, ktoré sú v priamom kontakte s ohňom, sa vyrábajú z kotlovej ocele. 

Kotlová oceľ má na rozdiel od štandardnej ocele výrazne dlhšiu životnosť pri tomto zaťažení. 

Vďaka vyššej stabilite tohto materiálu je zaručená aj dlhodobá funkčnosť produktu.

Šamotová a  žiarobetónová výstelka ohniska bola pri vý-

robe vypálená pri teplote 1100 °C a  tak je odolná počas 

prevádzky voči vysokým teplotám v ohnisku. Hoxter má vo 

všetkých svojich produktoch výhradne vypaľovaný materiál.

Profil dvierok je vyrobený z kotlovej ocele s hrúbkou 2,5 mm. 

Alfa a omega je pevnosť a stabilita a to hlavne pri väčších 

rohových formátoch. Profil dvierok umožňuje variabilné 

použitie pri jednoduchom ako aj pri dvojitom presklení. 

Tesnenie sa vkladá do kónusovej drážky dverového profilu. 

Kónusový tvar zabraňuje neželanému posunu tesnenia.



UHT 600 HYDRO je farbou s  najvyššou kvalitou v  sortimente 

Senotherm. S touto farbou sú lakované všetky pohľadové diely 

našich produktov. Farba vytvrdne už pri izbovej teplote a  tým 

sa zabraňuje nepríjemnému zápachu pri vypaľovaní laku počas 

úvodnej prevádzky krbu. Táto farba je aj odolnejšia voči mecha-

nickému poškodeniu.

Ostatné komponenty sa lakujú s kvalitatívne druhou najlepšou 

farbou UHT 600. Táto farba nespôsobuje zápach a ani dymenie 

počas úvodných horení.







Čistíme každý závit, aby sme takto odstránili všetky zvyšky farby. Prilepené 

skrutky pôsobením vysokých teplôt a zatečenej farby do závitov totiž nie 

sú žiadna sranda a spôsobia pri servise veľa zbytočných starostí.

Pri uzatvorení sa horevýsuvné dvierka pritláčajú na korpus pomocou 

pružín silou 80 až 250 Newton (8 až 25 kg). Ložiská sú samomazné s te-

pelnou odolnosťou do cca 300 °C.

Ohnisko zostáva vysoko tesné.



Pomocou jedinečnej konštrukcie Hoxter dvierok s  dvo-

jitým presklením sa znižuje úroveň tepelného sálania cez 

presklenie až o jednu tretinu.

Vnútorné sklo rohových dvierok je osadené v  ráme do 

tesnenia, ktoré umožňuje dostatočnú dilatáciu použitých 

materiálov aj pri vysokom tepelnom namáhaní. Vnútorné 

aj vonkajšie sklo je ohýbané, aby priestor medzi sklami 

zostal tesný a bez znečistenia.
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