




Tijdens onze studies aan de Technische Universiteit in Brno in 2004 hebben 

we de tot op vandaag grootste groothandel in onze branche opgestart. 

Snel daarna merkten we dat een kwalitatieve CV-haard ontbrak op onze 

markt. Zo brachten we al snel onze eerste CV-haarden uit onder de merk-

naam Hoxter. De financiële middelen hiertoe verkregen we via de eerder 

opgestarte groothandel en verder zijn nog 2 collega’s van de universiteit als 

mede-eigenaars onderdeel van de Hoxter familie geworden.

Een product met een hoge kwaliteit is slechts de helft van de sleutel tot 

succes. Ook in onze zakelijke relaties dient de strategie op één lijn te liggen. 

Onze filosofie is om authentiek te zijn, maar zonder  zelfingenomenheid, 

met een minimum aan gekunstelde strategieën en onnodige omwegen. 

Traditionele waarden behouden maakt het functioneren gemakkelijker 

en efficiënter. We houden ons aan gemaakte afspraken. Onze handdruk 

verzekert kwaliteit en vertrouwen. We werken onder het motto “we willen 

niet de grootste zijn, maar wel de beste en de meest populaire.”

Sinds 2009 worden er Hoxter producten verkocht in 23 Europese landen en 

kunnen we met trots zeggen: “Wat we doen, dat begrijpen we.”
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Wij werken enkel samen met firma’s die gespecialiseerd zijn in het 

plaatsen van kachels en haarden. We hechten een groot belang aan 

de bescherming van onze producten tegen pure online handelaars 

zonder vakkennis. Concreet wordt geen enkele klant beleverd die onze 

producten enkel op het internet aanbiedt. 

We kiezen dus voor een selectieve, kwaliteitsvolle distributie. Het 

opbouwen van vertrouwen en respectvolle samenwerking met onze 

klanten, dat is onze filosofie. 



5 jaar garantie voor het haardlichaam en 2 jaar voor alle losse componenten.

We zetten ons af tegen de huidige trend naar producten met een korte of middellange 

levensduur. Onze producten zijn robuust en vervaardigd uit hoogwaardige materialen. 

Ons doel is de blijvende duurzaamheid van onze producten. De Hoxter producten 

moeten bestand zijn tegen intensief gebruik. 

Van aan de initiële conceptie tot aan het afgewerkte 

product moet een lange weg afgelegd worden, lange 

maanden van ontwikkeling en uitgebreid testen. Goede 

producten ontwikkelen vraagt tijd en wij produceren 

geen problemen: we produceren Hoxter.







Onze producten zijn ontwikkeld voor gebruik bij de hoogste tempera-

turen. Het liftdeurmechanisme is volledig toegankelijk en desnoods te 

herstellen via de haarddeur. Kijkopeningen op het haardlichaam laten 

de inspectie van bewegende delen toe. Er zijn daartoe geen onder-

houdsluiken nodig in de haardmantel.

Het personeel van de productie die het materiaal het beste kennen 

staan tegelijk in directe verbinding met onze klantendienst. Zo kunnen 

steeds meer praktijkervaringen leiden tot corrigerende maatregelen in 

productie, installatie- en gebruiksaanwijzingen.









We ontwikkelen al onze producten voor de toepassing die de sterkste thermische belas-

ting veroorzaakt: gesloten accumulatietoestellen zonder luchtkoeling. Alle onderdelen die 

in contact komen met het vuur zijn vervaardigd van zogenaamd ketelstaal, dat bijzonder 

temperatuurbestendig is. Dit type van staal heeft een veel langere levensduur dan gewoon 

constructiestaal en garandeert ook de functionaliteit van de onderdelen van onze haarden. 

Onze chamotte en vuurbeton materialen worden gebakken 

op 1100°C. Dit maakt het mogelijk om ze toe te passen 

in haarden waarin tijdens het stoken hoge temperaturen 

optreden. Hoxter werkt enkel met gebakken materialen voor 

al zijn producten. 

Het deurprofiel is vervaardigd met hoog temperatuurbestendig 

staal met een dikte van 2,5mm. Hierdoor is de sterkte en 

stabiliteit gegarandeerd, zelfs op grote hoekdeurformaten. Het 

deurprofiel laat variatie toe met enkele of dubbele beglazing. 

De dichting wordt geplaatst in een conische opening in het 

deurprofiel die het bewegen van de dichting voorkomt. 



UHT 600 Hydro is een staalverf van de hoogste kwaliteit uit 

de Senotherm-reeks. Dit is de kleur waarmee de zichtbare 

delen van onze producten gelakt worden. De verf wordt op 

kamertemperatuur uitgehard en onaangename geuren worden 

zo vermeden. Ze is ook resistent tegen mechanische schade. 

De niet zichtbare onderdelen worden met de tweede beste 

kwaliteitsverf gelakt: de UHT 600. Deze verf geurt en rookt 

niet, ook niet tijdens de eerste stookbeurt.







We maken elke schroefdraad schoon, zodat alle overtollige verf verwijderd 

is. Zo blijft het eventuele lossen van de schroeven achteraf eenvoudig, zelfs 

nadat ze onder invloed stonden van de hoge temperaturen in de haard. 

Bij het sluiten wordt de liftdeur tegen het haardlichaam geduwd met 4 ve-

ren, elk met een kracht van 80 tot 250 Newton (8 tot 25 kg). De kogellagers 

zijn zelf smerend en hittebestendig tot 300°C.

Zo blijft de brandkamer luchtdicht.



Het unieke ontwerp van de Hoxter hoekdeuren met dub-

bel glas verlaagt de warmtestraling van het kijkraam met 

een derde.

Het binnenste glas van de hoekdeur is in een dichting 

ingebed, waarbij de rekbaarheid van de dichting de 

verschillende thermische uitzetting van de gebruikte ma-

terialen bij hoge temperaturen compenseert. Zowel de 

binnenste als buitenste glazen zijn gebogen in de hoek, 

zodat de ruimte tussen de glasvlakken dicht blijft en niet 

vuil kan worden. 
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