Krbové vložky
Teplovodní krbové vložky

Řídíme se mottem: „Naším cílem není být největší,
ale nejkvalitnější a nejoblíbenější.“
Od roku 2009 prodáváme produkty Hoxter do 23 zemí Evropy
a můžeme s hrdostí říci: „Tomu, co děláme, rozumíme.“
Richard Dorazil, Petr Banasinski
Zakladatelé firmy Hoxter
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Vyšší třída
obsluhy
Obsluha produktů HOXTER je stejně bezkonkurenční jako čistota
jejich pohledového skla. Díky tomu se každodenní činnosti jako
přikládání dřeva a regulace intenzity hoření stanou vaší novou vášní.

Pružinová klička
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ECKA 67/45/51h

Mechanismus horního otevírání
Propracovaný posuvný mechanismus zaručuje trvale tichý a lehký chod dvířek. Dvířka
se zasouvají do uzavřené komory nad dvířky a neomezují tak obytný prostor. Precizní chod
dvířek ve vysokých provozních teplotách garantuje osm ložisek, která odolávají teplotám
do 350 °C. Ložiska se pohybují v nerezových profilech, které přesně a trvale definují pohyb
dvířek. Při otevírání se dvířka nejprve od korpusu odtahují, aby nedocházelo k poškození
těsnění, a dále se posouvají nahoru ve vzdálenosti několika milimetrů od korpusu. Při dovírání
dvířek ve spodní poloze přitlačuje dvířka ke korpusu pružinový mechanismus silou 25 kg a tak
dokonale utěsňuje topeniště.

Snadné
ovládání

Lepší spalování s menším
množstvím odpadu

Topeniště produktů HOXTER jsou natolik těsná, že oheň okamžitě

Bezroštové topeniště poskytuje uživateli několik důležitých výhod.

reaguje na sebemenší pohyb ovládací páčky. Vysoká provozní teplota

Palivo v bezroštovém topeništi dohořívá do jemného popele

v topeništi nijak neovlivňuje bezpečnost a komfort ovládání. Ovládací

a uvolňuje tak maximum tepelné energie. Díky úplnému dohoření

prvky byly konstrukčně navrženy tak, aby se během provozu přirozeně

paliva se rovněž redukuje objem dřevního odpadu, což v praxi

ochlazovaly. Tento ochlazovací efekt je umocněn použitím vhodných

znamená prodloužení intervalu pravidelné údržby topeniště. Vrstva

materiálů, jako je nerezová ocel. Pozadu přitom nezůstal ani design

jemného popele, která v bezroštovém topeništi vzniká po dohoření

ovládacích prvků a jednoduchost obsluhy. Vyznačují se čistými

paliva, napomáhá k vyšší čistotě hoření a pohledového skla, která

tvary a intuitivním ovládáním.

je pro uživatele tak důležitá.
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ECKA 50/35/45h

Dvojité
prosklení
Intenzivnější požitek z ohně
bez přetápění místnosti
Dvojité prosklení dvířek odpovídá aktuálním stavebním
standardům. Díky současným možnostem tepelné izolace staveb
jsou energetické požadavky domů i jednotlivých místností nižší než
dříve. Dvojité prosklení zlepšuje izolační vlastnosti dvířek a redukuje
množství tepla prosálaného dvířky do místnosti. V místnosti
s nižšími energetickými požadavky tak nedochází k přetápění.
Dvojité prosklení standardně dodáváme ke všem teplovodním
produktům a kamnovým dvířkům. U krbových vložek
a teplovodních krbových vložek v rohovém provedení
je varianta prosklení volitelná.
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Stabilní dveřní profil

Rohová dvířka s dvojitým prosklením

Dvířka patří ke komponentům v pohybu, u nichž je kladen velký důraz

Dvojité prosklení pro rohová dvířka je příkladnou ukázkou dokonalé

na pevnost a stálost. Tyto vlastnosti splňuje speciálně zhotovený

inovace zavedené do standardu. Efektivnější kombinaci designu

dveřní profil o síle stěny 2,5 mm. Parametr pevnosti dveřního

a praktičnosti si lze sotva představit. Vnitřní rohové sklo je do rámu

profilu garantuje stálost vlastností dvířek při každodenním provozu

dvířek uloženo v těsnění, které dilatuje teplotní roztažnost použitých

ve vysokých teplotách. Dveřní profil lze variabilně kombinovat

materiálů při vysokých provozních teplotách. Obě použitá skla jsou

s jednoduchým i dvojitým prosklením dvířek. Těsnění je ve dveřním

v rohu ohýbaná, aby byl prostor mezi skly uzavřen a chráněn před

profilu zasazeno do konické drážky, která zajišťuje těsnění

pronikáním nečistot. Toto inovativní řešení rozšiřuje možnosti výběru

proti vypadnutí.

rohového prosklení i do místností s nižšími energetickými potřebami.
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Vyšší teplota v topeništi
Dvojité prosklení má lepší izolační schopnosti a díky tomu
se průměrná teplota v topeništi zvyšuje o 120 °C.* To má
pozitivní vliv na kvalitu spalování a umožňuje efektivnější
využití tepla.

Teplota v topeništi [°C]

Jednoduché prosklení

Dvojité prosklení

800
700
600
500
400
300

4 kg

200
100

* Uvedené hodnoty byly naměřeny u modelu ECKA 67/45/51W s dávkou
paliva 6 kg + 4 kg.

0
0:00

6 kg
0:30

1:00

1:30

2:00
Doba hoření [h]
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Komfort
čistého skla
Opravdový komfort je,
když se sklo vašeho krbu čistí samo
Čistota pohledového skla patří při vývoji produktů HOXTER k největším prioritám.
Systém vedení spalovacího vzduchu je zkonstruován tak, aby vzduch přiváděný
do topeniště proudil kolem pohledového skla. Proud vzduchu tak vytváří dynamickou
vzduchovou clonu, která unáší částice sazí a prachu zpět do topeniště. Čistotu
pohledového skla významně ovlivňuje také vlhkost palivového dřeva, tah komínu
či způsob ovládání.

Vedení vzduchu
do topeniště
Vzduch potřebný ke spalování paliva
v topeništi u produktů HOXTER proudí do
krbu centrálním přívodem vzduchu. Při hoření
se tedy nespotřebovává vzduch z obytné
místnosti. Primární přívod vzduchu ve spodní
části topeniště napomáhá lepšímu rozhoření.
Sekundární přívod vzduchu, umístěný nad
dvířky, zabraňuje znečištění pohledového
skla a zvyšuje účinnost hoření. Poměr obou
přívodů vzduchu lze nastavit podle potřeby
a konkrétních podmínek.
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HAKA 67/51h

Rámy
Pohledová dvířka jsou celoprosklená bez viditelného rámu
a poskytují tak velkorysý pohled na oheň. Krycí a stavěcí rámy
slouží pro pohledové zabudování produktů do interiéru. Jejich
detailní zpracování a kvalita materiálů umocňují hodnotu
a design celé stavby.

Krycí rám 2 x 45°

Krycí rám 1 x 90°

Krycí rám 1 x 90° (ECKA)

Stavěcí rám 50 mm
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Design dvířek
Široká nabídka provedení pohledových dvířek se dokáže
přizpůsobit každým individuálním požadavkům interiéru. Klička
vašeho krbu může být teflonovaná na černo nebo z broušené
nerezové oceli, klasická pružinová nebo plochá. Pro dvířka
s horním výsuvem jsme vyvinuli originální odnímatelnou kličku.
Průhledové produkty nebo produkty se zadním přikládáním mohou
být vybaveny elegantní „neviditelnou“ kličkou, která je skryta mezi
dvířkami a dveřním rámem.
Vnější pohledové sklo může být uchyceno buď standardními
černými lištami nebo lištami z broušené nerezové oceli. Nerezové
provedení zvýrazňuje produkt jako celek i jeho komponenty
vyrobené z ušlechtilých materiálů.

Plochá klička
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ECKA 67/45/51h

Odnímatelná
klička
Odnímatelná klička dvířek umožňuje vytvořit ničím nerušený pohled na oheň. Kličku lze použít u dvířek
s horním výsuvem. Ta jsou konstruována s malým otvorem ve spodní části rámu, kam stačí kličku
zasunout. Otvor pro uchycení kličky je umístěn v blízkosti osy těžiště dvířek, aby byl zajištěn lehký
chod mechanismu horního otevírání. Po uzavření dvířek krbu může klička zůstat na dvířkách nebo
ji lze vyjmout a uložit do vestavěného pouzdra.
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Praktické a elegantní
pouzdro pro kličku
Klička je vyrobená z nerezové oceli. Pro její uložení je v nabídce
praktické pouzdro, které lze vestavět do stěny krbu. Pouzdro
je vystláno teflonovou vložkou eliminující hluk při manipulaci.
Pohledové části pouzdra jsou taktéž vyrobeny z nerezové oceli
a vytváří tak s kličkou designově jednotný celek. Klička má tak své
pevné místo a nepřekáží v interiéru.
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Vystýlka topeniště
Vedle standardní světlé vystýlky nabízí Hoxter i její tmavé provedení. Jde o řešení
vhodné pro ucelené návrhy interiérů, v nichž by světlá vystýlka působila rušivě. Tyto
tvarovky jsou vyrobeny z barevné šamotové směsi, to znamená, že vzhled topeniště
zůstává celistvě tmavý, a to i při náhodném porušení povrchu vystýlky. Šamotové
tvarovky světlé i tmavé barvy jsou během výroby vypalovány při teplotě vyšší než
1100 °C. Tím je zaručena dlouhodobá životnost celého topeniště.

Světlá
vystýlka
(standard)
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Tmavá
vystýlka

HAKA 89/72h

Zadní
přikládání

Čisté řešení pro váš obytný prostor
Výhodou zadního přikládání je praktická obsluha topeniště. Přední
pohledové sklo dvířek nabízí podívanou na oheň z obytného
prostoru, zatímco zadní dvířka bez prosklení slouží k přikládání paliva
z technické místnosti nebo chodby. Dvířka pro zadní přikládání jsou
navržena tak, aby nebyla viditelná z pohledové strany topeniště.
Jejich přítomnost nijak nesnižuje vysokou účinnost spalování
a čistotu pohledového skla.

Vybrané modely krbových vložek jsou dostupné v provedení
s dvířky pro zadní přikládání. Vnitřní strana zadních dvířek je
osazena šamotovou vystýlkou, která má stejnou barevnost jako
vystýlka okolního topeniště, čímž se z předního pohledu stávají
neviditelnými. Zadní dvířka jsou zároveň dostatečně velká, aby
se přes ně daly pohodlně přikládat 33 cm dlouhá polena.
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Krbové vložky
Topení se stane vaší novou vášní
Akumulační a teplovzdušné krby jsou dnes nejžádanějším
způsobem vytápění. Krbové vložky HOXTER si rozumějí s oběma
těmito technologiemi. Bezchybně fungují v uzavřených stavbách
akumulačních krbů s přídavnou akumulační masou. Jsou rovněž
uzpůsobeny pro provoz v teplovzdušných krbech, kde nabízejí
možnost rozvodu teplého vzduchu do jiných místností.
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ECKA 67/45/51h

Akumulační krb
Akumulační krb nabízí akumulaci tepla a zdravé sálavé teplo.
Hodinový výkon je u tohoto typu krbu nižší a interval přikládání
delší. Horké spaliny proudí z topeniště do připojené akumulační
masy, která může být nasazena na krbové vložce nebo vedle ní.
Akumulační masa je těžký materiál, který je schopen absorbovat
a akumulovat teplo ze spalin. Naakumulované teplo se z akumulační
masy následně pozvolna uvolňuje sáláním do pláště krbu a dále
do místnosti.
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Hoxter akumulační prstence nabízejí možnost značně zvýšit
akumulační výkon zařízení. Při použití s pěti prstenci je
energie efektivně ukládána do více než 150 kg akumulační
hmoty a následně po dohoření paliva po dobu několika hodin
odevzdávána do místnosti. Je to jednoduché, efektivní a na
dalším zdroji energie nezávislé řešení.
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Teplovzdušný krb
Teplovzdušný krb je ideálním řešením tam, kde je zapotřebí vyhřát místnost
či dům co nejrychleji. Horké spaliny předávají teplo přes teplosměnné plochy
krbové vložky do okolního vzduchu. Ohřátý vzduch proudí ventilačními
mřížkami do místnosti s krbem nebo je rozváděn teplovzdušným vedením
do jiných místností. Do spodní části krbu je ventilační mřížkou z místnosti
přisáván studený vzduch, který se od krbové vložky znovu ohřívá.

Distribuce teplého vzduchu
V teplovzdušném krbu vzniká velké množství tepla. Efektivitu jeho využití
zvyšuje konvekční plášť. Přídavný konvekční plášť ke krbovým vložkám
HOXTER slouží jako sběrač teplého vzduchu kolem krbové vložky.
Teplý vzduch se odvádí potrubím a vytápí ještě další místnosti. Vytápění
místnosti s krbem je tak možno výhodně snížit pouze na teplo sálající
přes ohledové sklo.
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HAKA 63/51
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Rovné prosklení

HAKA 37/50

HAKA 37/50G

HAKA 37/50GN

(hluboké topeniště)

(hluboké topeniště a dohořívací komora)

Výkon s přímým napojením na komín
5–12 kW

Výkon s přímým napojením na komín
6–16 kW

Výkon s přímým napojením na komín
6–16 kW

Dávka paliva pro akumulační provoz
4,5 kg

Dávka paliva pro akumulační provoz
6 kg

Dávka paliva pro akumulační provoz
8 kg

Možnost objednat s:
akumulační nástavbou

Možnost objednat s:
akumulační nástavbou

Možnost objednat s:
akumulační nástavbou

Rozdělení užitného tepla

Rozdělení užitného tepla

Rozdělení užitného tepla

84 %

16 %

84 %

16 %

84 %

16 %

HAKA 63/51

HAKA 67/51h

HAKA 78/57(h)

Výkon s přímým napojením na komín
6–16 kW

Výkon s přímým napojením na komín
6–16 kW

Výkon s přímým napojením na komín
6–16 kW

Dávka paliva pro akumulační provoz
6 kg

Dávka paliva pro akumulační provoz
5,5 kg

Dávka paliva pro akumulační provoz
5,5 kg

Možnost objednat s:
akumulační nástavbou, zadním přikládáním

Možnost objednat s:
akumulační nástavbou

Možnost objednat s:
akumulační nástavbou, zadním přikládáním

Rozdělení užitného tepla

Rozdělení užitného tepla

Rozdělení užitného tepla

82 %

32

18 %

82 %

18 %

78 %

22 %

HAKA 89/45h

HAKA 89/72h

Výkon s přímým napojením na komín
8–16 kW

Výkon s přímým napojením na komín
9–18 kW

Dávka paliva pro akumulační provoz
5,5 kg

Dávka paliva pro akumulační provoz
5,5 kg

Možnost objednat s:
zadním přikládáním
Rozdělení užitného tepla
81 %

Rozdělení užitného tepla
19 %

73 %

27 %

HAKA 110/51h

HAKA 150/51h

Výkon s přímým napojením na komín
9–18 kW

Výkon s přímým napojením na komín
10–20 kW

Rozdělení užitného tepla

Rozdělení užitného tepla

78 %

22 %

68 %

32 %

Technická data a výkresy najdete

Krbová vložka (+ připojená akumulační masa)

na naší stránce www.hoxter.de

Pohledové sklo (dvojité prosklení)
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HAKA 89/45h

HAKA 89/45Th

Průhledové prosklení

HAKA 37/50T

HAKA 63/51T

HAKA 78/57T(h)

Výkon s přímým napojením na komín
6–16 kW

Výkon s přímým napojením na komín
6–16 kW

Výkon s přímým napojením na komín
6–16 kW

Dávka paliva pro akumulační provoz
6 kg

Dávka paliva pro akumulační provoz
6 kg

Dávka paliva pro akumulační provoz
6 kg

Možnost objednat s:
akumulační nástavbou

Možnost objednat s:
akumulační nástavbou

Možnost objednat s:
akumulační nástavbou

Rozdělení užitného tepla

Rozdělení užitného tepla

Rozdělení užitného tepla

75 %

25 %

70 %

30 %

68 %

32 %

HAKA 89/45T(h)

HAKA 110/51Th

Výkon s přímým napojením na komín
8–16 kW

Výkon s přímým napojením na komín
9–18 kW

Rozdělení užitného tepla

Rozdělení užitného tepla

65 %

35 %

59 %

Technická data a výkresy najdete

Krbová vložka (+ připojená akumulační masa)

na naší stránce www.hoxter.de

Pohledové sklo (dvojité prosklení)

41 %
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Rohové prosklení

ECKA 50/35/45(h)

ECKA 51/51/51(h)

ECKA 67/45/51(h)

Výkon s přímým napojením na komín
5–12 kW

Výkon s přímým napojením na komín
5–13 kW

Výkon s přímým napojením na komín
6–16 kW

Dávka paliva pro akumulační provoz
4,5 kg

Dávka paliva pro akumulační provoz
5,0 kg

Dávka paliva pro akumulační provoz
5,5 kg

Možnost objednat s:
akumulační nástavbou

Možnost objednat s:
akumulační nástavbou, zadním přikládáním

Rozdělení užitného tepla

Rozdělení užitného tepla

Rozdělení užitného tepla
75 %

25 %

75 %

25 %

ECKA 76/45/57h

ECKA 90/40/40h

Výkon s přímým napojením na komín
6–16 kW

Výkon s přímým napojením na komín
8–16 kW

Dávka paliva pro akumulační provoz
5,5 kg

Dávka paliva pro akumulační provoz
5 kg

74 %

26 %

Možnost objednat s:
akumulační nástavbou, zadním přikládáním
Rozdělení užitného tepla

Rozdělení užitného tepla

Krbová vložka (+ připojená akumulační masa)
Pohledové sklo (dvojité prosklení)

70 %

38

30 %

55 %

45 %
(jednoduché prosklení)

Technická data a výkresy najdete
na naší stránce www.hoxter.de

ECKA 67/45/51h

UKA 37/55/37/57h – Foto Sommerhuber

Třístranné prosklení

UKA 37/55/37/57h

UKA 37/75/37/57h

UKA 37/95/37/57h

Výkon s přímým napojením na komín
6–12 kW

Výkon s přímým napojením na komín
8–14 kW

Výkon s přímým napojením na komín
9–17 kW

Dávka paliva pro akumulační provoz
4 kg

Dávka paliva pro akumulační provoz
4,5 kg

Dávka paliva pro akumulační provoz
5 kg

Rozdělení užitného tepla

Rozdělení užitného tepla

Rozdělení užitného tepla

52 %

49 %

48 %

48 %

51 %

52 %

UKA 69/48/69/51h
Výkon s přímým napojením na komín
6–12 kW
Rozdělení užitného tepla
45 %

55 %

Technická data a výkresy najdete

Krbová vložka (+ připojená akumulační masa)

na naší stránce www.hoxter.de

Pohledové sklo (dvojité prosklení)
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UKA 69/48/69/51h

ECKA 67/45/51Wh

Teplovodní
krbové vložky
Působivý pohled na oheň,
který vytápí celý dům
Teplovodní krbové vložky nabízejí jedinečnou atmosféru pohledového
ohně a zároveň efektivní přenos užitného tepla do vody. Teplovodní
krbové vložky splňují vysoké nároky na vysoký podíl teplovodního
výkonu. Díky tomuto systému nedochází k přetápění místnosti s krbem
a teplovodní krb zajišťuje vytápění celého domu i ohřev užitkové vody.
V kombinaci s akumulační nádrží nabízejí teplovodní krbové vložky
výhodnou akumulaci tepla.
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Teplovodní krb
Teplovodní krb poskytuje zdroj tepla pro vytápění celého domu a ohřev teplé užitkové
vody. Horké spaliny předávají teplo do teplovodního výměníku zabudovaného v topeništi.
Voda z teplovodního výměníku ohřátá na 70-80 °C putuje z teplovodní krbové vložky
do akumulační nádrže. V akumulační nádrži se teplo ukládá a v případě potřeby je využito
k ohřevu radiátorů, podlahovému topení a ohřevu teplé užitkové vody.

ECKA 50/35/45Wh

Kotel ve formě krbu
Technické parametry teplovodních krbových vložek HOXTER splňují požadavky pro
moderní vytápěcí systém. Hodnoty účinnosti a podílu tepla předáváného do vody, jako
vytápěcího média, jsou porovnatelné s kotli bez prosklených dvířek. Standardní dvojité
prosklení u teplovodních vložek výrazně snižuje sálání tepla přes sklo, čímž napomáhá
ke zvýšení teplovodního podílu. Trubicový teplovodní výměník zajišťuje maximální
účinnost a ze spalin se schopný absorbovat až 70 % tepla. Do výměníku putuje i část
tepla ze stěn ohniště. Dalším výrazným vylepšením je tepelná izolace, která zabraňuje
úniku tepla z krbové vložky. Tato technická opatření posouvají hodnotu teplovodního
podílu až na 80 %.

Bezpečný provoz
O bezpečný provoz teplovodních krbových vložek HOXTER se stará vícestupňové
zabezpečení. Při výpadku elektrické energie ochrání teplovodní výměník proti
přetopení integrovaný ochlazovací systém. Pokud teplota vody ve výměníku překročí
95 °C, vpustí ventil do integrované nerezové spirály vodu z řádu a odvede přebytečné
teplo. Dalším bezpečnostním prvkem je ventil, který automaticky snižuje tlak
v teplovodním výměníku pod hodnotu 2,5 bar.
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Rovné prosklení

HAKA 37/50WI

HAKA 63/51WI

HAKA 63/51Wa

Výkon s přímým napojením na komín
5–10 kW

Výkon s přímým napojením na komín
10–24 kW

Výkon s přímým napojením na komín
10–24 kW

Rozdělení užitného tepla

Rozdělení užitného tepla

Rozdělení užitného tepla

80 %

6 % 14 %

75 %

8%

17 %

63 %

20 %

17 %

HAKA 67/51Wh

HAKA 78/57W(h)

HAKA 89/45Wh

Výkon s přímým napojením na komín
8–22 kW

Výkon s přímým napojením na komín
10–24 kW

Výkon s přímým napojením na komín
10–24 kW

Rozdělení užitného tepla

Rozdělení užitného tepla

Rozdělení užitného tepla

73 %

10 %

17 %

66 %

12 %

22 %

72 %

9%

Teplovodní výměník
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Technická data a výkresy najdete

Krbová vložka

na naší stránce www.hoxter.de

Pohledové sklo (dvojité prosklení)

19 %

Průhledové prosklení

HAKA 89/45WT(h)

HAKA 78/57WT(h)

HAKA 63/51WT
Výkon s přímým napojením na komín
10–19 kW

Výkon s přímým napojením na komín
10–22 kW

Výkon s přímým napojením na komín
10–22 kW

Rozdělení užitného tepla

Rozdělení užitného tepla

Rozdělení užitného tepla

55 %

15 %

30 %

55 %

13 %

32 %

55 %

10 %

35 %

HAKA 89/45Wh

ECKA 67/45/51Wh
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Rohové prosklení

ECKA 50/35/45W(h)
Výkon s přímým napojením na komín
5–12 kW
Rozdělení užitného tepla
65 %

10 %

25 %

ECKA 67/45/51W(h)
Výkon s přímým napojením na komín
8–17 kW
Rozdělení užitného tepla
67 %

7%

26 %

Teplovodní výměník
Technická data a výkresy najdete

Krbová vložka

na naší stránce www.hoxter.de

Pohledové sklo (dvojité prosklení)
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Regulace hoření
ABRA 6.1
řídící jednotka

Automatická regulace hoření registruje aktuální fázi procesu hoření
a přesně řídí množství vzduchu přiváděného do topeniště s co možná
nejefektivněji. Poté, co palivo zcela dohoří, klapka přívodu vzduchu
se zcela uzavře. Tím je zajištěna maximální efektivita využití energie
obsažené v palivu a je zabráněno odvětrávání využitelného tepla.
Technické inovace jsme zaměřili na moderní design a z praxe
display

vycházející řešení jako jsou přenosný display bez mechanického
propojení s ostatními komponenty regulace, jednoduché ovládání,
robustnost a kvalitu jednotlivých komponentů.

klapka
přívodu vzduchu

Display
Komunikace mezi displayem a řídicí jednotkou probíhá bezdrátově.
Display je samostatně stojící, což umožňuje jeho umístění kdekoli
v domě a mít tak po ruce veškeré informace o průběhu hoření.
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HAKA 89/45h

Řídicí jednotka a dveřní kontakt

Robustní klapka

Tělo řídící jednotky je vyrobené z hliníku. Bezkontaktní dveřní

Klapka přívodu vzduchu je zhotovená z 1-2 mm silné nerezové

spínač pracuje na principu magnetických sil, tím je zamezeno

oceli aby se zamezilo případným mechanickým deformacím. Je

jakémukoli mechanickému poškození nebo opotřebení.

osazena servomotorem SIEMENS s vratnou pružinou. Při výpadku

Z praktického hlediska je toto řešení zcela bezúdržbové.

elektrického proudu se klapka díky pružině automaticky otevře.
Klapka přívodu vzduchu zasílá během provozu informace o své
poloze do řídicí jednotky, která pak provádí případné korekce polohy.
Tím je zamezeno chybám vzniklým z nesprávné pozice klapky.
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Firma Hoxter

Nejlepší technologie
začínají u detailů
I ta nejdrobnější součástka má své přesné místo a funkci. Tvoříme kvalitní produkty díky
vysoké jakosti použitých materiálů a hodnotné lidské práce. Zaměřujeme se na potřeby
uživatele a detailní technické zpracování. Právě proto splňují produkty HOXTER nejvyšší
kvalitativní požadavky a nabízejí maximální komfort obsluhy.

Služby zákazníkům
Stojíme za našimi produkty a jsme tu pro vás ve chvíli, kdy nás
potřebujete. Všechny servisní požadavky vyřizujeme v průběhu několika
dní. Zákaznický servis je zajištěn proškoleným servisním technikem
importéra nebo přímo pracovníkem z výroby, který zná produkt dokonale.
Servisní zásah je pečlivě zanalyzován a jsou zvoleny patřičné kroky pro
co nejefektivnější opravu.
Revizní otvory v korpusu vložek umožňují přístup ke všem pohyblivým
dílům. V obestavbě tím pádem nejsou potřeba žádné mřížky ani podobné
servisní otvory.
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Vaše důvěra je náš závazek
Přebíráme odpovědnost za naše produkty. Můžete se spolehnout
na naši technickou podporu a servis při koupi nového produktu
nebo opravě staršího. Pomůžeme vám s výběrem vhodného
produktu a technologií vytápění pro váš dům. Naši obchodní síť
tvoří proškolení kamnářští odborníci poskytující komplexní realizaci
akumulačních kamen a krbů.
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Tomu, co děláme, rozumíme
Úzká spolupráce s řemeslníky a mnohaleté zkušenosti ve vývoji
a konstrukci kamnářské techniky z nás dělají skutečné odborníky.
Hodnoty, které jsme doposud vytvořili, nás motivují při dalších
návrzích, které posouvají naše produkty mezi ty nejlepší. Jsme
hrdí na to, že naše inovativní řešení přispívají k vývoji technologií
v celém kamnářském oboru.
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HAKA 67/51h

HOXTER GmbH
Hersbrucker Straße 23
91244 Reichenschwand
GERMANY
Tel.: +49 (0)9151 8659 163
E-mail: info@hoxter.de

HOXTER a.s.
Blanenská 1902
66434 Kuřim
CZECH REPUBLIC
Tel.: +420 518 777 701
E-mail: info@hoxter.eu

www.hoxter.cz
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