Let Dimplex inspire you
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Elektrische haarden
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www.dimplex-fires.eu

Vuur is gevaarlijk, hebben we als kind geleerd. Vuur is warm en gezellig.
Dat hebben wij zelf ervaren, zittend rondom het kampvuur. Vuur is magisch, dat
voelen wij op een koude nacht, kijkend naar de dansende vlammen van het vuur.
De menselijke beschaving begon met het temmen van vuur. Met de uitvinding
van de elektrische haard hebben we hem voor de tweede keer getemd. Of het
nu in een privé-appartement, een hotellobby, een bar of een restaurant is, de
gepatenteerde Dimplex-technologie creëert een vuur dat warm,
gezellig en magisch is - en vooral veilig.

Let Dimplex inspire you ...
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De

Dimplex visie op wonen

City smart
In de stad moeten we flexibel, efficiënt en duurzaam zijn met onze ruimtes en materialen. Hierdoor ontstaat
er steeds meer behoefte aan kleine, flexibele woningen. Kleine appartementen, containers en tiny homes zijn
daar een goed voorbeeld van. Een Dimplex haard is een duurzame oplossing en moet overal mogelijk zijn,
zelfs in de kleinste ruimtes.
Communities
Er ontstaan steeds meer communities, waar mensen met elkaar samenleven en voor elkaar zorgen. Denk aan
appartementen met een individuele ruimte die door flexibele wandsystemen naar wens is in te delen.
Daarnaast komen er meer ruimten waar de bewoners veel meer gebruik gaan maken van gedeelde
woonruimten zoals een wasserette, een dakterras, een leefgedeelte. Waar men samen kan komen, faciliteiten
en persoonlijke verhalen kan delen. Vuur verbindt.
Consument als interieur designer
Een woninginrichting zegt iets over wie je bent, waar je in gelooft en hoe je wilt leven. Mensen zijn steeds
meer de curator van hun eigen woning, waar ze zelf een eigen woonstijl en indeling maken. Geïnspireerd
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door social media en persoonlijker gemaakt door verzamelde objecten die uitgestald worden als een
showroom van je leven. Oud en nieuw wordt gecombineerd, we willen wat nieuws, maar wat goed is of een
persoonlijk verhaal heeft een eigen plekje geven.
Flexibel en modulair wonen
Belangrijke elementen in een woning zijn ruimte en comfort en hoe je daar mee kan spelen. Een Dimplex
haard kan comfort en sfeer toevoegen aan een beschikbare ruimte. Of dat nou in een statig landhuis is of
een klein appartement, voor elke woning en ruimte is een oplossing te bedenken. Denk niet alleen aan de
woonkamer, maar ook aan de toegevoegde waarde van een haard in je keuken als je aan het koken bent voor
je geliefden of vrienden. Het wellness gevoel van een haard als je uitgebreid in bad gaat of ontspant op je
balkon na een lange dag.
De rol van vuur in je interieur
Vuur inspireert, ontspant, verlicht en brengt je hartslag naar beneden. Vuur verbroedert,
zorgt voor contact en verbindt. Een gezellige en comfortabele haard geeft een gevoel
van ontspanning en welbevinden. Laat je door ons inspireren en voeg waarde toe aan je
interieur.
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Vuursystemen
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Ontdek zelf het verschil!
Wat je stijl of smaak ook is, er is altijd een Dimplex vuur dat past bij jouw
dromen en budget. Dimplex haarden geven een levensechte 3-D illusie
van rook en vuur. Wat je keuze ook is, met een Dimplex heb je warmte en
een opvallende sfeermaker in je huis.
Lees meer over de verschillende, gepatenteerde Dimplex vuursystemen
op de volgende pagina:
1. Optiflame®
2. Revillusion®
3. Optimyst®
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Vuursystemen

Vuursystemen

Optiflame®

Optimyst®

Bij een vuur met de Optiflame techniek ontstaan

Vuur uit water. Het ‘vuur’ in een haard met

rustgevende vlammen boven het verlichte vuurbed

Optimyst® technologie bestaat uit unieke

doordat zacht licht over talloze bewegende spiegels

vlampatronen en waternevel, die vrij meebewegen in

wordt gebroken. Afhankelijk van stijl en stemming

de omringende lucht. Het boeiende effect ontstaat

zijn - bij bepaalde modellen - de kleuren van het

uit een combinatie van energiezuinige verlichting en

vlam- en vuurbed eenvoudig instelbaar. Eigentijds!

veilige waternevel. Deze waternevel draagt bij aan

Verder het is bij diverse modellen mogelijk om

een goede luchtvochtigheid in huis. Bij bepaalde

geheel naar eigen smaak het vuurbed te decoreren

modellen haarden is de afwerking van het vuurbed

met andere dan de meegeleverde materialen.

zelf te bepalen.

®

Dit maakt de haard echt persoonlijk en passend bij
ieder gewenste woonstijl.
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Revillusion®
Revillusion® is onze nieuwste vlamtechniek en een
nieuwe mijlpaal in elektrisch vuur. Met het steenlook
achterpaneel is er een ongekend ruim zicht op
levensechte vlammen. Deze vlammen stijgen zonder
reflectie op vanuit het midden van de haard, uit
de levensechte, fonkelend gloeiende houtset. Met
de eenvoudig te bedienen afstandsbediening zijn
de lichtkleur en –intensiteit op tal van manieren
instelbaar. Het lichtbeeld is optimaal aan te passen
aan de gewenste sfeer, de stijl en het omringende
licht.
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Iconen

Warmtefunctie
De haard is uitgerust met een warmtefunctie die als bij-verwarming kan
worden gebruikt. Het hangt van de specifieke haard af of deze één of
twee warmtestanden heeft.

Cool Blow functie
Deze functie laat de lucht circuleren voor een koelluchtstroom.
Vergelijkbaar met een ventilator.
- 10 -

- 11 Instelbare helderheid
De helderheid van de haard kan op verschillende standen worden
ingesteld om de gewenste sfeer te creëren. Afhankelijk van de haard,
is de helderheid in verschillende gradaties aan te passen.

Sleep-timer (8 uur)
De sleep-timer kan worden ingesteld in stappen van een half uur,
van 0,5 uur tot maximaal 8,0 uur. De haard wordt dan automatisch
uitgeschakeld na de vooraf ingestelde tijd.
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Firebox en inzet haarden
Ons assortiment van fireboxes en inzet haarden geven je vele
mogelijkheden om zelf iets te creëren. Uitgebreide keuze van klein
naar groot, van eenvoudig tot luxe uitgevoerd met diverse opties.
Helemaal afgestemd op jouw wensen, wat je project ook is.
Wil je zelf een schouw maken? Of pak je het groots aan met een
geïntegreerde, stenen schoorsteenmantel; Dimplex heeft het juiste
vuur voor jouw huis. Dimplex fireboxes and inzet haarden hebben
allemaal een ingebouwde warmte unit voor comfortabele (bij-)
verwarming.
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Insert
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Insert

NIEUW

NIEUW

Viotta de Luxe

23" Firebox - XHD23

26” Firebox - XHD26

DF2010 - 20” firebox

DF2550 - 25” firebox

DF2624L - 26” firebox

Optiflame

Optiflame

Optiflame

Optiflame

Optiflame

Optiflame®

42,7 x 66 x 22,5 cm

58,4 x 51,9 x 19 cm

66 x 45,6 x 19 cm

54,7 x 56,1 x 22,8 cm

66 x 47,9 x 22,4 cm

69,4 x 59,8 x 20,9 cm

•	Deze inbouwhaard wordt

•	Frameloos glaspaneel geeft een

•	Frameloos glaspaneel geeft een

•	Deze inbouwhaard wordt

•	Deze inbouwhaard wordt

•	Deze inbouwhaard wordt

®

®

inclusief verwarming en houtset

®

elegante, design uitstraling
•	Snelheid van de vlammen

geleverd
•	Geschikt om in te bouwen in
een schouw of meubelstukken
•	Draaithermostaat voor de
temperatuur

regelbaar
•	Digitale thermostaat voor een

•	Snelheid van de vlammen
•	Digitale thermostaat voor een
eenvoudige temperatuur regeling

•	Gloeibed met mogelijkheid voor

•	Gloeibed met mogelijkheid voor

op de haard

¤ 289,Consumentenadviesprijs
incl. 21% BTW

®

inclusief verwarming en houtset
geleverd

blauw/rood kleuren.

inclusief verwarming en houtset
geleverd

•	Geschikt om in te bouwen in

eenvoudige temperatuur regeling

•	Bediening met touch controls

¤ 239,-

elegante, design uitstraling
regelbaar

blauw/rood kleuren.

Consumentenadviesprijs
incl. 21% BTW

®

een schouw of meubelstukken
•	Digitale thermostaat voor

inclusief verwarming en houtset
geleverd

•	Geschikt om in te bouwen in
een schouw of meubelstukken
•	Digitale thermostaat voor

een eenvoudige temperatuur

een eenvoudige temperatuur

regeling

regeling

•	Deze engine is gemakkelijk te
installeren in een schouw of
ombouw
•	Digitale thermostaat voor
een eenvoudige temperatuur

•	Bediening met touch controls
op de haard
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regeling

¤ 299,-

¤ 279,-

¤ 309,-

¤ 349,-

Consumentenadviesprijs
incl. 21% BTW

Consumentenadviesprijs
incl. 21% BTW

Consumentenadviesprijs
incl. 21% BTW

Consumentenadviesprijs
incl. 21% BTW

Insert

NIEUW

Revillusion log set 20”
Revillusion®
- 16 -
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60,3 x 48,2 x 32 cm

•	Geeft een realistisch vuurbeeld
•	Eenvoudig te plaatsen in een niet
actieve open haard
•	Prachtige, realistische houtset
•	Temperatuur kan handmatig
worden aangepast
•	Extra: bedieningsmogelijkheden
op het product zelf

¤ 349,Consumentenadviesprijs
incl. 21% BTW
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Wandhaarden
Ons aanvullend assortiment van wandhaarden geven een scala aan
mogelijkheden voor een optimale vuurbeleving in je huis. De haard
is eenvoudig te bevestigen op bijna iedere, door jou gewenste plaats
zonder installatie- of breekwerk. Opvallend design met vele opties
geven iedere ruimte een upgrade. Ook fijn… deze haarden zijn inclusief
verwarmingselement; voor een prettige, comfortabele bij-verwarming.
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Wandhaarden

Wandhaarden

Toluca

Bizet black/white

Synergy

Optiflame

Optiflame

Optiflame®

82 x 54,5 x 15,5 cm

74 x 62 x 18 cm

128 x 49,4 x 17,9 cm

•	Gekleurd gloeibed inlusief

•	Modern en compact design

•	Gloeibed met glasdecoratie

•	Het frame is verwisselbaar in

•	Vlak in de muur te monteren

®
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®

acrylic ice in 4 kleuren in te
stellen

zwart/wit frame

•	Glas voorzijde met elegant
zwart kader
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•	Individueel te decoreren met

•	Digitale thermostaat om de

droog materiaal

temperatuur te regelen

•	Digitale thermostaat om de
temperatuur te regelen
•	Intensiteit van het vlameffect is
aanpasbaar

¤ 299,-

¤ 399,-

¤ 599,-

Consumentenadviesprijs
incl. 21% BTW

Consumentenadviesprijs
incl. 21% BTW

Consumentenadviesprijs
incl. 21% BTW
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Inbouwhaarden
Wat een breed assortiment inbouwhaarden! Voldoende
keuzemogelijkheden in afmetingen, kleuren, stijl, materialen,
afwerkingen. Wat je smaak ook is, er is altijd een passende Dimplex
haard verkrijgbaar.
Verrijk je leefruimte met een beeldbepalende Dimplex haard; fijne
warmte, gezellig en ‘hygge’. Natuurlijk zijn deze inbouwhaarden
uitgerust met een eenvoudig te bedienen, comfortabel
verwarmingselement. Snel extra warmte voor een behaaglijke kamer!
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Inbouwhaarden

Inbouwhaarden

NIEUW

Gisella white

Mini Mozart stone

Bellini
white/black
brown/concrete

Optiflame

Optiflame®

Optiflame®

58 x 80 x 17 cm

70 x 75,5 x 26 cm

65 x 86,8 x 19,5 cm

•	Compacte afmetingen met een

•	Compacte afmetingen;

•	Compacte, moderne haard

®

- 24 -

NIEUW

minimalistisch design
•	Bovenkant voorzien van glazen
plaat

gemakkelijk plaatsbaar
•	Gebroken wit afwerking met
stone look textuur

•	Puur witte uitstraling
•	Temperatuur met draai
thermostaat regelbaar

•	Temperatuur met draai
thermostaat regelbaar
•	Landelijke woonstijl
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•	Temperatuur met draaithermostaat regelbaar
Je kan kiezen voor een:
•	Accent voorzijde in wit
•	Accent voorzijde in zwart
•	Hout look effect voorzijde
•	Beton look effect voorzijde

De Mini Mozart heeft geen

¤ 299,Consumentenadviesprijs
incl. 21% BTW

afstandsbediening

¤ 299,-

¤ 399,-

Consumentenadviesprijs
incl. 21% BTW

Consumentenadviesprijs
incl. 21% BTW

Inbouwhaarden

Inbouwhaarden

Mozart white HG

Nordic

Optiflame

Optiflame

®

Scandic

Beethoven antique

Beethoven walnut

Chopin

Optiflame

Optiflame

Optiflame

Optiflame®

60 x 123,7 x 30,5 cm

77 x 103,5 x 34 cm

100 x 94 x 36 cm

100 x 94 x 36 cm

99 x 105 x 33,5 cm

•	Metalen behuizing geeft een

•	De zijkanten zijn afgewerkt met

•	Antieke afwerking van de

•	Antieke uitstraling, walnoot

•	Klassieke schouw in crème

®

- 26 - 85,7 x 92 x 37,5 cm

•	Uitvoering in hoogglans piano

®

houtkachel look & feel

wit met kader
•	Passend in de stijl van een
herenhuis of oud appartement
•	Temperatuur met draai
thermostaat regelbaar

•	Voorzien van hout- en
opbergvak om de styling af te
maken

®

tegel-look

®

schouw

•	Voorzien van hout- en
opbergvak om de styling af te
maken

afwerking

•	Scandinavian stijl

•	Blikvanger: bijna 125 cm hoog

•	Gemakkelijk plaatsbaar en

kleur met mooie details

•	Past in een klassiek interieur

•	Past in een klassiek interieur

•	Temperatuur regelbaar via

•	Temperatuur regelbaar via

digitale thermostaat

•	Scandinavian stijl
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digitale thermostaat

•	Thermostaat geregelde
verwarmingselement
•	Display weergave geïntegreerd
in het glas van de haard

direct plaatselijke warmte

¤ 509,-

¤ 569,-

¤ 619,-

¤ 619,-

¤ 649,-

¤ 649,-

Consumentenadviesprijs
incl. 21% BTW

Consumentenadviesprijs
incl. 21% BTW

Consumentenadviesprijs
incl. 21% BTW

Consumentenadviesprijs
incl. 21% BTW

Consumentenadviesprijs
incl. 21% BTW

Consumentenadviesprijs
incl. 21% BTW

Inbouwhaarden

Inbouwhaarden

NIEUW
- 28 -

Moorefield

Cubic

Optimyst

Optimyst

87 x 92 x 32 cm

•	Tijdloos design in crème wit

®

Vivaldi

Romero

Strata

Optimyst

Optimyst

Revillusion

Revillusion®

67x 127 x 42 cm

80 x 88 x 28 cm

60 x 115 x 31 cm

135,5 x 122,8 x 33,4 cm

138 x 124,5 x 41,5 cm

•	Elegant en strak design in zwart

•	Tijdloos design passend bij vele

•	Scandinavisch vormgegeven

•	Moderne haard met hoogglans

•	Opvallend formaat; moderne

®

•	Schouw is afgewerkt met een

®

met zilver accenten
•	Een Scandinavisch vormgegeven

steeneffect
•	Optie: zwarte spiegel
achterwand voor een nog

haard met houtvak
•	Blikvanger met een hoogte van
127 cm.

intenser vuurbeeld

®

woonstijlen

haard met compacte afmetingen

•	Schouw is afgewerkt in zwart
met brons accenten
•	Optie: zwarte spiegel
achterwand voor een nog

•	Optie: zwarte spiegel

intenser vuurbeeld

Sherwood
®

•	Stoere uitstraling door het
gebruik van zwart metaal
•	Inclusief houtvak om de styling
af te maken

afwerking

haard in hoogglans wit

•	Accenten in walnoot op de
boven- en onderkant van de
haard

•	Optie: zwarte spiegel
achterwand voor een nog

intenser vuurbeeld

intenser vuurbeeld

marmerlook accenten
•	De grijze accenten komen terug

•	Steen look achterpaneel zorgt

achterwand voor een nog

•	Achterpaneel heeft grijze

voor authentieke uitstraling

in de schouw
•	Uniek, realistisch vuurbeeld

•	Uniek, realistisch vuurbeeld

¤ 999,-

¤ 1.129,-

¤ 1.129,-

¤ 1.229,-

¤ 1.339,-

¤ 1.399,-

Consumentenadviesprijs
incl. 21% BTW

Consumentenadviesprijs
incl. 21% BTW

Consumentenadviesprijs
incl. 21% BTW

Consumentenadviesprijs
incl. 21% BTW

Consumentenadviesprijs
incl. 21% BTW

Consumentenadviesprijs
incl. 21% BTW
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Inbouwhaarden

Verdi

Haydn

Optimyst

Revillusion®

78 x 143 x 45 cm

141 x 121 x 41 cm

•	Moderne haard van bijna

•	Groot formaat haard passend bij

®
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een landelijke woonstijl

150 cm hoog
•	Ovale vormgeving in hoogglans wit
•	Inclusief houtvak om de styling af

•	Ombouw is gemaakt van echt hout
fineer; accenten met natuurlijk eik
•	Helderheid van het vuur kan worden

te maken
•	Nordic style; contemporary design
•	Optie: zwarte spiegel achterwand
voor een nog intenser vuurbeeld

aangepast
•	Steen look achterpaneel zorgt voor
authentieke uitstraling
•	Uniek, realistisch vuurbeeld

¤ 1.439,-

¤ 1.439,-

Consumentenadviesprijs
incl. 21% BTW

Consumentenadviesprijs
incl. 21% BTW
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Vrijstaande haarden
Op zoek naar een traditionele, authentieke kachel? Dimplex heeft
diverse vrijstaande haarden passend bij een landelijke, puur natuur,
cosy living woonstijl. Deze kachels komen tot hun recht op een
prominente plaats in de ruimte of ruim geplaatst voor een muur;
zodat je echt samen rondom het vuur kunt zitten. Samen genieten
van behaaglijke warmte. De deuren van deze haarden kunnen worden
geopend voor de ultieme beleving van een ‘ouderwetse’ kachel,
zonder het werk van het bijvullen van houtblokken. Om snel de
kou uit de ruimte te verdrijven zijn deze kachels voorzien van een
verwarmingselement met een speciale ventilator. Gemakkelijk in
gebruik en snel warmte.
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Vrijstaande haarden

NIEUW
Lucia Stove

Stonebridge

Stockbridge

Optiflame

Optimyst

Optimyst®

51,0 x 59,6 x 34,6 cm

48 x 62 x 30 cm

62 x 66 x 39 cm

•	Vrijstaande kachel met een

•	Deze vrijstaande unit heeft een

•	Authentieke uitstraling van een

®
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®

moderne twist in mat zwart
•	Deur van glas met een
zilverkleurige handel
•	Temperatuur met draai
thermostaat regelbaar

houtkachel look

- 35 -

houtkachel met glazen deurtjes

•	De deuren zijn te openen voor
directe sfeer en warmte
•	Speciaal achterpaneel zorgt
voor een optimale, intensieve

•	De deuren zijn te openen voor
directe sfeer en warmte
•	Temperatuur met draai
thermostaat regelbaar

vuurbeeld beleving
•	Temperatuur met draai
thermostaat regelbaar

¤ 299,-

¤ 699,-

¤ 929,-

Consumentenadviesprijs
incl. 21% BTW

Consumentenadviesprijs
incl. 21% BTW

Consumentenadviesprijs
incl. 21% BTW

Technische gegevens

Productnaam

Algemene specificaties
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Energieverbruik

Technische gegevens

Viotta de Luxe

23" Firebox - XHD23

26" Firebox - XHD26

DF2010 - 20" firebox

DF2550 - 25" firebox

DF2624L - 26" firebox

Revillusion log set 20"

Artikelnummer

208231

210951

210975

208002

208323

208316

211156

EAN code

5011139208231

5011139210951

5011139210975

5011139208002

5011139208323

5011139208316

5011139211156

Model

Insert

Firebox

Firebox

Firebox

Firebox

Firebox

Insert

Vuursysteem

Optiflame®

Optiflame®

Optiflame®

Optiflame®

Optiflame®

Optiflame®

Revillusion®

Kleur

Zwart

Zwart

Zwart

Zwart

Zwart

Zwart

Zwart

Vuurzicht

1-zijdig

1-zijdig

1-zijdig

1-zijdig

1-zijdig

1-zijdig

3-zijdig

Decoratie / vuurbed

Log set

Log set

Log set

Log set

Log set

Log set

Log set

Warmteafgifte

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Thermostaat

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Timer

Nee

8u sleep timer

8u sleep timer

8u sleep timer

8u sleep timer

8u sleep timer

Nee

Warmte-instelling 1 in W

1000W

1400W

1400W

750W

500W

1000W

650W

Warmte-instelling 2 in W

2000W

-

-

1500W

1000W

2000W

1300W

Alleen vlamwerking in W

10W

7W

7W

15W

8W

9W

9W

Max. consumptie

2000W

1400W

1400W

1500W

1000W

2000W

1300W

Spanning

Spanning/elektrische
frequentie

230V/50Hz

230V/50Hz

230V/50Hz

230V/50Hz

230V/50Hz

230V/50Hz

230V/50Hz

Accessoires

Lichtmodule
(inbegrepen)

LED vooraf geïnstalleerd

LED vooraf geïnstalleerd

LED vooraf geïnstalleerd

LED vooraf geïnstalleerd

LED vooraf geïnstalleerd

LED vooraf geïnstalleerd

LED vooraf geïnstalleerd

Geluidsmodule

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Ja, vlammen kunnen
enigszins worden
aangepast om meer
blauw, rood of oranje te
kleuren

Ja, vlammen kunnen
enigszins worden
aangepast om meer
blauw, rood of oranje te
kleuren

Nee

Nee

Nee

Nee

Extra functies

Aanvullende
specificaties

Instelling kleureffecten

Kabellengte

1,5 m

1,5 m

1,5 m

1,5 m

1,5 m

1,5 m

1,5 m

Garantie

2 jaar

2 jaar

2 jaar

2 jaar

2 jaar

2 jaar

2 jaar

Vuurbeeld (HxB)

37 x 38 cm

42 x 52 cm

38 x 60 cm

39 x 52 cm

28 x 57 cm

33 x 58 cm

-

Afmetingen

Product afmetingen
BxHxD

42,7 x 66 x 22,5 cm

58,4 x 51,9 x 19 cm

66 x 45,6 x 19 cm

54,7 x 56,1 x 22,8 cm

66 x 47,9 x 22,4 cm

69,4 x 59,8 x 20,9 cm

60,3 x 48,2 x 32 cm

Gewicht

Product gewicht

12,5 kg

12 kg

11 kg

12,9 kg

15,3 kg

14 kg

4,9 kg
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Technische gegevens

Productnaam

Algemene specificaties
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Energieverbruik

Technische gegevens

Toluca

Bizet black/white

Synergy

Gisella white

Mini Mozart stone

Bellini white

Bellini black

Bellini brown

Artikelnummer

210401

208354

209887

208392

208415

211149

211132

210456

EAN code

5011139210401

5011139208354

5011139209887

5011139208392

5011139208415

5011139211149

5011139211132

5011139210456

Model

Wandhaarden

Wandhaarden

Wandhaarden;
kan worden verzonken in
de muur

Vrijstaande wandunit

Vrijstaande wandunit

Vrijstaande wandunit

Vrijstaande wandunit

Vrijstaande wandunit

Vuursysteem

Optiflame®

Optiflame®

Optiflame®

Optiflame®

Optiflame®

Optiflame®

Optiflame®

Optiflame®

Kleur

Zwart

Zwart

Zwart

Puur wit

Wit met stone-look/
Zwart

Wit/wit

Wit/zwart

Wit/bruin

Vuurzicht

1-zijdig

1-zijdig

1-zijdig

1-zijdig

1-zijdig

1-zijdig

1-zijdig

1-zijdig

Decoratie / vuurbed

Acrylic ice

Log set

Glass ember bed

Log set

Log set

Log set

Log set

Log set

Warmteafgifte

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Thermostaat

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Timer

8u sleep timer

8u sleep timer

8u sleep timer

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Warmte-instelling 1 in W

1000W

1000W

550W

750W

750W

750W

750W

750W

Warmte-instelling 2 in W

2000W

2000W

1100W

1500W

1500W

1500W

1500W

1500W

Alleen vlamwerking in W

10W

15W

19W

15W

15W

10W

10W

10W

Max. consumptie

2000W

2000W

1100W

1500W

1500W

1500W

1500W

1500W

Spanning

Spanning/elektrische
frequentie

230V/50Hz

230V/50Hz

230V/50Hz

230V/50Hz

230V/50Hz

230V/50Hz

230V/50Hz

230V/50Hz

Accessoires

Lichtmodule
(inbegrepen)

LED vooraf geïnstalleerd

LED vooraf geïnstalleerd

LED vooraf geïnstalleerd

LED vooraf geïnstalleerd

LED vooraf geïnstalleerd

LED vooraf geïnstalleerd

LED vooraf geïnstalleerd

LED vooraf geïnstalleerd

Extra functies
Aanvullende
specificaties

Geluidsmodule

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Instelling kleureffecten

Meerkleurig vuurbed

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Kabellengte

1,5 m

1,5 m

1,5 m

1,5 m

1,5 m

1,5 m

1,5 m

1,5 m

Garantie

2 jaar

2 jaar

2 jaar

2 jaar

2 jaar

2 jaar

2 jaar

2 jaar

Vuurbeeld (HxB)

28 x 51 cm

28 x 52 cm

120 x 27 cm

34 x 38 cm

34 x 38 cm

34 x 38 cm

34 x 38 cm

34 x 38 cm

Afmetingen

Product afmetingen
BxHxD

82 x 54,5 x 15,5 cm

74 x 62 x 18 cm

128 x 49,4 x 17,9 cm

58 x 80 x 17 cm

70 x 75,5 x 26 cm

65 x 86,8 x 19,5 cm

65 x 86,8 x 19,5 cm

65 x 86,8 x 19,5 cm

Gewicht

Product gewicht

12,5 kg

25 kg

32,5 kg

21 kg

20 kg

21,5 kg

21,5 kg

21,5 kg
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Technische gegevens

Productnaam

Algemene specificaties
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Energieverbruik

Technische gegevens

Bellini concrete

Mozart white HG

Nordic

Scandic

Beethoven antique

Beethoven walnut

Chopin

Moorefield

Artikelnummer

210449

208248

208187

208200

207906

207876

210470

203632

EAN code

5011139210449

5011139208248

5011139208187

5011139208200

5011139207906

5011139207876

5011139210470

5011139203632

Model

Vrijstaande wandunit

Vrijstaande wandunit

Vrijstaande wandunit

Vrijstaande wandunit

Vrijstaande wandunit

Vrijstaande wandunit

Vrijstaande wandunit

Vrijstaande wandunit

Vuursysteem

Optiflame®

Optiflame®

Optiflame®

Optiflame®

Optiflame®

Optiflame®

Optiflame®

Optimyst®

Kleur

Wit/betonlook

Wit hoogglans

Antraciet

Wit

Gebroken wit

Walnoot

Gebroken wit

Gebroken wit

Vuurzicht

1-zijdig

1-zijdig

1-zijdig

1-zijdig

1-zijdig

1-zijdig

1-zijdig

1-zijdig

Decoratie / vuurbed

Log set

Log set

Log set

Log set

Log set

Log set

Log set

Log set

Warmteafgifte

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Thermostaat

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Timer

Nee

Nee

Nee

Nee

8u sleep timer

8u sleep timer

8u sleep timer

Nee

Warmte-instelling 1 in W

750W

1000W

1000W

1000W

750W

750W

750W

1000W

Warmte-instelling 2 in W

1500W

2000W

2000W

2000W

1500W

1500W

1500W

2000W

Alleen vlamwerking in W

10W

10W

10W

10W

15W

15W

10W

200W

Max. consumptie

1500W

2000W

2000W

2000W

1500W

1500W

1500W

2000W

Spanning

Spanning/elektrische
frequentie

230V/50Hz

230V/50Hz

230V/50Hz

230V/50Hz

230V/50Hz

230V/50Hz

230V/50Hz

230V/50Hz

Accessoires

Lichtmodule
(inbegrepen)

LED vooraf geïnstalleerd

LED vooraf geïnstalleerd

LED vooraf geïnstalleerd

LED vooraf geïnstalleerd

LED vooraf geïnstalleerd

LED vooraf geïnstalleerd

LED vooraf geïnstalleerd

Halogeen

Extra functies
Aanvullende
specificaties

Geluidsmodule

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Instelling kleureffecten

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Kabellengte

1,5 m

1,5 m

1,5 m

1,5 m

1,5 m

1,5 m

1,5 m

1,5 m

Garantie

2 jaar

2 jaar

2 jaar

2 jaar

2 jaar

2 jaar

2 jaar

2 jaar

Vuurbeeld (HxB)

34 x 38 cm

37 x 38 cm

37 x 38 cm

37 x 38 cm

39 x 52 cm

39 x 52 cm

39 x 52 cm

38 x 40 cm

Afmetingen

Product afmetingen
BxHxD

65 x 86,8 x 19,5 cm

85,7 x 92 x 37,5 cm

60 x 123,7 x 30,5 cm

77 x 103,5 x 34 cm

100 x 94 x 36 cm

100 x 94 x 36 cm

99 x 105 x 33,5 cm

87 x 92 x 32 cm

Gewicht

Product gewicht

21,5 kg

40,3 kg

34,8 kg

42,6 kg

37 kg

37 kg

46,5 kg

38 kg
Optie:
Mirror back panel
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Technische gegevens

Productnaam

Algemene specificaties

- 42 Energieverbruik

Technische gegevens

Cubic

Vivaldi

Romero

Strata

Sherwood

Verdi

Haydn

Artikelnummer

207425

203342

203335

210500

210937

206275

210494

EAN code

5011139207425

5011139203342

5011139203335

5011139210500

5011139210937

5011139206275

5011139210494

Model

Vrijstaande wandunit

Vrijstaande wandunit

Vrijstaande wandunit

Vrijstaande wandunit

Vrijstaande wandunit

Vrijstaande wandunit

Vrijstaande wandunit

Vuursysteem

Optimyst®

Optimyst®

Optimyst®

Revillusion®

Revillusion®

Optimyst®

Revillusion®

Kleur

Zwart/antraciet

Zwart/brons

Zwart/antraciet

Wit, incl. onder- en
bovenkant van houtfineer

Wit/betonlook

Wit

Wit, incl. bovenkant van
houtfineer en zwarte
onderkant

Vuurzicht

1-zijdig

1-zijdig

1-zijdig

1-zijdig

1-zijdig

1-zijdig

1-zijdig

Decoratie / vuurbed

Log set

Log set

Log set

Log set

Log set

Log set

Log set

Warmteafgifte

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Thermostaat

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Timer

Nee

Nee

Nee

8u sleep timer

8u sleep timer

Nee

8u sleep timer

Warmte-instelling 1 in W

1000W

1000W

1000W

1000W

1000W

1000W

1000W

Warmte-instelling 2 in W

2000W

2000W

2000W

2000W

2000W

2000W

2000W

Alleen vlamwerking in W

200W

200W

200W

15W

15W

200W

15W

Max. consumptie

2000W

2000W

2000W

2000W

2000W

2000W

2000W

Spanning

Spanning/elektrische
frequentie

230V/50Hz

230V/50Hz

230V/50Hz

230V/50Hz

230V/50Hz

230V/50Hz

230V/50Hz

Accessoires

Lichtmodule
(inbegrepen)

Halogeen

Halogeen

Halogeen

LED vooraf geïnstalleerd

LED vooraf geïnstalleerd

Halogeen

LED vooraf geïnstalleerd

Geluidsmodule

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Vuurbed in blauw/rood
tinten

Vuurbed in blauw/rood
tinten

Nee

Vuurbed in blauw/rood
tinten

Extra functies

Aanvullende
specificaties

Instelling kleureffecten

Nee

Nee

Kabellengte

1,5 m

1,5 m

1,5 m

1,5 m

1,5 m

1,5 m

1,5 m

Garantie

2 jaar

2 jaar

2 jaar

2 jaar

2 jaar

2 jaar

2 jaar

Vuurbeeld (HxB)

38 x 40 cm

50 x 40 cm

38 x 40 cm

58 x 75 cm

58 x 75 cm

50 x 40 cm

58 x 75 cm

Afmetingen

Product afmetingen
BxHxD

67 x 127 x 42 cm

80 x 88 x 28 cm

60 x 115 x 31 cm

135,5 x 122,8 x 33,4 cm

138 x 124,5 x 41,5 cm

78 x 143 x 45 cm

141 x 121 x 41 cm

Gewicht

Product gewicht

77,2 kg

77,5 kg

42 kg

86,2 kg

36,5 kg

37 kg

35 kg

Optie:
Mirror back panel

Optie:
Mirror back panel

Optie:
Mirror back panel

Optie:
Mirror back panel
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Technische gegevens

Algemene specificaties

- 44 Energieverbruik

Accessoires

Productnaam

Lucia Stove

Stonebridge

Stockbridge

Artikelnummer

211255

206404

206398

EAN code

5011139211255

5011139206404

5011139206398

Model

Vrijstaande haard

Vrijstaande haard

Vrijstaande haard

Vuursysteem

Optiflame®

Optimyst®

Optimyst®

Kleur

Zwart

Zwart

Zwart

Vuurzicht

1-zijdig

1-zijdig

1-zijdig

Decoratie / vuurbed

Log set

Log set

Warmteafgifte

Ja

Ja

Thermostaat

Ja

Ja

Timer

Nee

Warmte-instelling 1 in W

Log set

Mirror back panel
Engine 68-400

Mirror back panel
Engine 56-400

Transducer
standard

Ja

Artikelnummer: 205421

Artikelnummer: 205414

Artikelnummer: 06023133

Ja

EAN code: 5011139205421

EAN code: 5011139205414

Nee

Nee

Afmetingen: 44 x 50,9 x 1 cm

Afmetingen: 44 x 38,6 x 1 cm

900W

1000W

1000W

Warmte-instelling 2 in W

1800W

2000W

2000W

Alleen vlamwerking in W

10W

200W

200W

Max. consumptie

1800W

2000W

2000W

Spanning

Spanning/elektrische
frequentie

230V/50Hz

230V/50Hz

230V/50Hz

Accessoires

Lichtmodule
(inbegrepen)

LED vooraf geïnstalleerd

Halogeen

Halogeen

Geluidsmodule

Nee

Nee

Nee

Instelling kleureffecten

Nee

Nee

Nee

Kabellengte

1,5 m

1,5 m

1,5 m

Garantie

2 jaar

2 jaar

2 jaar

Vuurbeeld (HxB)

25 x 38 cm

27 x 40 cm

28 x 53 cm

Afmetingen

Product afmetingen
BxHxD

51 x 59,6 x 34,6 cm

48 x 62 x 30 cm

62 x 66 x 39 cm

Gewicht

Product gewicht

15,8 kg

13,2 kg

15,6 kg

Extra functies
Aanvullende
specificaties
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Optiflame® firesystems:
altijd glazen voorkant
Optimyst® firesystems:
open systeem; geen gesloten glazen
voorkant (deuren van Stonebridge /

Halogeen lamp
4pack

Halogeen lamp
5pack

Artikelnummer: 06023090

Artikelnummer: 06022999

Stockbridge kunnen worden geopend)
Revillusion® firesystems:
open systeem

Voordelen

Verhalen

Disclaimer

Vuur verhalen

Eenvoudig, veilig en flexibel - elektrische vuren
kunnen bijna overal worden gebruikt.

De vermelde prijzen zijn
Consumentenadviesprijs
incl. 21% BTW in Euro (¤) en zijn
geldig vanaf 01.09.2019. Deze
publicatie is door ons met grote zorg
samengesteld. Alle informatie in dit
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Alle voordelen in één oogopslag

Vreugdevuren zijn geweldig en bijzonder, maar alleen

document is mogelijk in de tussentijd

buitenshuis. Vuur in huis brengen is gecompliceerder - de rook

verkeerd weergegeven, gewijzigd of

moet ontsnappen via een schoorsteen of rookkanaal, strikte

aangevuld. Alle tussentijdse wijzigingen

wettelijke eisen en milieurichtlijnen moeten worden nageleefd.

zijn voorbehouden. Zolang de

Het is zoveel gemakkelijker met een elektrisch vuur van

voorraad strekt. Glen Dimplex is niet

Dimplex. Sluit de haard aan, leun achterover en geniet van

verantwoordelijk voor de gevolgen van

de warme, gezellige sfeer. Dat is wat elektrische vuren zo

handelingen, beslissingen of resultaten

Geen:

En:

Altijd:

bijzonder, eenvoudig, veilig en flexibel maakt. Ze zijn geschikt

uitsluitend op basis van de informatie

• rook en roet

• vele design mogelijkheden

• schoon

voor iedere ruimte in je huis, zelfs in een kinderkamer, maar

in deze publicatie. We benadrukken dat

• fijnstof uitstoot

• vele opties voor integratie in meubels

• simpel

ook vakantiehuizen of op een boot…

voor een juiste en veilige installatie en

• as

• met of zonder verwarming mogelijk

• veilig

• vuil

• meer keuze in design en uitvoering

Laat je fantasie de vrije loop. Elektrische haarden zijn de ideale

van een expert altijd moet worden

• kappen en kloven van hout

• klimaatbewuste keuze

oplossing voor openbare ruimtes, zoals hotellobby’s, bars en

verkregen en opgevolgd, en dat de

• houtopslag

• geen of zeer beperkte

restaurants waar het installeren van een gas- of houtkachel

toepasselijke regels en voorschriften

zeer ingewikkeld zou zijn of, zoals meestal het geval, wettelijk

altijd moeten worden nageleefd.

• kan bijna overal geplaatst worden

verboden. Elektrische haarden van Dimplex creëren altijd

Onze leveringsvoorwaarden zijn van

• direct geschikt voor gebruik

een geheel nieuwe, unieke sfeer met zijn magische licht en

toepassing op dit document en deze

• vermindert de ecologische voetprint

dansende vlammen.

zijn op aanvraag verkrijgbaar.

• wettelijke, milieubeperkingen
• kosten schoorsteenvegen

installatiewerkzaamheden

bediening de expertise en het advies
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Uw dealer:
Glen Dimplex
Consumer Appliances Europe
EU Flame
Saturnus 8
8448 CC Heerenveen
PO Box 219
NL-8440 AE Heerenveen
T. +31(0)513 656500

Follow us

F. +31(0)513 656501
E. info@dimplex-fires.eu

www.dimplex-fires.eu

@dimplexfiresnl

@dimplexfires_nl

40997481 Dimplex Connect 2019-2020 NL

Let Dimplex inspire you

