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Ontworpen voor een zichtbaar verschil
Qventi omkastingen zijn ontwikkeld voor het gebruik buitenshuis over 

het buitendeel van airconditioners en warmtepompen. Het toepassen 

van een omkasting zorgt voor een rustiger (straat)beeld en kent een 

verhoogd esthetisch karakter. Dankzij het camouflerende effect 

valt de buitenunit niet meer (in negatief opzicht) op. De stijlvolle 

buitenunit covers zijn tevens onderhoudsvriendelijk, beschermend en 

duurzaam. Het slimme, veelzijdige ontwerp zorgt voor multifunctionele 

toepassingen en een snelle tijdbesparende installatie. 

Optimaal luchtcirculatiesysteem
Het doordachte ontwerp, voorzien van een lamellenconstructie 
aan de voorzijde en beide zijkanten, zorgt voor beperkt zicht van 
de airconditioner/warmtepomp en voldoende ventilatie. Voor een 
optimaal luchtcirculatiesysteem zijn zowel de bovenzijde als de 
beide zijkanten voorzien van een extra inkeping voor de aan- en 
afvoer van de lucht. Deze inkepingen zijn tevens inzetbaar om de 
koven zonder zaagwerk eenvoudig in de omkasting te plaatsen. 

Het hellende dak zorgt voor een natuurlijke afwatering waardoor 
er geen water op blijft staan.

Verschillende series en maatvoeringen
Qventi heeft verschillende maatvoeringen en verschillende series: 

         CAL100
         CAL115
         CAL130

Dankzij het universele karakter en de verschillende maatvoeringen 
is er voor nagenoeg alle merken en modellen airconditioners en 
(zwembad)warmtepompen een goed passende omkasting. Volledig installatieklaar

De omkastingen zijn compact verpakt in een stevige verpakking 
en voorzien van zeer goed beschermingsmateriaal. De 
omkastingen worden volledig installatieklaar geleverd en 
zijn hiermee meteen gereed om gemonteerd te worden. De 
montagewerkzaamheden zijn beperkt, doordat het voorpaneel 
al met een scharnierconstructie aan de zijpanelen is gemonteerd 
en ook de gaten al zijn voorgeboord. Hierdoor is de omkasting in 
slechts enkele minuten in elkaar geschroefd.

Assortiment per serie
Elke serie bestaat uit een productassortiment van 3 unieke 
producten:

        Basisomkasting
        Optionele bodemplaat (bij hangende opstelling)
        Optionele achterplaat (bij vrijstaande opstelling)

De basisomkasting bestaat uit een voorpaneel, zijpanelen en een 
bovenplaat. De basisomkasting is altijd benodigd en afhankelijk 
van de installatie-situatie kan er voor gekozen worden om een 
optionele bodemplaat of achterplaat te gebruiken. 

Slim, lichtgewicht multifunctioneel ontwerp
De slimme, stevige, lichtgewicht constructie maakt de 
omkastingen toepasbaar voor verschillende opstellingen;

        Grondopstelling  
        (vrij)staande opstelling
        Hangende opstelling

De vervaardiging van volledig aluminium materiaal in combinatie 
met een dubbelzijdige matte poedercoating afwerking zorgt voor 

een schitterende, rustige uitstraling. 

Afwerking in kleur en stijl
De omkastingen zijn verkrijgbaar in verschillende kleuren, zodat 
deze nagenoeg perfect aansluiten bij de installatie-situatie, zoals 
de kleur van de gevel, kozijnen of de tuin. Zo is er de keuze uit 
antraciet, zwart, wit, bruin en groen. 

De kleuren zijn bijna allemaal perfect toe te passen in combinatie 
met dezelfde leidinggootkleuren, waardoor het buitendeel van 
de airconditioner of warmtepomp verandert in een schitterend, 
gecamoufleerd geheel. 

De installatie wordt nog chiquer dankzij de toepassing van de 
omkasting. Een esthetische meerwaarde, die zorgt voor behoud 
van de prestaties met een geweldige uitstraling. De Qventi 
omkasting is de finishing touch van de installatie, die zorgt voor 
een hoogwaardige afwerking in stijl.

4 individuele stelpoten
Bij grondplaatsing zijn de 4 individuele stelpoten toepasbaar die 
extra hoogte kunnen realiseren tot 10cm hoogte (per stelpoot). 
Hierdoor wordt het mogelijk om de omkasting bij een ongelijke 
ondergrond waterpas te plaatsen. 
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CAL130BA 

CAL130BW 
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Antraciet

Wit

CAL130

19.8 kg / 15.2 kg

5.5 kg / 3.3 kg

9.3 kg / 5.9 kg

1100 mm
1150 mm

1300 mm 650 m
m

CAL115

13.8 kg / 10.0 kg

4.3 kg / 2.5 kg

 6.1 kg / 3.7 kg

CAL100

10.9 kg / 8.5 kg

3.1 kg / 2.2 kg

4.6 kg / 2.8 kg

*Afmetingen zijn exclusief mogelijkheid om met stelpoten te verhogen tot maximaal 10cm extra hoogte

Basisunit

Afmetingen buitenzijde

Afmetingen binnenzijde 

Brutogewicht & nettogewicht

Bodemplaat (optioneel)

Brutogewicht & nettogewicht

Achterplaat (optioneel)

Brutogewicht & nettogewicht

Kleuren

Artikelnummers CAL100BA

CAL100BW

CAL100BB

CAL100BG

CAL100BZ
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Bruin

Groen

Zwart

CAL115BA

CAL115BW 
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Antraciet

Wit

1080 mm

1240 mm

580 mm

770 mm

1090 mm

540 mm

670 mm

930 mm

460 mm

750 mm
700 mm

1000 mm
500 mm

800 mm
850 mm

1150 mm 575 m
m

575 mm

1150 mm

650 mm

1300 mm

500 mm

1000 mm

1000 mm

750 mm

1150 mm

850 mm

1300 mm

1150 mm

(B/D/H)

(B/D/H)*


