
Premium omkastingen voor buitenunits

esthetisch en perfect beschermend



U droomt van een perfect klimaat in huis met behulp van een airconditioner ? Of U kiest voor 
een moderne klimaatoplossing met een innovatieve warmtepomptechniek ?  Welk merk of 
type u ook kiest, zowat steeds gaat de installatie met de plaatsing van een buitenunit gepaard. 
Wanneer deze condensorunit niet op een dak kan geplaatst worden, komt hij vaak zichtbaar in 
de tuin, op het terras of hoog tegen de gevel terecht. En dit is niet altijd even esthetisch.

Reden om voor een mooie omkasting te kiezen :  
P de unit gaat mooi op in de stijl van je tuin of woning
P de unit is tegelijkertijd goed beschermd tegen weersinvloeden
P de unit is ook veilig weggewerkt voor uw (klein-)kinderen of ongewenst bezoek

Dit alles met respect voor de optimale luchtstromen ?
Dan is een Alixo Premium omkasting de uitkomst !

Het merk Alixo staat garant voor stevige kwaliteit, maximale onderhouds-
vriendelijkheid, duurzaamheid en een snelle montage. 

Montage in 
5 minuten

Alu RAL7016 Alu RAL9010 Eucalyptus hardhout



Het doordacht louvre-ontwerp 
respecteert de luchtstromen en 
zorgt voor een goede werking van 
de buitenunit.

Een vrije ruimte van 7 cm (min.)
achteraan zorgt voor extra afvoer 
van warme lucht en een vlotte 
aansluiting van leidingen en goten.

Beschikbaar in diverse formaten 
en daardoor compatibel met 
talrijke merken en toestellen. 
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Strak en modern ? Kies voor ALUMINIUM.

Hedendaagse bouwstijl ? Licht- of donkerkleurige gevel ?  
Voor woningen en gebouwen met een eigentijds design zijn de 
onderhoudsvrije Alixo omkastingen vervaardigd uit gepoeder-
coat aluminium de ideale keuze. 

• Een basis omkasting omvat (excl. bevestigingsvijzen) :
 1 louvre voorpaneel, 2 louvre zijpanelen en 1 volle bovenplaat
• Stevige aluminiumplaat met milieuvriendelijke poedercoating
• Standaardkleuren : RAL7016 (antraciet) of RAL9010 (wit)
 Selectie van andere RAL kleuren op vraag
• In 5 groottes beschikbaar : Small - Medium - Large - XL - XXL *
• Verstelbare diepte tot 150 mm
• Eenvoudige en snelle vloer- of muurmontage
• Eenvoudig weg te nemen voor onderhoud
• Opties:  - volle onderplaat (voor opgehangen units) 
 - louvre rugpaneel (voor rondom toegankelijke units) 

P Corrosie- en onderhoudsvrij
P 5 formaten, 2 basis RAL-kleuren 
P Verstelbare diepte tot 150 mm extra



Aluminium : gamma en opties

Plaats 2 gelijke kasten naast elkaar of op 
elkaar. Vervolledig met een achterpaneel of 
onderplaat. Maak van een XL een XXL kast.

type art.nr.
omkasting

kleurcode 
RAL7016

kleurcode 
RAL9010 buitenmaat (BxDxH) binnenmaat (BxDxH) onderplaat 

(+kleurcode)
rugpaneel 

(+kleurcode)

S ALX-5600- -313 -307 940 x 460-610 x 690 900 x 450-600 x 680 ALX-5601- ALX-5602-

M* ALX-5610- -313 -307 1090 x 520-670 x 845 1050 x 510-660 x 835 ALX-5611- ALX-5612-

L* ALX-5620- -313 -307 1040 x 520-670 x 960 1000 x 510-660 x 950 ALX-5621- ALX-5622-

XL ALX-5680- -313 -307 1300 x 660-810 x 1110 1260 x 650-800 x 1100 ALX-5681- ALX-5682-

XXL ** ALX-5690- -313 -307 1300 x 660-810 x 1660 1260 x 650-800 x 1650 zie XL ALX-5692-

S
M

L
XL

XXL *

Diepte = min-max (tot 150 mm extra van muur)

* M en L : tweedelig voorpaneel 
* XXL :  de XXL omkasting is een samenstelling van 
een XL omkasting met een uitbreidingsstuk. Dit 
uitbreidingsstuk kan ook apart besteld worden on-
der art. nr. ALX-5683 + kleurcode.

Op vraag : andere RAL-kleuren

XXL 4 x M

RAL7016

RAL9010

Moduleer naar behoefte

2 verbonden omkastingen met 
ruimte voor meerdere units. 



Landelijke look ? Kies voor HOUT.

Staat de condensorunit in de tuin opgesteld ? Heeft u een 
klassieke, rustieke of eerder landelijke woningstijl ?  Dan zijn de 
beschermkooien uit Zuid-Amerikaans Eucalyptus hardhout cat. 4 
met naturel aspect ongetwijfeld de juiste keuze. 

• Een basis omkasting omvat  (excl. bevestigingsvijzen) :
 1 louvre voorpaneel, 2 louvre zijpanelen, 1 louvre bovenplaat
• Voorbehandeld hardhout, overschilderbaar
• In 3 groottes beschikbaar : Small - Medium - Large
• Eenvoudige en snelle vloer- of muurmontage
• Eenvoudig weg te nemen voor onderhoud
• Opties:  - louvre onderplaat (voor opgehangen units) 
 - louvre rugpaneel (voor rondom toegankelijke units) 
 - uitbreidingskit 100 mm (hoogte of diepte) 

P Voorbehandeld hardhout categorie 4
P In 3 formaten beschikbaar (S-M-L)
P Diepte / hoogte tot + 100 mm met kit

X



Hout : gamma en opties

S
M

L

type art.nr.
omkasting

kleurcode 
hout buitenmaat (BxDxH) binnenmaat (BxDxH) onderplaat rugpaneel uitbreidingskit

S ALX-5500 -000 950 x 475 x 705 900 x 450 x 680 ALX-5501- ALX-5502- ALX-5900-

M ALX-5510 -000 1100 x 535 x 860 1050 x 510 x 835 ALX-5511- ALX-5512- ALX-5900-

L ALX-5520 -000 1050 x 535 x 975 1000 x 510 x 950 ALX-5521- ALX-5522- ALX-5900-

Plaats 2 gelijke kasten naast elkaar of op 
elkaar. Vervolledig de omkasting met een 
louvre achterpaneel of een onderplaat. 

Diepte : kan tot 100 mm extra van 
de vloer of de muur met de optionele 
uitbreidingskit ALX-5900

roodbruin

Optie uitbreidingskit onderaan

Moduleer naar behoefte

Optie rugpaneel
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www.alixo.eu

professional accessories for hvac/r installations 

we support your hvac installations


