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Twee X’en markeren 
de plek in Frankfurt

Groothandel en ontvangerfabrikant NanoXX 

Het handelsmerk van de NanoXX producten van 
de ontvangerfabrikant zijn de twee X’en. Deze 
twee X’en verschijnen ook in de firmanaam
MatriXX. We wilden meer te weten komen 
over het geheim van de twee X’en. We troffen 
Marcel Hofbauer in de kleine stad Liederbach, 
ten noorden van Frankfurt, Duitsland. Hij is de 
oprichter en president van MatriXX en koos de 
naam NanoXX voor zijn ontvangerlijn. Het is 
feitelijk een slimme naam vanwege het feit dat 
de twee grote X’en er goed uitspringen.

Marcel Hofbauer is betrokken geweest bij de 
satellietindustrie sinds deze begon. Zijn vader had 
een antennewinkel en toen aan het eind van de 
jaren tachtig de satellietontvangst begon, hielp 
Marcel Hofbauer zijn vader bij het installeren 
van satellietsystemen. “Ik herinner me de eerste 
LNB’s die ruisgetallen van 2.4dB hadden”, merkt 
Marcel op over de oude tijd.

In 1994 begon hij zijn professionele carrière als 
een distributiemanager bij een antennegroothan-
del. Toen het bedrijf in 2004 verkocht werd, greep 
Marcel Hofbauer de kans en begon zijn eigen 
bedrijf: “Mijn vrouw heeft me geholpen”, herin-
nert hij zich, “en met een derde persoon startten 
we ons driemansbedrijf MatriXX Systems. Een van 
onze succesproducten uit die tijd was de distribu-
tie van de Dreambox.

MatriXX was en is nog steeds groothandel van 
alle componenten die een satellietinstallateur 
mogelijk nodig zou kunnen hebben. Maar iets 
zat Marcel Hofbauer dwars: hij had verschillende 
ideeën over satellietontvangers. “Maar geen van 
mijn leveranciers wilde mijn ideeën implemente-
ren”, legt hij uit. Er was nog een zwakke plek bij 

zijn leveranciers: “Ik 
was niet tevreden met 
de ondersteuning van 
de klanten en wilde 
dat verbeteren.” Dus 
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in 2006 creëerde hij zijn eigen ontvangermerk: 
“Ik vond een fabrikant in Zuid-Korea waar ik mee 
samenwerkte om mijn ideeën om te zetten naar 
werkelijkheid.” Naast de verbeterde klantenser-
vice, in het bijzonder de after-sales ondersteu-
ning, die Marcel Hofbauer nu echt kon uitbreiden 
en voortdurend kon verbeteren dankzij de feed-
back van klanten, was hij ook in staat zijn techni-
sche ideeën te realiseren.

Marcel Hofbauer is in het bijzonder geïnteres-
seerd in netwerkcompatibiliteit. “Dat is de toe-
komst!”, daar is hij van overtuigd. Het verweven 
van ontvangers in het internet is zijn visie. “De 
wereld van multimedia komt eraan”, voorspelt hij 
en geeft vervolgens een voorbeeld, “We werken 
momenteel aan het compatibel maken van ons 
topontvangermodel 9500HD met een webcam.” 
De gedachte hierachter? Om de netwerkcamera te 
kunnen gebruiken als een beveiligingsmiddel. Je 

Met een graad in techniek is Marcel Hof-
bauer de oprichter en president van MatriXX 
systems en uitvinder van de ontvangermerk-

naam NanoXX. De kaart achter hem kwam van 
logistiekbedrijven die met MatriXX samenwer-

ken. “40% van onze klanten bevindt zich in 
Duitsland, 50% bevindt zich binnen de EU en de 

laatste 10% daarbuiten”, legt Marcel Hofbauer 
uit, en over productdistributie:”Tot nu toe kwam 

50% van onze omzet van de groothandel en de 
overige 50% van de distributie van ons NanoXX 
ontvangermerk. We verwachten dat het laatste 

percentage sterk zal stijgen.”

Het gebouw van MatriXX in Liederbach 
in de buurt van Frankfurt. In het voorste 

gedeelte van het gebouw bevinden zicht de 
kantoren, achterin zit het magazijn. Op dit 

moment heeft het bedrijf acht werknemers. 
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Logistiek manager Nico 
Schumann heeft het 
druk in het magazijn. “Ik 
organiseer niet alleen 
de verzending, maar ben 
ook betrokken bij de 
technologie” merkt hij 
op, “en bij grote orders 
werk ik samen met de 
andere medewerkers om 
de producten zo snel 
mogelijk naar de klanten 
te verzenden.”

Daniel Sam is directeur 
verkoop en legt 

uit:”Momenteel werken 
we met distributeurs in 
Zwitserland, Oostenrijk 

en Groot Brittannië 
en staan open voor 

distributeurs in andere 
Europese landen.” Zeven 

ontvangertypen zijn op dit 
moment beschikbaar. Het 

vlaggenschip onder de 
ontvangers in de NanoXX 

9500HD die recentelijk 
door TELE-satelliet werd 
geïntroduceerd. Aan een 

nieuwe update wordt 
gewerkt en TELE-satelliet 
zal er melding van maken 

als deze beschikbaar is.

Zelfs in het beste 
product zit af en toe een 
fout. Maar, geen zorgen, 

Servicetechnicus Andrea 
Nestola vindt elk pro-

bleem.
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zou, bijvoorbeeld, de camera eenvoudig buiten kunnen plaatsen en simpel-
weg met een druk op een knop van je afstandsbediening het beeld van de IP 
camera zich laten samenvoegen met het TV programma dat je op dat moment 
aan het kijken bent. “Het onderwerp beveiliging wordt steeds belangrijker”, 
merkt Marcel Hofbauer op, “een camera, bijvoorbeeld, geplaatst bij de voor-
deur zou ook interessant kunnen zijn voor eindgebruikers.” Marcel Hofbauer 
kijkt voorbij het gewone gebruik van een satellietontvanger en biedt gebrui-
kers realistische toegevoegde mogelijkheden.

De twee X’en in de naam staan dus voor het tweeledige gebruik: het voor 
de hand liggende en het niet zo voor de hand liggende toegevoegde gebruik. 
Erg slim!

Creativiteit is een belang-
rijk ding, maar er moet 
nog steeds georganiseerd 
worden. Ana Maria Hof-
bauer, Marcel zijn vrouw, 
heeft de boeken verzorgd 
sinds het begin van de 
activiteiten.

Marcel Hofbauer weet wel 
raad met satellietontvangst. 
Jaren geleden zette hij 
samen met zijn vader (links) 
deze C-band satellietschotel 
overeind.

Verkoopmedewerker 
Gisela Hanley draagt 
altijd deze headset:”Ik 
ben altijd aan de 
telefoon met onze 
klanten van over de hele 
wereld.”


