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de hotelgast bepalen. Alles samen gaat het in 

VixX Hotel om 18 units: telkens één per slaap-

kamer en één per leefruimte, naast twee toe-

stellen in de gemeenschappelijke ruimtes. 

Compleet dienstenpakket
Voor de ventilatie-eenheden adviseerde Mits-

ubishi Electric de toestellen van het type Los-

snay. Het zijn ventilatie-eenheden op basis 

van een kruisstroomwisselaar. Koen Daniëls: 

“Ze nemen de energie uit de verbruikte lucht 

die ze afvoeren en gebruiken die energie om 

de binnenkomende lucht te verwarmen of af 

te koelen. Het zijn bovendien heel compacte 

toestellen. Twee eenheden volstaan voor het 

hele gebouw.” VixX Hotel beheert de com-

plete installatie voor verwarming, koeling en 

warm water op één systeem. “Dat houdt het 

voor ons overzichtelijk”, besluit Carl Cabooter. 

“Bovendien beschikken we met Mitsubishi 

Electric over één centraal aanspreekpunt voor 

alles wat met HVAC en sanitair warm water te 

maken heeft. Dat zorgde ervoor dat het hele 

project bijzonder verloopt.” Mitsubishi Electric 

coördineert de samenwerking tussen het hotel, 

de architect, de eigen afdelingen en de installa-

teur. Zo levert Mitsubishi Electric ook bij VixX 

Hotel een compleet dienstenpakket af, inclusief 

de nodige kwaliteitsgaranties.

delijke opdracht – een paar weken of maanden 

– hier in de regio aan het werk gaat, en die 

graag iets meer wil dan een gewone hotelka-

mer.” VixX Hotel speelt op die behoefte in. Het 

hotel voorziet in acht luxueuze, ruime suites. 

Eigenlijk mogen we de suites beschouwen als 

heuse appartementen. Er is telkens een aparte, 

afsluitbare slaapkamer, naast een leefruimte 

met zithoek en kitchenette. “Met het oog op het 

zakelijke publiek is het belangrijk dat de slaap-

kamer afsluitbaar is”, zegt Carl Cabooter. “De 

woonkamer kan dan bijvoorbeeld ook dienst 

doen om mensen te ontvangen voor een ver-

gadering.”

VixX Hotel is gelegen in de Munstraat in Me-

chelen, vlakbij het historische centrum van de 

stad. Het ontwerp van het hotel is van de hand 

van architecten Segers & Wittewrongel. Het ho-

tel komt op de plaats waar twee rijwoningen 

stonden en omvat vijf bouwlagen. In een ge-

bouw aan de overkant van de straat beschikt 

VixX Hotel over acht garages. Ilse De Meule-

meester bedacht de interieurinrichting van 

het nieuwe hotel. Bij de ontwikkeling van het 

concept van het hotel vormde duurzaamheid 

het centrale thema. Het hotel opteerde onder 

meer voor houten vloeren en gietvloeren. Alle 

verlichting is op LED-technologie gebaseerd. 

eén oplossing
Binnen de optiek van een duurzaam hotel pas-

te ook de keuze om voor de klimaatregeling de 

voorkeur te geven aan een oplossing van Mitsu-

bishi Electric. “Voor ons gaven twee elementen 

de doorslag”, zegt Carl Cabooter. “Mitsubishi 

Electric kon een geïntegreerde oplossing bie-

den voor het hele project: verwarming, koeling 

en warm water. Met name dat laatste aspect 

is belangrijk, aangezien we in het gebouw niet 

over aardgas beschikken. Het tweede argu-

ment voor Mitsubishi Electric is het feit dat de 

oplossing bijzonder geluidsarm is.” Mitsubishi 

Electric tekende de oplossing uit in overleg met 

de architecten van het hotel. De firma Verbo 

uit Mortsel voerde de eigenlijke installatie uit.

Voor de klimaatregeling van de acht suites van 

VixX Hotel is de VRF-oplossing (Variable Refri-

gerant Flow) City Multi van Mitsubishi Electric 

voorzien. Het systeem is gebaseerd op het prin-

cipe van de lucht-lucht warmtepomp. Het biedt 

zowel verwarming als koeling, en werkt daar-

bij met warmterecuperatie. In iedere suite kan 

de gast zelf de verwarming of koeling regelen, 

zowel in de slaapkamer als in de woonkamer. 

Vraagt een gast koeling in een kamer, dan ont-

trekt het systeem warmte uit die kamer, om ze 

elders in het hotel af te leveren bij iemand die 

om verwarming vroeg. Bijkomend voordeel is 

dat de voorziening van sanitair warm water in 

VixX Hotel mee is gekoppeld aan het systeem. 

“Het is perfect mogelijk om de aanmaak van 

warm water via de warmtepomp te sturen”, 

zegt Koen Daniëls, consulting engineer bij Mits-

ubishi Electric. “Die aanpak biedt nog meer 

rendement.”

dubbele warmtereCuperatie
De productie van sanitair warm water is een 

bijkomend voordeel van het principe van de 

warmterecuperatie. Een booster heater voor-

ziet water met temperatuur tussen 30 en 70 

graden. “Dat biedt een oplossing die extra ener-

gie-efficiënt is”, legt Koen Daniëls uit, “dankzij 

een dubbel systeem van warmterecuperatie.” 

Is er in een suite koeling gevraagd, dan wordt 

de onttrokken warmte niet alleen gebruikt 

voor de verwarming op andere locaties in het 

gebouw, maar ook voor de productie van sani-

tair warm water. Dat heeft een rechtstreekse 

impact op het energieverbruik van het hotel. Er 

is geen extra energie nodig om warm water aan 

te maken. Net daardoor kon het hotel er ook 

voor kiezen geen aardgasaansluiting te voor-

zien. Voor het sanitair warm water van VixX 

Hotel is een buffervat van 2000 liter voorzien. 

In de suites van het hotel biedt Mitsubishi Elec-

tric de stilste binnenunits die op de markt be-

schikbaar zijn. Dat was ook de uitdrukkelijke 

wens van de zaakvoerders van het hotel. En 

daar is een heel duidelijke reden voor. Comfort 

beperkt zich niet alleen tot de juiste, aangepas-

te omgevingstemperatuur. Ook het geluid van 

de binnentoestellen, de accuraatheid van het 

systeem en het gebruiksgemak van het geheel 

vormen factoren die mee de tevredenheid van 

VixX Hotel
Muntstraat 9

2800 Mechelen

www.vixxhotel.be

Verbo
boechoutselei 9

2640 Mortsel

www.verbo.be

MiTsubisHi elecTRic
baron Ruzettelaan 25 

8310 brugge  

Tel. 050 40 48 48

www.mitsubishi-electric.be

In het najaar opent een 

nieuw hotel de deuren in 

Mechelen. De gasten van 

het luxueuze VixX Hotel zullen 

er genieten van een perfec-

te omgevingstemperatuur 

dankzij het City Multi-systeem 

voor verwarming en koeling 

van Mitsubishi Electric.

VixX Hotel is een initiatief van Carl Cabooter 

en Sally Dens, die daarmee een tweede zaak 

opstarten. Carl en Sally bouwden eerder al er-

varing op in de hotelbranche als de zaakvoer-

ders van viersterrenhotel Gulden Anker. Het 

hotel-restaurant met 34 kamers is sinds 1984 

een vertrouwde naam in Mechelen. Gulden An-

ker staat bekend als een zaak met een familiaal 

karakter, met oog voor persoonlijke service en 

klantvriendelijkheid. In 1999 namen Carl en 

Sally het hotel van Sally’s ouders over. Met 

VixX Hotel begint voor de zaakvoerders een 

nieuw hoofdstuk. Het hotel biedt een oplossing 

voor zowel kort als lang verblijf. 

duurzaamheid
“Net zoals bij Gulden Anker bestaat de doel-

groep van VixX Hotel in de eerste plaats uit 

het zakelijke publiek”, legt Carl Cabooter uit. 

“Denk maar aan een manager die voor een tij-

Mitsubishi electric  
combineert HVAc en  
warm water bij VixX Hotel

| In de suites van VixX Hotel biedt Mitsubishi 
Electric de stilste binnenunits die op de 
markt beschikbaar zijn.

Dankzij een systeem van dubbele warmterecuperatie zorgt het City Multi-systeem 
van Mitsubishi Electric bij VixX Hotel niet alleen voor verwarming en koeling, maar 
ook voor sanitair warm water.


