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Sfeer

voor alle generaties
4

Constante verandering is een constante factor geworden. Onze levens en onze huizen worden steeds
flexibeler, bewuster en duurzamer. Vaste waarden lijken steeds meer achter ons te liggen. Go with the
flow, dat willen we. En daarvoor hebben we positieve energie, plezier, schoonheid en een intieme sfeer
nodig.
Er gebeurt steeds van alles en wat we creëren zijn momenten van rust. In deze hyperactieve en lawaaierige
tijden heeft stilte een rustgevende werking. Thuis is waar je het evenwicht kunt herstellen en waar je die
rust kunt vinden. Terug naar het bekende. We krijgen weer oog en waardering voor vakmanschap en voor
natuurlijke processen.
Mensen trekken van de stad naar het platteland en weer terug. Ze kijken naar wat ze nodig hebben, in
welke levensfase ze zitten, hoe hun gezin eruitziet en waar hun huis aan moet voldoen. Als “ambiance for
generations” speelt een Dimplex haard daarbij een centrale rol. Die past altijd in elk interieur.
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WOONVISIE
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City smart
Wie in de stad woont, moet flexibel, efficiënt en duurzaam omgaan met ruimte en spullen. Dat betekent dat er
steeds meer kleine en flexibele woningen nodig zijn. Kleine appartementen, containers en de tiny houses zijn daar
goede voorbeelden van. Een Dimplex haard is een duurzame oplossing en past eigenlijk overal wel, zelfs in de kleinste
ruimtes.
Woongemeenschappen
We zien steeds meer woongemeenschappen waar mensen bij elkaar wonen en elkaar helpen. Daarbij wonen ze
bijvoorbeeld in appartementen met individuele ruimtes die waar nodig weer kunnen worden opgesplitst met
flexibele scheidingswanden. Ook zien we steeds meer ruimtes waar bewoners veel meer gebruikmaken van
gezamenlijke woonruimtes, zoals bijvoorbeeld een wasruimte, een dakterras en een woongedeelte. Overal waar
mensen samenkomen en faciliteiten en persoonlijke verhalen met elkaar delen, is vuur een verbindende factor.
De consument als binnenhuisarchitect
Het interieur van je huis zegt iets over jezelf en over hoe je wilt leven. Het design en de opzet van hun huis creëren
mensen steeds meer zelf. Ze laten zich inspireren door social media en maken het een persoonlijk geheel met
verzamelde voorwerpen als een soort showroom van het eigen leven. Oud en nieuw worden gecombineerd. We
willen wel iets nieuws, maar we willen ook dingen meenemen die goed zijn of die een persoonlijk verhaal neerzetten.
Flexibel en modulair wonen
Belangrijke elementen in een huis zijn ruimte en comfort en hoe je daarmee kunt spelen. Een Dimplex haard kan
comfort en sfeer toevoegen aan de beschikbare ruimte, of dat nu een statig herenhuis is of een klein appartementje.
Er is voor elk huis en elke ruimte wel een oplossing. Een haard past niet alleen in de woonkamer, maar kan ook
waarde toevoegen aan je keuken als je daar kookt voor de mensen om je heen of voor je vrienden. Denk eens aan
dat wellness-gevoel van een haard als je heerlijk luxe in bad gaat of na een lange dag zit te ontspannen op je balkon.
Vuur als onderdeel van je interieur
Vuur is een bron van inspiratie, ontspanning - en een lagere hartslag. Vuur trekt mensen aan. Het
zorgt voor meer contact en verbinding. Een knusse en comfortabele haard geeft je een gevoel van
ontspanning en welzijn. Laat je door ons inspireren en voeg iets waardevols toe aan je interieur.
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Vuursystemen
Smaken verschillen, maar er is altijd een Dimplex haard die aansluit bij je dromen en je
budget. Dimplex haarden zorgen voor een echte driedimensionale illusie van rook en
vuur. Waar je ook voor kiest, met een Dimplex haard heb je een sfeermaker die zorgt voor
warmte en verbondenheid. Altijd en in elk huis. Lees meer over gepatenteerde Dimplex
vuursystemen.
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VUURSYSTEMEN

Optiflame®

Optimyst®

Een haard met Optiflame® technologie laat rustgevende
vlammen zien boven het verlichte vuurbed. Het resultaat is
een zacht licht dat wordt weerkaatst door een groot aantal
bewegende spiegels. Afhankelijk van de stijl en de stemming
kunnen de vlamkleuren en het vuurbed eenvoudig worden
aangepast bij een aantal modellen. Zeer eigentijds! Daarnaast
kan bij bepaalde modellen het vuurbed helemaal naar eigen
smaak worden gedecoreerd met andere materialen dan die zijn
meegeleverd. Dat betekent dat je de haard kunt personaliseren
en kunt aanpassen aan je eigen interieurdesign.

Vuur maken van water. Het “vuur” in een haard met Optimyst®
technologie bestaat uit unieke vlampatronen die vrij door
de omringende lucht kan bewegen. Het fascinerende effect
is het resultaat van een combinatie van energiezuinige
verlichting en veilige waternevel.

Opti-V® – (Opti-Virtual)

Revillusion®

Flakkerende vlammen met een intense gloed en af en toe
vonkjes die wegspringen van de stevige houtblokken. Opti-V®
haardtechnologie is een geavanceerde combinatie van
HDTV, energiezuinige LED-technologie en een levensecht
haardinterieur. Het rustgevende geluid van een knisperend
vuurtje is standaard bij alle Opti-V® modellen.

Revillusion is onze nieuwste vlamtechnologie en een echte
mijlpaal op het gebied van elektrische haarden. In het
haardinterieur 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 kan heel nauwkeurig worden aangepast aan de
gewenste sfeer, de stijl en het omringende licht.
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CASSETTES

Stel je de perfecte haard eens voor. Maar dan zonder ventilatie en warmte, omdat de vlammen
zijn gemaakt van pure waternevel en LED-licht. Vlammen die je gewoon kunt aanraken.
De revolutionaire Optimyst® Cassette modellen herdefiniëren de elektrische haard en stellen je
in staat om aan elke ruimte een prachtig realistisch vuurbeeld toe te voegen.

Cassette 250

Cassette 400/600

Optimyst®

Optimyst®

De Cassette 250 is het kleinste model van de Dimplex Cassette
serie, maar dan wel met hetzelfde revolutionaire Optimyst® vuuren rookeffect met vrij zwevende vlammen gemaakt van koude
waternevel en LED-licht. Zo veilig dat je het vuur gewoon kunt
aanraken en met een echt driedimensionaal vuureffect. Het
model is bovendien verrassend eenvoudig te installeren in vrijwel
elke ruimte of elk inrichtingselement. Het enige dat je nodig hebt
zijn een stopcontact en af en toe een nieuwe watervoorraad. In
een tafel of kast of op een voetstuk? Laat je fantasie de vrije loop
en geniet van dit prachtige kleine haardvuur!

De Cassette 400/600 inbouwhaard verrast niet alleen met
zijn vrij zwevende vlam- en rookeffect, maar is door zijn
bescheiden formaat en variabele vlamintensiteit ook nog eens
erg geschikt voor de meest creatieve interieuroplossingen.
Gebruik hem zelfstandig in een tafel of in een gas- of
houthaard óf als een “lijn van vuur” door gewoon meerdere
eenheden naast elkaar te plaatsen. Meer dan een aansluiting
van 230V heb je niet nodig. Je vult het reservoir gewoon
met vers water en klikt op de afstandsbediening en het is
urenlang heerlijk knus, elke keer weer.

•

•

•
•
•
•

Door het kleine formaat kun je hem vrijwel overal in huis
neerzetten.
Ideaal voor creatieve en decoratieve toepassingen in
meubels, aanrechten en ga zo maar door
Eenvoudig bij te vullen waterreservoir. Eén keer vullen is
voldoende voor 5-6 uur lang vuureffect
Sfeervol, comfortabel en gebruiksvriendelijk
Houtset verkrijgbaar als accessoire

•
•
•
•
•

Artikelnummer
EAN-code
Vuurbeeld (BxH)
Buitenmaten BxHxD
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210388
5011139210388
22 x 20 cm
27 x 14,5 x 27 cm

Ideaal voor creatieve projecten, voor installatie in meubels
of voor gebruik in andere decoratieve toepassingen
Eenvoudig te vullen waterreservoir voor ongeveer 8-10
uur continu gebruik voordat er moet worden bijgevuld
Zicht op het vuur van 4 kanten
Nieuw ontwikkeld met LED-verlichting voor een lager
energieverbruik en een langere levensduur
Geluidseffect van knisperende houtblokken met een
verstelbaar volume
Houtset verkrijgbaar als accessoire

Artikelnummer
EAN-code
Vuurbeeld (BxH)
Buitenmaten BxHxD

210791
5011139210791
38 x 20 cm
41 x 18 x 22 cm

CASSETTES

Cassette 500 (retail)

Cassette 1000 (retail)

Optimyst®

Optimyst®

Stel je de perfecte haard eens voor. Maar dan zonder afvoer en
warmte, omdat de vlammen zijn gemaakt van pure waternevel
en LED-licht. Vlammen die je gewoon kunt aanraken. De
revolutionaire Optimyst® Cassette modellen herdefiniëren
de elektrische haard en stellen je in staat om aan elke ruimte
een prachtig realistisch vuurbeeld toe te voegen. Je kunt hem
combineren met en koppelen aan een Cassette 1000. Zo
realiseer je dat doorkijksysteem of het driezijdige of volledig
open concept dat je voor ogen hebt. In elke lengte en voor elke
locatie. De mogelijkheden zijn gewoon eindeloos.

Stel je de perfecte haard eens voor. Maar dan zonder afvoer en
warmte, omdat de vlammen zijn gemaakt van pure waternevel
en LED-licht. Vlammen die je gewoon kunt aanraken. De
revolutionaire Optimyst® Cassette modellen herdefiniëren
de elektrische haard en stellen je in staat om aan elke ruimte
een prachtig realistisch vuurbeeld toe te voegen. Je kunt hem
combineren met en koppelen aan een Cassette 500. Zo realiseer
je dat doorkijksysteem of het driezijdige of volledig open
concept dat je voor ogen hebt. In elke lengte en voor elke locatie.
De mogelijkheden zijn gewoon eindeloos.

•

•

•
•
•
•

Geschikt voor installatieprojecten en ontworpen voor plaatsing
in een op maat gemaakt frame of een maatwerkhaard
Eenvoudig te vullen waterreservoir voor ongeveer 8-10
uur continu gebruik voordat er moet worden bijgevuld
Quick-fit IEC (ketel) aansluiting voor een individuele
haard van elke gewenste lengte
Geluidseffect van knisperende houtblokken met een
verstelbaar volume
Houtset verkrijgbaar als accessoire

Artikelnummer
EAN-code
Vuurbeeld (BxH)
Buitenmaten BxHxD

210654
5011139210654
49 x 20 cm
51 x 30 x 20 cm

•
•
•
•

Geschikt voor installatieprojecten en ontworpen voor
plaatsing in een op maat gemaakt frame of een maatwerkhaard
Eenvoudig te vullen waterreservoir voor ongeveer 8-10
uur continu gebruik voordat er moet worden bijgevuld
Quick-fit IEC (ketel) aansluiting voor een individuele
haard van elke gewenste lengte
Geluidseffect van knisperende houtblokken met een
verstelbaar volume
Houtset verkrijgbaar als accessoire

Artikelnummer
EAN-code
Vuurbeeld (BxH)
Buitenmaten BxHxD

210661
5011139210661
99 x 20 cm
101 x 30 x 20 cm
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Cassette 500 (Projects)

Cassette 1000 (Projects)

Optimyst®

Optimyst®

Stel je de perfecte haard eens voor. Maar dan zonder afvoer
en warmte, omdat de vlammen zijn gemaakt van pure
waternevel en LED-licht. Vlammen die je gewoon kunt
aanraken. De revolutionaire Optimyst® Cassette modellen
herdefiniëren de elektrische haard en stellen je in staat om
aan elke ruimte een prachtig realistisch vuurbeeld toe te
voegen. Bij deze Projects versie hoeft zelfs geen water te
worden bijgevuld dankzij de vaste wateraansluiting. Je kunt
hem combineren met en koppelen aan een Cassette 1000
Projects.

Stel je de perfecte haard eens voor. Maar dan zonder afvoer
en warmte, omdat de vlammen zijn gemaakt van pure
waternevel en LED-licht. Vlammen die je gewoon kunt
aanraken. De revolutionaire Optimyst® Cassette modellen
herdefiniëren de elektrische haard en stellen je in staat om
aan elke ruimte een prachtig realistisch vuurbeeld toe te
voegen. Bij deze Projects versie hoeft zelfs geen water te
worden bijgevuld dankzij de vaste wateraansluiting. Je kunt
hem combineren met en koppelen aan een Cassette 500
Projects.

•

•

•
•
•
•

Geschikt voor installatieprojecten en ontworpen
voor plaatsing in een op maat gemaakt frame of een
maatwerkhaard
Aansluiting op de waterleiding, handmatig bijvullen niet nodig
Quick-fit IEC (ketel) aansluiting voor een individuele
haard van elke gewenste lengte
Geluidseffecten van knisperende houtblokken met een
verstelbaar volume
Houtset verkrijgbaar als accessoire

Artikelnummer
EAN-code
Vuurbeeld (BxH)
Buitenmaten BxHxD
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211439
5011139211439
49 x 20 cm
51 x 30 x 20 cm

•
•
•
•

Geschikt voor installatieprojecten en ontworpen
voor plaatsing in een op maat gemaakt frame of een
maatwerkhaard
Aansluiting op de waterleiding, handmatig bijvullen niet nodig
Quick-fit IEC (ketel) aansluiting voor een individuele
haard van elke gewenste lengte
Geluidseffecten van knisperende houtblokken met een
verstelbaar volume
Houtset verkrijgbaar als accessoire

Artikelnummer
EAN-code
Vuurbeeld (BxH)
Buitenmaten BxHxD

211446
5011139211446
99 x 20 cm
101 x 30 x 20 cm

CASSETTES

Cassette L pebbles

Juneau (XL)

Optimyst®

Optimyst®

De Cassette L Pebbles maakt deel uit van de Dimplex
Cassette serie die bekendstaat om zijn unieke vrij zwevende
vlam- en rookeffect, maar dan voorzien van een decoratie
van witte kiezelstenen. Eenvoudig te installeren in op maat
gemaakte interieurprojecten. Het enige wat je nodig hebt,
is een normaal stopcontact. De vlammen worden gecreëerd
door koude waternevel en licht. Het resultaat is een veilige
en rookvrije oplossing met een fantastisch decoratief effect
boven de stenen. Het waterreservoir kan van voren worden
bijgevuld, wat bij veelvuldig gebruik erg handig is.

De Juneau is een elektrische inbouwhaard die klaar
is voor installatie in vrijwel elke binnenruimte of elk
inrichtingselement, waaronder inactieve gas- en
houthaarden. Het driedimensionale Optimyst® vuurbeeld
wordt gecreëerd door koude waternevel en licht en is
verbluffend realistisch, van alle kanten goed te zien en veilig
om aan te raken. En een praktisch detail: het waterreservoir
kan van voren worden bijgevuld zonder de gloeiende
houtset te verwijderen. Kortom: de Juneau is een perfecte
basis voor geweldige haardprojecten.

•

•

•
•
•
•

Geschikt voor installatieprojecten en ontworpen voor plaatsing
in een op maat gemaakt frame of een maatwerkhaard
Eenvoudig te vullen waterreservoir voor ongeveer 8-10
uur continu gebruik voordat er moet worden bijgevuld
Het waterreservoir is heel gemakkelijk bereikbaar via
een lade aan de voorkant
Zicht op het vuur van 4 kanten
Gedecoreerd met witte kiezels (inbegrepen)

Artikelnummer
EAN-code
Vuurbeeld (BxH)
Buitenmaten BxHxD

202789
5011139202789
49 x 20 cm
51 x 30 x 20 cm

•
•
•

Geschikt voor installatieprojecten en ontworpen voor plaatsing
in een op maat gemaakt frame of een maatwerkhaard
Eenvoudig te vullen waterreservoir voor ongeveer 8-10
uur continu gebruik voordat er moet worden bijgevuld
Het waterreservoir is heel gemakkelijk bereikbaar via
een lade aan de voorkant
Houtset inbegrepen

Juneau
Juneau XL
Vuurbeeld
(BxH)
Buitenmaten
BxHxD

202086 / 5011139202086
202666 / 5011139202666
32 x 20 cm
51 x 20 cm (XL)
56,7 x 30 x 26 cm
72 x 35 x 33 cm (XL)
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BUILT IN

Dimplex elektrische inbouwhaarden zijn verkrijgbaar met vele designs en afwerkingen. Wat ze met elkaar
gemeen hebben is het verbazingwekkend mooie vuurbeeld, een heleboel standaardfuncties, het gebruiksgemak
en de veelzijdigheid waarmee ze in elk interieur een stralend middelpunt vormen. En dat kan overal, want een
schoorsteen of gasaansluiting heb je niet nodig. Heel eigentijds en tóch helemaal klaar voor de toekomst.

Vivente
Revillusion®
Van de allernieuwste elektrische haarden van Dimplex met
Optiflame® technologie kun je genieten met de luxueuze
en splinternieuwe Vivente modellen. In de eerste plaats
door het vernieuwde en verbeterde vlameffect boven
realistisch gloeiende houtblokken. Ook zijn er verschillende
omgevingslichtkleuren verkrijgbaar om de haard aan te
passen aan je eigen stijl en met maar liefst 4 verschillende
achterpanelen zit je bijna altijd goed. Met slimme
bedienings- en verwarmingsfuncties kun je op elk moment
van de dag en van het jaar optimaal genieten van deze
haard. Eenvoudiger dan ooit. En allemaal aan te sturen met
een hoogwaardige afstandsbediening. Verkrijgbaar in
3 formaten: als fronthaard, 2- of 3 zijdig.
•
•
•

•

•

Vivente 75
Artikelnummer
EAN-code
Vuurbeeld (BxH)
Buitenmaten BxHxD
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211682
5011139211682
75 x 34 cm
74 x 66,5 x 30,7 cm

Vivente 100
Artikelnummer
EAN-code
Vuurbeeld (BxH)
Buitenmaten BxHxD

Beschikbaar met vier achterpanelen waarmee je het
perfecte vuur kunt neerzetten: Black
Vermiculite Tile Effect, Black Metallic Ribs, Smooth
Metallic Black en Rugged Stone Cladding
SmartSense: Deze technologie maakt het nog
makkelijker. Hij detecteert of er mensen in de ruimte
zijn en schakelt het vlameffect 's avonds automatisch in,
terwijl het product wordt uitgeschakeld als er niemand
is om op die manier energie te besparen
ComfortSaver: Hiermee bespaar je tot wel 11% energie
in vergelijking met traditionele verwarmingssystemen.
Het systeem past zich aan om een exacte
kamertemperatuur aan te houden. Dat zorgt
voor lagere bedrijfskosten en een aangenamere
kamertemperatuur
Met HD-antireflectieglas en realistische geluidseffecten
met knisperend vuur

211712
5011139211712
100 x 34 cm
104 x 66,5 x 30,7 cm

Vivente 150
Artikelnummer
EAN-code
Vuurbeeld (BxH)
Buitenmaten BxHxD

211743
5011139211743
150 x 34 cm
154 x 66,5 x 30,7 cm

BUILT IN

XHD Electric firebox
Optiflame®
De Dimplex Firebox is een elektrische inbouwhaard die kan
worden ingebouwd in een muur of een op maat gemaakte
omlijsting. De XHD modellen vallen op door een aantal
extra kwaliteitspunten. De frameloze behuizing biedt een
maximaal zicht op de vlammen, de bewegingssnelheid
van de vlammen is verstelbaar en het speciale gloeibed
heeft verschillende kleurenthema's die je kunt aanpassen
aan je eigen smaak en stijl. De digitale thermostaat van de
ingebouwde verwarming zorgt ervoor dat de temperatuur
aangenaam en makkelijk te regelen is. De Firebox XHD is
verkrijgbaar is verschillende formaten.

•
•
•
•
•

23” Firebox - XHD23
Artikelnummer
EAN-code
Vuurbeeld (BxH)
Buitenmaten BxHxD

210951
5011139210951
52 x 42 cm
58,4 x 51,9 x 19 cm

Moderne Firebox ontwikkeld voor plaatsing in op maat
gemaakte frames en omlijstingen
Frameloze glazen voorkant zorgt voor een elegante
uitstraling
De vlambasis kan extra worden afgesteld voor meer
rood of blauw
Ook handmatig te bedienen op de haard met soft touch
De snelheid van de vlammen is instelbaar

26” Firebox - XHD26
Artikelnummer
210975
EAN-code
5011139210975
Vuurbeeld (BxH)
60 x 38 cm
Buitenmaten BxHxD 66 x 47,9 x 19cm

28” Firebox - XHD28
Artikelnummer
211002
EAN-code
5011139211002
Vuurbeeld (BxH)
62 x 48 cm
Buitenmaten BxHxD 65,2 x 59,6 x 19 cm
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Firebox
Revillusion®
Stel je eens voor: een eigen royale haard in huis, maar dan
wel met de voordelen van elektrisch. Dat kan met een
Revillusion® Firebox, de nieuwste mijlpaal van Dimplex
op het gebied van moderne elektrische vlamtechnologie.
Met deze kant-en-klare oplossing krijg je een bijzonder
realistische houtset met een levendig gloei-effect en
vlammen die vanuit het midden omhoog bewegen. En
dat allemaal voor een decoratief achterpaneel. Met een
scala aan opties voor het omgevingslicht, met allerlei
kleurmogelijkheden plus een verwarming, kun je je haard
helemaal aanpassen voor elk moment, elke interieurstijl
en elke sfeer. Verkrijgbaar als Revillusion 30 of het grotere
model 36.
•
•
•

•

Revillusion Firebox 30”
Artikelnummer
210357
EAN-code
5011139210357
Vuurbeeld (BxH)
75 x 58 cm
BuitenmatenBxHxD 79,2 x 67,6 x 30,7 cm
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Eenvoudige installatie in de muur of in meubels
Revillusion® vlamtechnologie zorgt voor een persoonlijk
instelbaar vuurbeeld met verrassend veel diepte
Mirage Flame paneel - gedeeltelijk mat acrylpaneel dat
beter werkt dan een spiegel en dat alleen levensechte
vlammen laat zien zonder reflecties
Voegt extra sfeer toe met aangepaste sfeerverlichting
en kleurverrijking

Revillusion Firebox 30’ Concrete
Artikelnummer
211842
EAN-code
5011139211842
Vuurbeeld (BxH)
75 x 58 cm
Buitenmaten BxHxD 79,2 x 67,6 x 30,7 cm

Revillusion Firebox 36”
Artikelnummer
210364
EAN-code
5011139210364
Vuurbeeld (BxH)
89 x 58 cm
Buitenmaten BxHxD 94,4 x 67,6 x 30,7 cm

BUILT IN

Engine
Optimyst®
Ga voor een kwalitatief hoogwaardige haard in een muur
of surround. Waar jij het wilt en op jouw manier. Het kan
met een Dimplex Engine, het toonaangevende merk voor
elektrische haarden. Klaar voor installatie waar jij dat wilt
en voor afstemming op je persoonlijke smaak. Met het
ongeëvenaarde Dimplex Optimyst® vlameffect plus het
comfort van een thermostaatverwarming en een timer om
je te verwelkomen met een knusse sfeer. 24/7 en wanneer jij
dat wilt.

•
•
•
•

Engine 56-600
Artikelnummer 		
EAN-code 		
Vuurbeeld (BxH)		
Buitenmaten BxHxD 		

210975
5011139210975
60 x 38 cm
66 x 47,9 x 19cm

Inbouwhaard met een moderne en elegante uitstraling
Eenvoudig te vullen waterreservoir voor ongeveer 8-10
uur gebruik
24/7 timer zorgt voor veel flexibiliteit - elke dag van de
week kan apart worden ingesteld
Geniet van de sfeer van de vlammen met of zonder de
verwarming voor heerlijk comfort, het hele jaar door

Engine 68-400
Artikelnummer 			
EAN-code 			
Vuurbeeld (BxH)			
Buitenmaten BxHxD 		

211002
5011139211002
62 x 48 cm
65,2 x 59,6 x 19 cm
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Opti-V
Opti-V®
Een moderne muurgemonteerde haard met daarin de uniek
complete en intense Opti-Virtual® vuurervaring, ontwikkeld
door Dimplex. Met een ultrarealistisch vlameffect, vonken
die van gloeiende houtblokken af springen en het knisperen
van een houtvuur, maar dan wel elektrisch en daardoor
volledig veilig en onderhoudsvrij. En daardoor een geweldige
aanvulling voor zowel commerciële omgevingen als
woonruimtes. Verkrijgbaar in twee formaten.

•
•
•
•
•

Opti-V single
Artikelnummer 		
EAN-code 		
Vuurbeeld (BxH)		
Buitenmaten BxHxD 		
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204912
5011139204912
69 x 24 cm
73,6 x 45 x 34,5 cm

3D technologie zorgt voor betoverend mooie vlammen
Ultrarealistische houtset met ingebouwde gloeiende
LED-lampen
Sporadisch wegspringende vonken maken het nog
eens extra realistisch
Ingebouwd knisperend geluid voor een authentieke
beleving
Door de warmtevrije vlam kun je het hele jaar door van
de sfeerhaard genieten

Opti-V double
Artikelnummer 			
EAN-code 			
Vuurbeeld (BxH)			
Buitenmaten BxHxD 		

204929
5011139204929
131 x 24 cm
135,6 x 45 x 34,5 cm

BUILT IN

Wall fire engine
Optimyst®
De Dimplex Wall fire engine is een elektrische inbouwhaard
die gecombineerd kan worden met het Nissum Concrete
frame. De haard is ontworpen om aan de muur te hangen.
Zo kun je de ideale hoogte kiezen om te genieten van de
vlammen die door de gloeiende houtblokken vrij in de haard
flakkeren, dankzij het Optimyst® vlameffect. De vlamhoogte
en de verborgen verwarming kun je helemaal naar eigen
wens instellen met de meegeleverde afstandsbediening.
Verkrijgbaar in twee formaten.

•
•
•
•
•

Wall fire engine S
Artikelnummer 		
EAN-code 		
Vuurbeeld (BxH)		
Buitenmaten BxHxD 		

210180
5011139210180
40 x 32 cm
56,4 x 64,4 x 15,7 cm

Inbouwhaard voor plaatsing in een maatwerkframe,
voor hangende montage
Geschikt voor de Nissum Concrete omlijsting
Het vlameffect kan het hele jaar door onafhankelijk van
de warmtebron worden gebruikt
De 24/7 timer zorgt voor veel flexibiliteit - elke dag van
de week kan apart worden ingesteld
De houtset is inbegrepen

Wall fire engine L
Artikelnummer 			
EAN-code 			
Vuurbeeld (BxH)			
Buitenmaten BxHxD 		

210203
5011139210203
54 x 32 cm
71,5 x 56,4 x 15,7 cm

23

24

BUILT IN

Albany

3 Step

Optimyst®

Optimyst®

De Dimplex Albany is een veelzijdige inbouwhaard
die volledig kan worden ingebouwd of kan worden
geplaatst in een surround, als aanvulling op een moderne
minimalistische inrichting of als eigentijdse twist voor een
traditionelere ruimte. Met zijn stille werking is het Optimyst®

Met de keuze uit een drie-, twee- of eenzijdige inbouw kan
de frameloze 3 Step op een heleboel manieren worden
geïnstalleerd om hem perfect af te stemmen op het design
én de indeling van je interieur. De Optimyst® haard staat
bekend om zijn levendige en realistische vlam- en rookeffect,
is veilig zonder vrijkomend gas of stof en is eenvoudig te
bedienen.

vlameffect volledig variabel en kun je heel gemakkelijk
verschillende sferen creëren. Je kunt hem bovendien
onafhankelijk van de verwarmingsfunctie gebruiken, ideaal
om het gezellig maar toch niet te warm te maken.
•
•
•
•

Moderne inbouwhaard die is ontworpen voor plaatsing
in een op maat gemaakte haard of muur
Zorgt met één druk op de knop voor een realistisch
vuureffect
LED-houtset is inbegrepen
Het vlameffect kan ook zonder warmtefunctie worden
gebruikt om te genieten van het vuurbeeld - 365 dagen
per jaar

Artikelnummer
EAN-code
Vuurbeeld (BxH)
Buitenmaten BxHxD

210173
5011139210173
57 x 42 cm
64 x 70,3 x 30 cm

•
•
•
•

Frameloze inbouwhaard met driezijdig vuurbeeld
Kan ook als een- of tweezijdige haard worden
geïnstalleerd
De houtset is inbegrepen
Het vlameffect kan ook zonder warmtefunctie worden
gebruikt om te genieten van het vuurbeeld - 365 dagen
per jaar

Artikelnummer
EAN-code
Vuurbeeld (BxH)
Buitenmaten BxHxD

210166
5011139210166
71 x 39 cm
73,2 x 74,9 x 35 cm
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WALL-MOUNTED

Vuur is van alle tijden. Overal. Waarom niet bij jou aan de muur op je favoriete plek? De
hangende haarden van Dimplex zijn er helemaal klaar voor. Eenvoudig te installeren of
- nog makkelijker - eenvoudig op te hangen. Een normaal stopcontact is voldoende om
je huis meer sfeer te geven. In een paar stappen geniet je nog meer van je eigen plek!

SP16

Toluca DeLuxe

Optiflame®

Optiflame®

De SP16 muurhaard is bijna een meter breed en dat is
genoeg om indruk te maken. Met vlammen die opstijgen
boven een bijzonder realistisch gloeiend vuurbed, in een
zwarte omlijsting. Daarnaast is de haard voorzien van een
knusse en efficiënte elektrische verwarming en een handige
afstandsbediening. Een fantastische haard die je bijna op
elke muur kunt plaatsen.

Deze nóg completere versie van de Toluca muurhaard zorgt
voor nog meer plezier dankzij de ingebouwde Bluetoothluidsprekers. Daarmee luister je lekker naar het knisperende
geluid van vuur, maar ook naar je favoriete tunes. En
wat nooit verandert is dat de Toluca een kwaliteitshaard
van Dimplex is die past bij vrijwel elke interieurstijl en in
de kleinste ruimtes. Maar dan wel met de fantastische
Optiflame® vuurervaring, veelkleurige LED's voor de binnenen achterverlichting, verwarming en afstandsbediening.
Puur comfort!

•
•
•

•

•

Slank eigentijds design met een zwarte afwerking
Dat is nog eens een designstatement voor bij je thuis
Geschikt voor hangende montage - ook geschikt voor
inbouwmontage van het onderstel
Effect gloeiende houtblokken voor brandende of
pulserende blokken

Artikelnummer
EAN-code
Vuurbeeld (BxH)
Buitenmaten BxHxD
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209863
5011139209863
95 x 38 cm
120 x 52,5 x 18,2 cm

•
•
•
•

Gloeibed met acrylic ice dat in 4 kleuren verlicht kan
worden
Indirecte achtergrondverlichting in 4 kleuren
Bluetooth speaker waarmee je vanaf je telefoon je
muziek of je favoriete radiozender kunt streamen
Elegant glazen voorkant met zwarte rand
Geluidseffect van knisperende houtblokken met een
verstelbaar volume

Artikelnummer
EAN-code
Vuurbeeld (BxH)
Buitenmaten BxHxD

210418
5011139210418
51 x 28 cm
82 x 54 x 15,5 cm

WALL-MOUNTED

Winslow
De Winslow haarden zijn de perfecte oplossing voor elke
ruimte. De Winslow kan eenvoudig aan de wand worden
gehangen of worden vastgezet op een standaard. Zo
vind je altijd de juiste plek voor de Winslow. Dankzij de
ventilatieopeningen aan de onderkant van de haard weet
je zeker dat de elektronica aan de bovenkant veilig is.
Je kunt schakelen tussen drie opties voor het vuurbed:
heel eigentijds met levendige kristallen, traditioneel met
houtblokken of een meer toegankelijke optie met kiezels,
voor een traditionele of eigentijdse look. Creëer dat knusse
gevoel met een druk op de knop door een gekleurde gloed
toe te voegen achter je haard of door de kleur te veranderen
van het gloeibed, het hout en de vlammen. De Winslow
serie zorgt met het gebogen glas voor een pure en glad
afgewerkte look.
•
•
•

Winslow 36”
Artikelnummer
EAN-code
Vuurbeeld (BxH)
Buitenmaten BxHxD

221170
8716412221170
62 x 19 cm
91,5 x 43,9 x 12,7 cm

Winslow 42”
Artikelnummer
EAN-code
Vuurbeeld (BxH)
Buitenmaten BxHxD

Met meegeleverde standaard vrijstaand te plaatsen
Kleuropties voor de achtergrondverlichting
Sluit je elektrische haard aan op je smartphone via
Bluetooth

221180
8716412221187
77,2 x 22 cm
106,7 x 46 x 12,7 cm

Winslow 48”
Artikelnummer
EAN-code
Vuurbeeld (BxH)
Buitenmaten BxHxD

221190
8716412221194
92,4 x 22 cm
121,9 x 46 x 12,7 cm
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WALL INSERT

Een levendig vuur in strakke vormen. Klasse die je terugziet in subtiele details, een keurige afwerking en slimme
functies. Een sfeervol geheel dat je heel gemakkelijk kunt afstemmen op je eigen stijl of stemming. Dat krijg je
bij de elektrische inzetmodellen van Dimplex... Dat en nog veel meer. Ervaar het vuur ook en ontdek zelf dat de
ingebouwde opties meer dan genoeg mogelijkheden bieden voor je droominterieur.

Prism
Optiflame®
Prism lineaire elektrische haarden vormen een sprankelende
toevoeging aan je muur. En dan letterlijk, want de vlammen
komen uit een bed met een diamantachtige decoratie
die - afhankelijk van je stemming - in vele kleuren kan
worden verlicht. Met zijn afstandsbediening en een
krachtig en efficiënt verwarmingselement zorgt deze
haard voor comfort en sfeer in elke ruimte. Aangesloten
met een stekker of vast bedraad, hangend aan de muur
of ingebouwd, de Dimplex Prism is heerlijk veelzijdig.
Deze elektrische haard is verkrijgbaar in drie verschillende
formaten.

•
•
•
•

Prism 34”
Artikelnummer
EAN-code
Vuurbeeld (BxH)
Buitenmaten BxHxD
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208378
5011139208378
79 x 27 cm
86,7 x 49,4 x 17,9 cm

Prism 50”
Artikelnummer
EAN-code
Vuurbeeld (BxH)
Buitenmaten BxHxD

Het vlameffect verlicht het gloeibed van het
diamantachtige acrylic ice in verschillende kleuren
Geschikt voor hangende installatie of inbouwmontage
Geïntegreerde displayfunctie op het glaspaneel
Digitale thermostaat voor eenvoudige
temperatuurregeling

209900
5011139209900
120 x 27 cm
128 x 49,4 x 17,9 cm

Prism 74”
Artikelnummer
EAN-code
Vuurbeeld (BxH)
Buitenmaten BxHxD

209917
5011139209917
180 x 27 cm
188,3 x 49,4 x 17,9 cm

WALL INSERT

Ignite XL
Optiflame®
De nieuwe Ignite XL serie zet duidelijk de nieuwe standaard
als het gaat om het design en het genieten van een haard
en doet dat met een ongekend panoramisch zicht op de
vlammen. De kleur van het LED-verlichte haardinterieur
kan voor elke gelegenheid worden aangepast. De stille
verwarming start aangenaam snel door verborgen
luchtinlaten en doet op een intelligente en efficiënte manier
zijn werk. En toch kost het weinig ruimte en moeite om de
haard te installeren. Een kwalitatief hoogwaardige serie.

•
•

•

•
•

Ignite XL 50”
Artikelnummer
EAN-code
Vuurbeeld (BxH)
Buitenmaten BxHxD

210272
5011139210272
124 x 31 cm
130,6 x 41,9 x 14,8 cm

Ignite XL 74”
Artikelnummer
EAN-code
Vuurbeeld (BxH)
Buitenmaten BxHxD

Edge-to-edge glas biedt een perfect panoramisch zicht
op de vlammen - vanuit elke hoek
Vuurbed met een decoratie van reflecterende
acrylstenen die in verschillende kleuren kunnen worden
verlicht
Snel opwarmen dankzij de warmteboostfunctie
en met digitale thermostaat voor eenvoudige
temperatuurregeling
Gepatenteerd ComfortSaver verwarmingssysteem Eco-modus voor een lager stroomverbruik
Drijfhout als accessoire verkrijgbaar

210289
5011139210289
186 x 31 cm
191,6 x 42 x 14,6 cm

Ignite XL 100”
Artikelnummer
EAN-code
Vuurbeeld (BxH)
Buitenmaten BxHxD

210296
5011139210296
245 x 31 cm
257,6 x 41,9 x 14,8 cm
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WALL INSERT

Sierra
De Sierra lineaire haard is een elegante toevoeging aan
iedere ruimte. De veelzijdigheid van de haard zit hem in alle
installatiemogelijkheden. Schitterend als inbouw-, opbouwof vrijstaande unit. Het aanpasbare vuurbed en de diverse
verlichtingsinstellingen veranderen elke ruimte en geven die
een traditionele of meer eigentijdse uitstraling. Creëer dat
knusse gevoel met een druk op de knop.

•
•

•

Sierra 48”
Artikelnummer
EAN-code
Vuurbeeld (BxH)
Buitenmaten BxHxD

220930
8716412220937
101.5 x 26.8 cm
121,9 x 49,5 x 13,2 cm

Sierra 60”
Artikelnummer
EAN-code
Vuurbeeld (BxH)
Buitenmaten BxHxD

Met meegeleverde poten ook op tafel te installeren
Knisperende geluidseffecten: Geniet van een nog
completere beleving met het geluid van een natuurlijk
houtvuur
Sluit je elektrische haard aan op je smartphone via
Bluetooth met de Tuya Smart App

220940
8716412220944
128.9 x 26.8 cm
133,1 x 47x 16,5 cm

Sierra 72”
Artikelnummer
EAN-code
Vuurbeeld (BxH)
Buitenmaten BxHxD

220950
8716412220951
159.4 x 26.8 cm
163,6 x 47 x 16,5 cm

35

FREESTANDING

Lekker knus bij de haard, even heerlijk relaxen en bijkomen. Hoe je ook woont en wat je stijl ook is... De vrijstaande
elektrische Dimplex haarden zijn beschikbaar in een heleboel verschillende stijlen, formaten en designs, zelfs voor
het kleinste interieur. Makkelijk te plaatsen zonder installatie en zonder gas, hout of schoorsteen.
Een normaal stopcontact en een mooie plek, meer heb je niet nodig voor zo'n hartverwarmende haard.

Asti

Avalone

Optiflame®

Optiflame®

Een elektrische haard met een witte omlijsting in een
klassieke stijl. Door zijn strakke lijnen past hij perfect in
zowel moderne als traditionele interieurs. De Asti kan
elke ruimte decoreren en opwarmen, of het nou een
woonkamer, studeerkamer of slaapkamer is. Het Optiflame®

Kenmerkend voor de Avalone zijn de strakke afwerking
en de simpele lijnen van het frame. Het eigentijdse
minimalistische design past perfect bij moderne
interieurs, zeker als de inrichting Scandinavisch is. Door de
ingetogen uitstraling van de haard komt het warme licht
van het Optiflame® vuur echt helemaal tot leven. De rijke
vlammen zijn duidelijk zichtbaar en hun helderheid én de
gegenereerde warmte kunnen worden aangepast met de
afstandsbediening. De Avalone Concrete zal absoluut de
aandacht trekken van mensen die echt houden van een
modern interieurdesign.

vuur en de verwarmingsfunctie zijn te bedienen met de
afstandsbediening.

•
•
•

Klassiek design met een witte afwerking
Geschikt voor elk interieurontwerp
Digitale thermostaat voor eenvoudige
temperatuurregeling

Artikelnummer
EAN-code
Vuurbeeld (BxH)
Buitenmaten BxHxD

38

111180
5011139123831
42 x 52 cm
92 x 95 x 31 cm

•
•
•

Modern design met een witte afwerking
Digitale thermostaat voor eenvoudige
temperatuurregeling
Het vlameffect kan ook zonder warmtefunctie worden
gebruikt om te genieten van de charmante haard - 365
dagen per jaar

Avalone White
Avalone Concrete
Vuurbeeld (BxH)
Buitenmaten BxHxD

111168 / 5011139123800
111167 / 5011139123824
52 x 42 cm
90 x 90 x 32 cm

FREESTANDING

Bellini

Danville

Optiflame®

Optiflame®

Deze Bellini past perfect in het moderne en industriële
interieur. Het bekende Optiflame® vuurbeeld zorgt voor

Een moderne haard met een 3D vlameffect en gloeiende
houtblokken die je blijven fascineren. Verkrijgbaar in drie
verschillende designs om je eigen stijl mee te creëren:
krachtig zwart of klassiek koper. De afstandsbediening en
verwarming maken deze haard nóg aantrekkelijker.

het schitterende vlameffect. De vlammen en ingebouwde
verwarming kunnen eenvoudig worden aangepast via de
afstandsbediening.

•
•
•

Modern en compact design, ideaal voor kleinere
ruimten
Draaithermostaat voor temperatuurregeling
Gelakt oppervlak zorgt voor een glanzende afwerking

Bellini White
Bellini Black
Vuurbeeld (BxH)
Buitenmaten BxHxD

211149 / 5011139211149
211132 / 5011139211132
34 x 38 cm
65 x 86,8 x 19,5 cm

•
•
•
•

Inbouwhaard ontworpen voor standaard haard
Eigentijdse styling met krachtige zwarte afwerking
Vuurbed met houtblokeffect voor extra authenticiteit
Draaithermostaat voor temperatuurregeling

Danville Black
Danville Brass Antique
Vuurbeeld (BxH)
Buitenmaten BxHxD

202550 / 5011139202550
202536 / 5011139202536
32 x 24 cm
52 x 62 x 23,1 cm
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Silverton

Logset 20’

Optimyst®

Revillusion®

Je vindt je bestaande haard of kachel prachtig maar
je gebruikt hem nooit? De Silverton is een slimme en
compacte elektrische haard waarmee je je hout- of
gashaard weer tot leven kunt brengen. Dankzij de gloeiende
houtblokken, de vlammen en de rook afkomstig van
koudwaternevel en LED’s kun je weer comfortabel en lekker
lang genieten van je haard.

De Revillusion® logset 20” van Dimplex is een elektrisch
haardsysteem dat is ontwikkeld om je ongebruikte haard
meteen weer tot leven te brengen. Heel eenvoudig te
installeren, veilig, onderhoudsvrij en qua energieverbruik
verrassend zuinig. Een prachtige manier om je weer te
laten fascineren door vlammen die vanaf de gloeiende
blokken omhoog schieten. Je haard weer neerzetten als
het middelpunt voor heerlijke momenten. Voorzien van
omgevingslichtfuncties en een verwarming en zelfs van
een afstandsbediening. Zo kun je het hele jaar door op elk
moment van de dag van je comfortabele haard genieten.

•
•
•

•
•

•

Compacte vrijstaande haard
Ook geschikt als inzethaard voor ongebruikte haarden
Gloeiende LED-houtset met losse blokken voor
individueel aangepaste decoratie
Inclusief gloeiend asbed voor onder het vuur

•
•

Artikelnummer
EAN-code
Vuurbeeld (BxH)
Buitenmaten BxHxD
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204554
5011139204554
22 x 20 cm
68,2 x 33 x 36,1 cm

Verstelbaar helderheidsniveau voor de gewenste sfeer
Mirage Flame paneel - gedeeltelijk mat acrylpaneel dat
beter werkt dan een spiegel en dat alleen levensechte
vlammen laat zien zonder reflecties
Het 360° licht voegt een flikkerend licht toe voor een
beter vuur- en lichteffect
Als de vlammen geen hitte afgeven, kun je 365 dagen
per jaar genieten van de unieke charme van de haard

Artikelnummer
EAN-code
Vuurbeeld (BxH)
Buitenmaten BxHxD

211156
5011139211156
60,3 x 48,2 x 31,7 cm

FREESTANDING

Lucia

Stockbridge

Optiflame®

Optimyst®

Een heerlijk compacte kachel die je een echt vuurgevoel
geeft, maar dan met het gemak van elektrisch vuur. Een
geweldige manier om zelf de kleinste woonruimte iets
extra's te geven. De look van een klassieke gietijzeren kachel
met een eigentijdse stijl en een heleboel functies. De glazen
opengaande deur draagt bij aan dat authentieke gevoel
terwijl je in de warme rode vlammen en houtblokken van
het Optiflame® vuur zit te staren. De vlam en de warmteinstelling stel je af via de verborgen bedieningspaneel of met
de afstandsbediening.

Een tijdloze combinatie: een traditioneel vormgegeven
en robuuste vrijstaande kachel, maar dan wel met alle
voordelen van een moderne elektrische haard. Staar lekker
in de speelse driedimensionale vlammen van het Optimyst®

•

•

•
•

Vrijstaande klassieke kachel met de uitstraling
van gietijzer en met een moderne touch, met een
matzwarte afwerking
Opengaande deur met glas en zilverkleurig handvat
Draaithermostaat voor temperatuurregeling

vuurbeeld en voel de knusse warmte van de ingebouwde
elektrische verwarming.

•
•
•

Artikelnummer
EAN-code
Vuurbeeld (BxH)
Buitenmaten BxHxD

211255
5011139211255
38 x 25 cm
50,8 x 59,7 x 34,4 cm

Authentieke gietijzeren kachel met een metalen
behuizing
Decoratieve glazen deuren die geopend kunnen
worden
Spiegelend achterpaneel van metaalplaat voor een nog
intensiever vuurbeeld
Draaithermostaat voor temperatuurregeling

Artikelnummer
EAN-code
Vuurbeeld (BxH)
Buitenmaten BxHxD

206398
5011139206398
53 x 28 cm
62 x 66 x 39 cm
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Sunningdale

Scandic

Opti-Virtual®

Optiflame®

De Sunningdale is een klassiek en tijdloos kacheldesign
dat in een heleboel verschillende interieurs past. De échte
ervaring van vuur, met knisperende geluiden en vonken
die omhoog lijken te springen, en dat allemaal dankzij de
Opti-V® technologie die inmiddels zijn sporen heeft verdiend.

Kenmerkend voor de Scandic is de uitgebalanceerde ovale
geometrische vormgeving met een originele Zweedse
kachel als bron van inspiratie. Aan de binnenkant zit een
houtvak om de uitstraling nog verder te verbeteren. Op
de bovenkant zit een opbergvak om hem aan te passen
aan jouw persoonlijke interieurstijl. Dankzij het elektrische
Optiflame® vuur kun je de Scandic ongelooflijk simpel
installeren en er het hele jaar door van genieten.

Een ingebouwd verwarmingsbed maakt de ervaring
helemaal compleet.

•
•
•
•

Traditionele gietijzeren kachel met een metalen
behuizing
Geluidseffecten van knisperende houtblokken met een
verstelbaar volume
Glazen deur die geopend kan worden
Digitale thermostaat voor temperatuurregeling

Artikelnummer
EAN-code
Vuurbeeld (BxH)
Buitenmaten BxHxD
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207784
5011139207784
45 x 30 cm
63,2 x 65,7 x 44 cm

•
•
•
•
•

Haard in moderne Scandinavische vormgeving met
houtvak
Ovale vorm met witte tegelachtige afwerking aan de
zijkant
Opbergvak ter decoratie
Draaithermostaat voor temperatuurregeling
Omdat de vlammen geen hitte afgeven, kun je 365 dagen
per jaar genieten van de unieke charme van de haard

Artikelnummer
EAN-code
Vuurbeeld (BxH)
Buitenmaten BxHxD

208200
5011139208200
38 x 37 cm
67,4 x 103,5 x 31,6 cm

FREESTANDING

Verdi White

Cubic

Optimyst®

Optimyst®

Met zijn slanke, grote en lichte design heeft de Verdi
inmiddels al veel lof gekregen. Snel te installeren en toch
een blijvend middelpunt, zelfs in de kleinste woonkamers.
Ontworpen voor quality time rond het realistische vuur
terwijl je zit te genieten van de aangename warmte.

Met het kenmerkende en toch strakke metalen design van
de vrijstaande Cubic kun je nog vele jaren genieten van
het vuur. De voortdurend veranderende en vrij zwevende
vlammen en rook worden gecreëerd door het eigen
Optimyst® systeem van Dimplex. Verbeter het vlameffect
met het optionele spiegelende achterpaneel. En de look
kun je helemaal afmaken met echte blokken in het vak (niet
inbegrepen).

•
•
•
•
•

Modern Scandinavisch design met een hoogte van bijna
150 cm
Witte ovale behuizing met hoogglans afwerking
Met opbergvak voor houtblokken
Decoratief zilverkleurig frame rond de Firebox
Optioneel spiegelend zwart achterpaneel voor een nog
intensiever vuurbeeld

Artikelnummer
EAN-code
Vuurbeeld (BxH)
Buitenmaten BxHxD

206275
5011139206275
40 x 50 cm
77,5 x 143,2 x 44,7 cm

•
•
•
•
•

Haard in Scandinavische stijl met houtvak
Met zilverkleurige elementen aan de voorkant
Een hoogte van 127 cm
Draaithermostaat voor temperatuurregeling
Optioneel spiegelend achterpaneel voor een nog
intensiever vuurbeeld

Artikelnummer
EAN-code
Vuurbeeld (BxH)
Buitenmaten BxHxD

207425
5011139207425
38 x 40 cm
67 x 127 x 42 cm
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Haydn

Mozart White

Revillusion®

Optiflame®

De Haydn heeft een klassieke landelijke stijl met een
moderne touch. Ervaar zelf het pure gevoel van een originele
haard dankzij de gemetselde achterwand en de realistische
vlammen in het midden, boven de zacht gloeiende
houtblokken. Pas het omgevingslicht en de thermostaat aan
je eigen voorkeuren aan. Heerlijk ontspannen!

Subtiele verticale lijnpatronen en een hoogglanzende
afwerking met hoogwaardige pianolak geven de Mozart
die mediterrane look en uitstraling. Dankzij het elektrische
Optiflame® vuur kun je deze schouw bijna overal plaatsen in

•
•
•

•
•

•
•

Grote haard in een klassieke landelijke stijl
Schoorsteenmantel van natuurlijk eikenfineer
Gemetselde achterwand voor een authentieke
uitstraling
Revillusion® vlamtechnologie zorgt voor een persoonlijk
instelbaar vuurbeeld met verrassend veel diepte
Voegt extra sfeer toe met aangepaste sfeerverlichting
en kleurverrijking

Artikelnummer
EAN-code
Vuurbeeld (BxH)
Buitenmaten BxHxD
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210494
5011139210494
75 x 58 cm
141 x 121 x 41 cm

je interieur, voor die warme sfeer. Van een herenhuis tot een
luxe appartement en van de woonkamer tot een studeer- of
slaapkamer.

•

Landhuisstijl in hoogglanzend wit
Achterpaneel met donker marmereffect en een
decoratief lijnenpatroon
Draaithermostaat voor temperatuurregeling

Artikelnummer
EAN-code
Vuurbeeld (BxH)
Buitenmaten BxHxD

208248
5011139208248
37 x 38 cm
85,7 x 92 x 37,5 cm

FREESTANDING

Moorefield

Sherwood

Optimyst®

Revillusion®

Met zijn strakke en elegante lijnen past de Moorefield
schouw in elke moderne woonkamer. De afwerking
van gebroken wit met steeneffect geeft de haard een
klassieke uitstraling. Een echt centrale rol is weggelegd
voor het 3D Optimyst® vuur met een vlam- en rookeffect

Met de Sherwood haal je de allure en de stijl in huis van een
grote moderne haard. Het grijze houtaccent sluit subtiel
aan bij het marmerpaneel aan de binnenkant. Het grote 30’
Revillusion® vuur is niet alleen een schitterende blikvanger,
het heeft ook een heleboel instellingen én verwarming voor
jouw stijl en stemming op elk gewenst moment.

dat nooit hetzelfde is. De haard kun je aansturen via een
afstandsbediening en je kunt hem ook prima zelfstandig
gebruiken zonder de verborgen verwarming. Zo kun je op
elk moment van de dag - en eigenlijk het hele jaar door heerlijk ontspannen.
•
•
•
•

Volledige schouw in een klassiek en tijdloos design
Prachtige afwerking met steeneffect
Optioneel spiegelend achterpaneel voor een nog
intensievere vuurervaring
Draaithermostaat voor temperatuurregeling

Artikelnummer
EAN-code
Vuurbeeld (BxH)
Buitenmaten BxHxD

203632
5011139203632
38 x 40 cm
92 x 86,4 x 31,5 cm

•
•
•
•
•

Grote moderne haard in hoogglanzend wit
Designaccent met afwerking van grijs houtfineer
Achterpaneel van de firebox met betonlook
Revillusion® vlamtechnologie zorgt voor een persoonlijk
instelbaar vuurbeeld met verrassend veel diepte
Voegt extra sfeer toe met aangepaste sfeerverlichting
en kleurverrijking

Artikelnummer
EAN-code
Vuurbeeld (BxH)
Buitenmaten BxHxD

210937
5011139210937
75 x 58 cm
138 x 124,5 x 41,5 cm
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Campana XHD23
Optiflame®

Een elegante haard met een afwerking in klassiek
walnootfineer, maar dan wel met moderne technologie.
De vlammen kunnen omhoog komen vanuit het midden
van het haardinterieur, maar je kunt het vuur ook op allerlei
manieren aanpassen aan je persoonlijke smaak en stijl.
Ontworpen voor traditionele interieurs en retro style, en
dan vooral voor de formele woonkamer. Voorzien van een
afstandsbediening en een verwarming voor extra comfort en
gemak.
•
•
•
•
•

Klassieke stijl met walnootfineer
Simpele vormen met gegroefde pilasters en een
gebogen voetstuk
Instelbaar vuurbeeld met levensechte vlammen,
omgevingslicht en kleuropties
Digitale thermostaat voor eenvoudige
temperatuurregeling
Kan ook zonder verwarming worden gebruikt om
365 dagen per jaar van deze haard te genieten

Artikelnummer
EAN-code
Vuurbeeld (BxH)
Buitenmaten BxHxD
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211798
5011139211798
52 x 42 cm
93,2 x 93,1 x 31,2 cm

FREESTANDING

Mini Mozart black

Beethoven Antique XHD23

Optiflame®

Optiflame®

De Mini Mozart heeft het ontwerp van een grote haard
met een glanzende afwerking, maar dan kleiner dan
gebruikelijk. Daarmee is de compacte schouw ideaal als je
kleinere ruimtes iets extra's wilt geven. Van het Optiflame®

Het beste van het verleden en het heden gecombineerd in
één product. Met zijn ontwerp in de stijl van statige Weense
huizen is de Beethoven Antique echt het middelpunt
van je huis. Het neoklassieke design en de roomwitte
kleur versterken nog eens het vlameffect met moderne
technologie; de vlammen kunnen omhoog komen vanuit
het midden van het haardinterieur, maar je kunt het vuur
ook op allerlei manieren aanpassen aan je persoonlijke
smaak en stijl.

elektrische vuur kun je ook genieten zonder ingeschakelde
verwarming en het onderhoud is minimaal. Zo kun je
eigenlijk gewoon elk moment van de dag - en eigenlijk het
hele jaar door - heerlijk genieten.

•
•
•
•

Voorzien van een achterpaneel met donker
marmereffect rond de firebox
Compact design en eenvoudig te verplaatsen, speciaal
ontworpen voor kleinere ruimtes
Draaithermostaat voor temperatuurregeling
Het vlameffect kan ook zonder warmtefunctie worden
gebruikt om 365 dagen per jaar van deze haard te
genieten

Artikelnummer
EAN-code
Vuurbeeld (BxH)
Buitenmaten BxHxD

208408
5011139208408
38 x 34 cm
70 x 75 x 26 cm

•
•
•
•

Compact design in roomwit met een gestructureerd
oppervlak en ornamenten
Verstelbaar vuurbeeld met levensechte vlammen,
omgevingslicht en kleuropties
Digitale thermostaat voor eenvoudige
temperatuurregeling
Kan ook zonder verwarming worden gebruikt om 365
dagen per jaar van deze haard te genieten

Artikelnummer
EAN-code
Vuurbeeld (BxH)
Buitenmaten BxHxD

211774
5011139211774
52 x 42 cm
98,9 x 93,6 x 36,2 cm
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Fyr
Hartverwarmend

De wereldberoemde Scandinavische vuurtorens zijn de
inspiratie geweest voor onze FYR Line. Stoere haarden gemaakt
van authentieke materialen en voorzien van zuivere en subtiele
details. Elke haard biedt schitterende vlammen dankzij het
elektrische Optimyst® vuur. De vlammen zijn daarmee prachtig
om te zien, veilig en schoon, omdat ze worden gemaakt met
behulp van natuurlijke koude waternevel en licht. Voor een
hartverwarmend baken van rust in je eigen huis.
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FREESTANDING

Fyr 127
Optimyst®

De Fyr 127 is een echte innovatie op het gebied van
elektrisch sfeervuur. Als haard is de Fyr geschikt voor allerlei
toepassingen, van kleine appartementen tot grote publieke
ruimtes en catering. Het vuureffect zorgt voor levendige en
realistische vlammen die omhoog komen uit het midden
van de haard. De bovenplaten met hun luxueuze uitstraling
zijn verkrijgbaar met verschillende houtafwerkingen.
Daarnaast kun je de vlamhoogte verstellen. Welkom in de
toekomst.
•
•
•
•

Design, afwerking en uitstraling van premium kwaliteit
Eenvoudig te vullen waterreservoir voor ongeveer 8-10
uur gebruik
24/7 timer zorgt voor veel flexibiliteit - elke dag van de
week kan apart worden ingesteld
Geniet van de sfeer van de vlammen met of zonder de
verwarming voor heerlijk comfort, het hele jaar door

Artikelnummer
EAN-code
Vuurbeeld (BxH)
Buitenmaten BxHxD

SET010
8716412221644
62 x 48 cm
Ø 60 x 130,6 cm
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Natur

één met het vuur

Vuur is een onderdeel van de natuur en we hebben er eigenlijk nooit
zonder gekund. Dankzij de compacte designs van de NATUR Line
kun je de gezelligheid en inspiratie van flikkerende vlammen overal
in je huis opnemen in je interieur. De ‘vlammen’ van het elektrische
Optimyst vuur zijn duurzaam, schoon en veilig. Ze worden namelijk
gemaakt van koude waternevel en LED-verlichting. Een heerlijke
achtergrond om bij te relaxen en weer op te laden.
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FREESTANDING

Natur 120
Optimyst®

De Natur 120 is een echte innovatie op het gebied van
elektrisch sfeervuur. De Natur is geschikt voor allerlei
ruimtes, van kleine appartementen tot grote publieke
ruimtes en catering. Het gepatenteerde Optimyst®
vuureffect zorgt voor levendige en realistische vlammen
die omhoog komen uit het midden van de haard. De
bovenplaat met hun luxueuze uitstraling zijn verkrijgbaar in
verschillende houtafwerkingen. Je kunt de vlamhoogte ook
uitgebreid aanpassen. Welkom in de toekomst.
•
•
•
•

Design, afwerking en uitstraling van premium kwaliteit
Eenvoudig te vullen waterreservoir voor ongeveer 8-10
uur gebruik
24/7 timer zorgt voor veel flexibiliteit - elke dag van de
week kan apart worden ingesteld
Geniet van de sfeer van de vlammen met of zonder de
verwarming voor heerlijk comfort, het hele jaar door

Artikelnummer
EAN-code
Vuurbeeld (BxH)
Buitenmaten BxHxD

SET007
8716412221613
62 x 48 cm
68,8 x 124,6 x 35 cm

51

Torn

extra vurig

De verfijnde eenvoud van de TORN Line brengt de meest
uiteenlopende interieurs weer een niveau verder. En dat vrijwel
overal. Een baken van kalmte en inspiratie. Dankzij het elektrische
Optimyst vuur zijn TORN haarden bovendien schoon, veilig en
duurzaam met sfeervolle vlammen die uitsluitend bestaan uit koude
waternevel en LED-licht. De kracht van de essentie - ervaar het zelf.
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FREESTANDING

Torn 100 & 64
Optimyst®

De verfijnde eenvoud van de TORN Line brengt de meest
uiteenlopende interieurs weer een niveau hoger als het gaat
om sfeer, precies waar jij dat wilt. En dat allemaal dankzij
de fascinerende en toch veilige Optimyst® vlammen en het
compacte vrijstaande design waarvoor je geen schoorsteen
nodig hebt. Het hoge model is voorzien van een aangename
en stille elektrische verwarming. De kracht van de essentie ervaar het zelf.

•
•
•
•

Een compact formaat voor sfeer, vrijwel overal in je huis
Eenvoudig te vullen waterreservoir voor meerdere uren
Houtset inbegrepen
Ingebouwde thermostatische verwarming is apart te
bedienen (alleen bij Torn 100)

Torn 64
Torn 100
Vuurbeeld
(BxH)
Buitenmaten
BxHxD

SET009 / 8716412221637
SET008 / 8716412221620
22 x 20 cm (Torn 64)
41 x 38 cm (Torn 100)
53,3 x 65,8 x 35 cm (Torn 64)
68,8 x 103,6 x 35 cm (Torn 100)
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SURROUNDS

Met een surround die aansluit bij je interieurstijl haal je het beste van je vuur naar
voren. Surrounds van Dimplex komen in allerlei interieurstijlen goed uit de verf en zijn
makkelijk te combineren met de bijpassende Dimplex haard. Zo ben je altijd zeker
van een optimale pasvorm en een makkelijke installatie.

Nissum concrete

Dit frame voor de Wall fire engine is verkrijgbaar in een
realistische Concrete look om je haard een moderne,
opvallende, strakke of industriële look te geven. Ook
verkrijgbaar als de grotere Nissum L. Let op: Nissum is alleen
het frame dat op de Wall fire engine wordt gemonteerd. De
engine zelf is niet inbegrepen.

•
•
•

Aan de wand gemonteerde surround met een stijlvol en
verfijnd design
Moderne en industriële beton-look
Engine niet inbegrepen, voor deze surround heb je de
Wall fire engine S of L nodig

Benodigde engine:
Nissum Concrete S l Wall fire engine S l 210180 l 5011139210180
Nissum Concrete L l Wall fire engine L l 210203 l 5011139210203

Deze surrounds worden geleverd zonder engine
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Nissum concrete S
Nissum concrete L
Vuurbeeld
(BxH)
Buitenmaten
BxHxD

207821 / 5011139207821
207838 / 5011139207838
40 x 32 cm (S)
54 x 32 cm (L)
74 x 69 x 6 cm (S)
88 x 69 x 6 cm (L)

SURROUNDS

Ravel Suite

Zen

Met zijn subtiele minimalistische ontwerp en de
uitgesproken keuze van kleuren en materialen haal je
met de Ravel echt de essentie van een surround in huis.
In combinatie met een Dimplex Engine 56-600 doet deze
schouw het echt perfect in modern gestylede interieurs met
een vleugje industrial design en kunnen de vlammen alle
aandacht krijgen. (Engine niet inbegrepen.)

De industriële afwerking en de strakke minimalistische
lijnen zijn kenmerkend voor de Zen. Het eigentijdse
minimalistische design past perfect bij moderne interieurs,
zeker als de inrichting industrieel is. Door de ingetogen
uitstraling van de haard komt het warme licht van het
Optimyst® vuur echt helemaal tot leven. De realistische 3D
vlammen die uit de waternevel en het LED-licht naar boven
komen zijn duidelijk zichtbaar door de tweezijdige surround.
Wat zeker is: het Zen beton zal niet alleen de
liefhebbers van loftwoningen aanspreken. Het vuur kan met
de afstandsbediening makkelijk worden bediend.

•
•
•

Satijnwit en zwart en voetstuk met betoneffect
Moderne stijl die past bij alle interieurstijlen
Exclusief engine. Geschikte engines zijn de Engine 56600

•
•
•

Modern design met een industriële look
Geschikt voor moderne en klassieke interieurs
2-zijdig vuurbeeld

Benodigde engine:
Engine 56-600 (zwart) l 11835 l 5011139211835

Benodigde engine:
Cassette 400/600 LED l 210791 l 5011139210791

Artikelnummer
EAN-code
Vuurbeeld (BxH)
Buitenmaten BxHxD

Zen Concrete
Zen White
Vuurbeeld
(BxH)
Buitenmaten
BxHxD

211347
5011139211347
56 x 40 cm
108 x 88 x 35 cm

111166 / 5011139111166
111164 / 5011139111159
38 x 20 cm
90 x 88 x 32 cm
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ACCESSOIRES

Voor een persoonlijke touch of ‘gewoon’ voor periodiek onderhoud. Met deze originele
accessoires breng - en houd - je je haard makkelijker in perfecte staat, zodat je heerlijk
van je haard kunt genieten wanneer jij dat wilt.

Logset 250

Logset 500

Logset 500 L

Voor cassette 250

Voor cassette 500

Voor cassette 500

Artikelnummer
EAN-code

219910
8716412219917

Artikelnummer
EAN-code

219920
8716412219917

Artikelnummer
EAN-code

206367
5011139206367

Logset 1000

Logset 400L

Logset 600L

Voor cassette 1000

Voor cassette 400/600 LED

Voor cassette 400/600 LED

Artikelnummer
EAN-code

Artikelnummer
EAN-code

Artikelnummer
EAN-code
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219930
8716412219931

211583
5011139211583

211590
5011139211590

Driftwood Riverrock

Glaspaneel voorzijde

Achterpaneel Engine

Voor Ignite

Revillusion Firebox 30” l 36”

Engine 68-400 / Engine 56-600

Achterpaneel spiegel Engine 68-400
Artikelnummer
205421
EAN-code
5011139205421
Driftwood Riverrock accessoire 50’
Artikelnummer
LF50DWS-KIT
EAN-code
0781052102842

Glaspaneel voorzijde RBF30
Artikelnummer
RBFGLASS30
EAN-code
0781052108004

Achterpaneel spiegel Engine 56-600
Artikelnummer
204509
EAN-code
5011139204509

Driftwood Riverrock accessoire 74’
Artikelnummer
LF74DWS-KIT
EAN-code
0781052102859

Glaspaneel voorzijde RBF36
Artikelnummer
RBFGLASS36
EAN-code
0781052108011

Achterpaneel steen Engine 56-600
Artikelnummer
204493
EAN-code
5011139204493

Waterpomp

Vernevelaar

Halogeenlamp, 4 stuks

Cassette 500/1000 projects

Voor Optimyst®

Vernevelaar standard
Artikelnummer
06023133
Artikelnummer
EAN-code

211477
5011139211477

Vernevelaar Cassette 500/1000
Artikelnummer
06023368

Artikelnummer

06023090
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Alle voordelen
op een rij
Wat je niet krijgt:
• Rook of roet
• Stofemissie
• As
• Vuil
• Brandhout hakken
• Brandhout opslaan
• Milieuregels om rekening mee te houden
• Schoorsteenveger
en wat je wel krijgt:
• Talrijke designoplossingen
• Talrijke integratiemogelijkheden
• Wel of geen verwarmingsopties
• Meer keuze
• Klimaatvriendelijker
• Geen of heel weinig installatiewerk
• Bijna overal te gebruiken
• Direct klaar voor gebruik
• Minder milieueffecten
Altijd:
• Schoon
• Eenvoudig
• Veilig
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Postbus 219
8440 AE Heerenveen
T. +31(0)513 656500
F. +31(0)513 656501
E. info@dimplex-fires.eu

@dimplexfiresnl
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