
Volledig aluminium omkasting, die geplaatst kan worden over de 
buitenventilator van de airconditioner of warmtepomp. Hiermee wordt 
het aanzicht verbeterd en zorgt het tevens voor een duurzame, onder-
houdsvriendelijke opstelling. Dankzij de slimme constructie is het installeren 
en monteren zeer eenvoudig. 

  Geproduceerd van aluminium met dubbelzijdig gepoedercoate matte afwerking

  Solide constructie voorzien van voorpaneel, zijpanelen en dak

  Geschikt voor zowel grond-, vrijstaande- als hoogteplaatsing

  Universeel toepasbaar op alle airconditioner - (en zwembad)warmtepomp merken

  Optimaal luchtcirculatiesysteem dankzij de slimme lamellenstructuur en uitsparingen

  Hellend dak dat zorgt voor een natuurlijke afwatering van regen, sneeuw en vuil

  Inclusief 4 stelpoten, die individueel in hoogte verstelbaar zijn van 3.5cm tot 10cm

  Verkrijgbaar in antraciet

  Optioneel: achterpaneel en/of bodemplaat in passende kleur

  5 jaar garantie
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CAL130-serie Basisomkasting* Vrijstaande opstelling Hoogteplaatsing 
  met achterpaneel met bodemplaat

Artikelnummers CAL130BA CAL130AA CAL130OA

Afmetingen buitenzijde (B/D/H) 1300 x 650 x 1150 cm 1150 x 1300 cm 1300 x 650 cm
Afmetingen binnenzijde (B/D/H) 1240 x 575 x 1080 cm 1240 x 575 x 1080 cm 1240 x 575 x 1080 cm
Afmeting verpakking (L/B/H) 134 x 121 x 10.5 cm 139.5 x 121 x 2.5 cm 138 x 2.5 x 70.5 cm
Gewicht (bruto/netto) 19.8 kg / 15.2 kg 9.3kg / 5.9 kg 5.5kg / 3.3kg

De basisomkasting bestaat uit:
 • Voorpaneel
 • Zijpanelen met scharnierconstructie
 • Schuin dak
 • Schroeven en muurbevestigingsmateriaal
 • Hoekverstevigers
 • 4 in lengte verstelbare poten
Kleur: antraciet
Basisomkasting kan op de grond, vrijstaand of 
hangend worden geïnstalleerd
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Basisomkasting 
grondopstelling

Vrijstaande opstelling  
met achterpaneel

Hoogteplaatsing  
met bodemplaat

Deze aanvullende set bestaat uit:
 • Achterpaneel 
 • Montageschroeven
Kleur: antraciet
Volledig dubbelzijdig gepoedercoat
Voorzien van schroefgaten
Dit achterpaneel is toepasbaar op de basisomkasting

Deze aanvullende set bestaat uit:
 • Bodemplaat
 • Montageschroeven
Kleur: antraciet
Volledig dubbelzijdig gepoedercoat
Voorzien van schroefgaten en afwateringsuitloop
Bodemplaat is toepasbaar op de basisomkasting

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