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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.
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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 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.

De Dimplex 

visie op wonen



Discover
the difference



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

Optiflame®

Bij een vuur met de Optiflame® techniek ontstaan 
rustgevende vlammen boven het verlichte vuurbed doordat 
zacht licht over talloze bewegende spiegels wordt gebroken. 
Afhankelijk van stijl en stemming zijn - bij bepaalde modellen 
- de kleuren van het vlam- en vuurbed eenvoudig instelbaar. 
Eigentijds! Verder het is bij diverse modellen mogelijk om 
geheel naar eigen smaak het vuurbed te decoreren met 
andere dan de meegeleverde materialen. Dit maakt de haard 
echt persoonlijk en passend bij ieder gewenste woonstijl.

Optimyst® 
Vuur uit water. Het ‘vuur’ in een haard met Optimyst® 
technologie bestaat uit unieke vlampatronen en waternevel, 
die vrij meebewegen in de omringende lucht. Het boeiende 
effect ontstaat uit een combinatie van energiezuinige 
verlichting en veilige waternevel. Deze waternevel draagt 
bij aan een goede luchtvochtigheid in huis. Bij bepaalde 
modellen haarden is de afwerking van het vuurbed zelf te 
bepalen.

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.

Opti-V® – (Opti-Virtual)
Een bijzonder levendig en gloedvol vlammenspel, met 
vonkjes die zo nu en dan wegvliegen vanuit de stoere 
houtblokken. De Opti-V® vuurtechnologie is samengesteld 
uit een geraffineerde combinatie van HDTV, zuinige LED-
techniek en een realistisch haardinterieur. Het rustgevende 
geluid van het knisperend haardvuur is bij alle Opti-V® 
modellen standaard.





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.

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.

Kenmerken



Cassette 250
Optimyst®

Art.nr: 210388 l EAN Code: 5011139210388 l Optimyst®

De Cassette 250 is het kleinste model van de Dimplex Cassettes-serie, maar biedt het 
revolutionaire Optimyst® vlameffect, met vrij zwevende vlammen, gemaakt van koude 
waternevel en LED-licht: zo veilig dat je het vuur aan kan raken. De cassette beschikt over een 
echt driedimensionaal vuureffect en is verrassend eenvoudig te installeren, in bijna elke ruimte 
of meubelobject, waarvoor alleen een stopcontact en een periodieke watervulling nodig zijn. In 
een tafel of kast of op een voetstuk? Laat je fantasie de vrije loop en geniet van het kijken naar dit 
geweldige kleine vuur!

USP’s
• Door het kleine formaat kan hij op vrijwel elke plek in huis geplaatst worden
• Ideaal voor installatie in meubels, werkbladen en andere creatieve en decoratieve doeleinden
• Eenvoudig navulbare waterreservoir, één vulling geeft ongeveer 5-6 uur het prachtige 

vlameffect
• Sfeervol, comfortabel en gebruiksvriendelijk
• Houtset verkrijgbaar als accessoire

Disclaimer
We hebben deze publicatie met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De informatie in deze publicatie 

kan echter onjuist worden weergegeven, is mogelijk gewijzigd of aangevuld. Deze publicatie kan worden 
gewijzigd. Glen Dimplex is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van acties, beslissingen of resultaten die 

uitsluitend zijn gebaseerd op de informatie in deze publicatie.



 Optimyst® - Cassette 250
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Disclaimer
We hebben deze publicatie met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De informatie in deze publicatie kan echter onjuist worden weergegeven, is mogelijk gewijzigd of 

aangevuld. Deze publicatie kan worden gewijzigd. Glen Dimplex is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van acties, beslissingen of resultaten die uitsluitend zijn gebaseerd op 
de informatie in deze publicatie.

Cassette 250

Algemene specificaties

Vuursysteem Optimyst®

Artikelnummer 210388

EAN code  5011139210388

Model Cassette serie

Vuurzicht 4-zijdig

Kleur Wit

Decoratie / vuurbed Metaalplaat

Afmetingen
Vuurbeeld (BxH) 22 x 20 cm

Product afmetingen BxHxD 27 x 14,5 x 27 cm

Kenmerken

Warmte afgifte Nee

Thermostaat Nee

Afstandsbediening Ja

Handmatige bediening direct bij de haard 
mogelijk ja / nee

Ja

Lichtmodule LED

Geluidsmodule Nee

Instelling kleureffect Nee

Verbruik

Warmte-instelling 1 -

Warmte-instelling 2 -

Alleen vlamwerking 64 W

Max. consumptie 64 W

Voltage Spanning / elektrische frequentie 230V/50Hz

Specificaties

Gewicht product in kg 2,8

Kabellengte 1,5 m

Garantie 2 jaar

Alle cassettes moeten voldoende ventilatie hebben voor een optimale vuurervaring. Lees 
voor advies de handleidingen of kijk op de website www.dimplex-fires.eu



Cassette 400/600 LED
Optimyst®

Art.nr: 210791 l EAN Code: 5011139210791 l Optimyst®

De Cassette 400/600 inzethaard verrast niet alleen met zijn vrij zwevende vlam- en misteffect, 
zijn bescheiden formaat en variabele vlamintensiteit maakt hem zeer geschikt voor ‘eindeloos’ 
creatieve interieuroplossingen: geplaatst als een enkele eenheid in een tafel of in een gas of 
houthaard of als ‘lijn van vuur’, door simpelweg meerdere units naast elkaar te plaatsen. De 
enige aansluiting die je nodig hebt is 230V. Vul het reservoir gewoon met water en klik op de 
afstandsbediening voor urenlang gezellige sfeer.

USP’s
• Ideaal voor creatieve projecten, om in meubels te installeren of voor andere decoratieve 

doeleinden te gebruiken Eenvoudig te vullen waterreservoir, biedt ongeveer 8-10 uur continu 
gebruik voordat hervullen vereist is

• Zicht op het vuur van 4 kanten
• Nieuw ontwikkeld met LED-verlichting voor een lager energieverbruik en een langere 

levensduur
• Houtset verkrijgbaar als accessoire

Disclaimer
We hebben deze publicatie met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De informatie in deze publicatie 

kan echter onjuist worden weergegeven, is mogelijk gewijzigd of aangevuld. Deze publicatie kan worden 
gewijzigd. Glen Dimplex is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van acties, beslissingen of resultaten die 

uitsluitend zijn gebaseerd op de informatie in deze publicatie.



 Optimyst® - Cassette 400/600 LED
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Disclaimer
We hebben deze publicatie met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De informatie in deze publicatie kan echter onjuist worden weergegeven, is mogelijk gewijzigd of 

aangevuld. Deze publicatie kan worden gewijzigd. Glen Dimplex is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van acties, beslissingen of resultaten die uitsluitend zijn gebaseerd op 
de informatie in deze publicatie.

Cassette 400/600 LED 

Algemene specificaties

Vuursysteem Optimyst®

Artikelnummer 210791

EAN code  5011139210791

Model Cassette serie

Vuurzicht 4-zijdig

Kleur Wit

Decoratie / vuurbed Metaalplaat (optioneel met houtset)

Afmetingen
Vuurbeeld (BxH) 38 x 20 cm

Product afmetingen BxHxD 41 x 18 x 22 cm

Kenmerken

Warmte afgifte Nee

Thermostaat -

Afstandsbediening Ja

Handmatige bediening direct bij de haard 
mogelijk ja / nee

Ja

Lichtmodule LED

Geluidsmodule -

Instelling kleureffect -

Verbruik

Warmte-instelling 1 -

Warmte-instelling 2 -

Alleen vlamwerking 125W

Max. consumptie 125W

Voltage Spanning / elektrische frequentie 230V/50Hz

Specificaties

Gewicht product in kg 5

Kabellengte 1,5 m

Garantie 2 jaar

Alle cassettes moeten voldoende ventilatie hebben voor een 
optimale vuurervaring. Lees voor advies de handleidingen of kijk op 

de website www.dimplex-fires.eu



Cassette 500 retail
Optimyst®

Art.nr: 210654 l EAN Code: 5011139210654 l Optimyst®

Stel je de perfecte haard voor. Deze vlammen zijn gemaakt van pure waternevel en LED-licht. 
Vlammen die je kunt aanraken. De revolutionaire Optimyst® Cassette-modellen herdefiniëren 
de elektrische haard en stellen iedereen in staat om aan elke ruimte een prachtig realistisch 
vuurbeeld toe te voegen. Wanneer de Cassettes 500 aan elkaar worden geschakeld kunt u 
genieten van een extra breed vuur. Met de cassettes realiseert u dat driezijdige of volledig open 
systeem dat u voor ogen heeft - in elke lengte, voor elke locatie. De mogelijkheden zijn gewoon 
eindeloos en de perfecte gelegenheid om met vuur te spelen!

USP’s
• Geschikt voor installatieprojecten en ontworpen om te passen in een op maat gemaakt 

frame of ombouw
• Eenvoudig te vullen waterreservoir, biedt ongeveer 8-10 uur continu gebruik voordat 

hervullen vereist is
• Quick-fit IEC (ketel) aansluiting voor een individuele schouw van elke lengte Het geluid van 

een knetterend haardvuur met instelbaar volume
• Houtset verkrijgbaar als accessoire

Disclaimer
We hebben deze publicatie met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De informatie in deze publicatie 

kan echter onjuist worden weergegeven, is mogelijk gewijzigd of aangevuld. Deze publicatie kan worden 
gewijzigd. Glen Dimplex is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van acties, beslissingen of resultaten die 

uitsluitend zijn gebaseerd op de informatie in deze publicatie.

De Cassette 500 wordt geleverd zonder houtset



 Optimyst® - Cassette 500 retail

MODEL DIM ʻAʼ
CAS500 508mm
CAS1000 1017mm
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MODEL DIM ʻAʼ
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Fig.4Disclaimer
We hebben deze publicatie met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De informatie in deze publicatie kan echter onjuist worden weergegeven, is mogelijk gewijzigd of 

aangevuld. Deze publicatie kan worden gewijzigd. Glen Dimplex is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van acties, beslissingen of resultaten die uitsluitend zijn gebaseerd op 
de informatie in deze publicatie.

Cassette 500 retail

Algemene specificaties

Vuursysteem Optimyst® 

Artikelnummer 210654

EAN code  5011139210654

Model Cassette serie

Vuurzicht 4-zijdig

Kleur Zwart

Decoratie / vuurbed
Metaalplaat  
(optioneel LED houtset beschikbaar)

Afmetingen
Vuurbeeld (BxH) 49 x 20 cm

Product afmetingen BxHxD 51 x 30 x 20 cm

Kenmerken

Warmte afgifte Nee

Thermostaat Nee

Afstandsbediening Ja

Handmatige bediening direct bij de haard 
mogelijk ja / nee

Ja

Lichtmodule LED

Geluidsmodule Ja

Instelling kleureffect Nee

Verbruik

Warmte-instelling 1

Warmte-instelling 2 -

Alleen vlamwerking 220W

Max. consumptie 220W

Voltage Spanning / elektrische frequentie 230V/50Hz

Specificaties

Gewicht product in kg 9

Kabellengte 1,5 m

Garantie 2 jaar

Alle cassettes moeten voldoende ventilatie hebben voor een optimale vuurervaring. Lees voor 
advies de handleidingen of kijk op de website www.dimplex-fires.eu



Cassette 1000 retail
Optimyst®

Art.nr: 210661 l EAN Code: 5011139210661 l Optimyst®

Stel je de perfecte haard voor. Deze vlammen zijn gemaakt van pure waternevel en LED-licht. 
Vlammen die je kunt aanraken. De revolutionaire Optimyst® Cassette-modellen herdefiniëren 
de elektrische haard en stellen iedereen in staat om aan elke ruimte een prachtig realistisch 
vuurbeeld toe te voegen. Met de cassettes realiseert u dat driezijdige of volledig open systeem 
dat u voor ogen heeft - in elke lengte, voor elke locatie. De mogelijkheden zijn gewoon eindeloos 
en de perfecte gelegenheid om met vuur te spelen!

USP’s
• Geschikt voor installatieprojecten en ontworpen om te passen in een op maat gemaakt 

frame of ombouw
• Eenvoudig te vullen waterreservoir, biedt ongeveer 8-10 uur continu gebruik voordat 

hervullen vereist is
• Quick-fit IEC (ketel) aansluiting voor een individuele schouw van elke lengte
• Het geluid van een knetterend haardvuur met instelbaar volume

Disclaimer
We hebben deze publicatie met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De informatie in deze publicatie 

kan echter onjuist worden weergegeven, is mogelijk gewijzigd of aangevuld. Deze publicatie kan worden 
gewijzigd. Glen Dimplex is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van acties, beslissingen of resultaten die 

uitsluitend zijn gebaseerd op de informatie in deze publicatie.

De Cassette 1000 wordt geleverd zonder houtset



 Optimyst® - Cassette 1000 retail

MODEL DIM ʻAʼ
CAS500 508mm
CAS1000 1017mm

Fig.1
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MODEL DIM ʻAʼ
CAS500 508mm
CAS1000 1017mm

Fig.1
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Fig.4Disclaimer
We hebben deze publicatie met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De informatie in deze publicatie kan echter onjuist worden weergegeven, is mogelijk gewijzigd of 

aangevuld. Deze publicatie kan worden gewijzigd. Glen Dimplex is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van acties, beslissingen of resultaten die uitsluitend zijn gebaseerd op 
de informatie in deze publicatie.

Cassette 1000 retail

Algemene specificaties

Vuursysteem Optimyst® 

Artikelnummer 210661

EAN code  5011139210661

Model Cassette serie

Vuurzicht 4-zijdig

Kleur Zwart

Decoratie / vuurbed
Metaalplaat (optioneel LED houtset 
beschikbaar, 2x houtset 500)

Afmetingen
Vuurbeeld (BxH) 99 x 20 cm

Product afmetingen BxHxD 101 x 30 x 20 cm

Kenmerken

Warmte afgifte Nee

Thermostaat Nee

Afstandsbediening Ja

Handmatige bediening direct bij de haard 
mogelijk ja / nee

Ja

Lichtmodule LED

Geluidsmodule Ja

Instelling kleureffect Nee

Verbruik

Warmte-instelling 1

Warmte-instelling 2 -

Alleen vlamwerking 450W

Max. consumptie 450W

Voltage Spanning / elektrische frequentie 230V/50Hz

Specificaties

Gewicht product in kg 17,5

Kabellengte 1,5 m

Garantie 2 jaar

Alle cassettes moeten voldoende ventilatie hebben voor een optimale vuurervaring. Lees voor 
advies de handleidingen of kijk op de website www.dimplex-fires.eu



Cassette 500 projects
Optimyst®

Art.nr: 211439 l EAN Code: 5011139211439 l Optimyst®

Stel je de perfecte haard voor. Deze vlammen zijn gemaakt van pure waternevel en LED-licht. 
Vlammen die je kunt aanraken. De revolutionaire Optimyst® Cassette-modellen herdefiniëren 
de elektrische haard en stellen iedereen in staat om aan elke ruimte een prachtig realistisch 
vuurbeeld toe te voegen. Deze Project-versie heeft zelfs een permanente wateraansluiting 
waardoor het vullen van een waterreservoir verleden tijd is. Met de cassettes realiseert u dat 
driezijdige of volledig open systeem dat u voor ogen heeft - in elke lengte, voor elke locatie. De 
mogelijkheden zijn gewoon eindeloos en de perfecte gelegenheid om met vuur te spelen!

USP’s
• Geschikt voor installatieprojecten en ontworpen om te passen in een op maat gemaakt 

frame of ombouw
• Sluit aan op een waterleiding, handmatig bijvullen is niet nodig
• Quick-fit IEC (ketel) aansluiting voor een individuele schouw van elke lengte
• Het geluid van een knetterend haardvuur met instelbaar volume
• Houtset verkrijgbaar als accessoire

Disclaimer
We hebben deze publicatie met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De informatie in deze publicatie 

kan echter onjuist worden weergegeven, is mogelijk gewijzigd of aangevuld. Deze publicatie kan worden 
gewijzigd. Glen Dimplex is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van acties, beslissingen of resultaten die 

uitsluitend zijn gebaseerd op de informatie in deze publicatie.

De Cassette 500 wordt geleverd zonder houtset



Optimyst® - Cassette 500 projects

Disclaimer
We hebben deze publicatie met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De informatie in deze publicatie kan echter onjuist worden weergegeven, is mogelijk gewijzigd of 

aangevuld. Deze publicatie kan worden gewijzigd. Glen Dimplex is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van acties, beslissingen of resultaten die uitsluitend zijn gebaseerd op 
de informatie in deze publicatie.

Cassette 500 projects 

Algemene specificaties

Vuursysteem Optimyst®

Artikelnummer 211439

EAN code  5011139211439

Model Cassette serie

Vuurzicht 4-zijdig

Kleur Zwart

Decoratie / vuurbed Metaalplaat (optioneel LED houtset)

Afmetingen
Vuurbeeld (BxH) 49 x 20 cm

Product afmetingen BxHxD 51 x 30 x 20 cm

Kenmerken

Warmte afgifte Nee

Thermostaat -

Afstandsbediening Ja

Handmatige bediening direct bij de haard 
mogelijk ja / nee

Ja

Lichtmodule LED

Geluidsmodule Ja

Instelling kleureffect -

Verbruik

Warmte-instelling 1 -

Warmte-instelling 2 -

Alleen vlamwerking 220W

Max. consumptie 220W

Voltage Spanning / elektrische frequentie 230V/50Hz

Specificaties

Gewicht product in kg 9

Kabellengte 1,5 m

Garantie 2 jaar

Alle cassettes moeten voldoende ventilatie hebben voor een optimale vuurervaring. Lees voor 
advies de handleidingen of kijk op de website www.dimplex-fires.eu



Cassette 1000 projects
Optimyst®

Art.nr: 211446 l EAN Code: 5011139211446 l Optimyst®

Stel je de perfecte haard voor. Deze vlammen zijn gemaakt van pure waternevel en LED-licht. 
Vlammen die je kunt bereiken en aanraken. De revolutionaire Optimyst® Cassette-modellen 
herdefiniëren de elektrische haard en stellen iedereen in staat om aan elke ruimte een 
prachtig realistisch vuurbeeld toe te voegen. Deze Project-versie heeft zelfs een permanente 
wateraansluiting waardoor het vullen van een waterreservoir verleden tijd is. Met de cassettes 
realiseert u dat driezijdige of volledig open systeem dat u voor ogen heeft - in elke lengte, voor 
elke locatie. De mogelijkheden zijn gewoon eindeloos en de perfecte gelegenheid om met vuur 
te spelen!

USP’s
• Geschikt voor installatieprojecten en ontworpen om te passen in een op maat gemaakt 

frame of ombouw 
Sluit aan op een waterleiding, handmatig bijvullen is niet nodig

• Quick-fit IEC (ketel) aansluiting voor een individuele schouw van elke lengte
• Het geluid van een knetterend haardvuur met instelbaar volume
• Houtset verkrijgbaar als accessoire

Disclaimer
We hebben deze publicatie met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De informatie in deze publicatie 

kan echter onjuist worden weergegeven, is mogelijk gewijzigd of aangevuld. Deze publicatie kan worden 
gewijzigd. Glen Dimplex is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van acties, beslissingen of resultaten die 

uitsluitend zijn gebaseerd op de informatie in deze publicatie.

De Cassette 1000 wordt geleverd zonder houtset



 Optimyst® - Cassette 1000 projects

Disclaimer
We hebben deze publicatie met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De informatie in deze publicatie kan echter onjuist worden weergegeven, is mogelijk gewijzigd of 

aangevuld. Deze publicatie kan worden gewijzigd. Glen Dimplex is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van acties, beslissingen of resultaten die uitsluitend zijn gebaseerd op 
de informatie in deze publicatie.

Cassette 1000 projects

Algemene specificaties

Vuursysteem Optimyst®

Artikelnummer 211446

EAN code  5011139211446

Model Cassette serie

Vuurzicht 4-zijdig

Kleur Zwart

Decoratie / vuurbed
Metaalplaat (optioneel LED houtset 
beschikbaar, 2x houtset 500)

Afmetingen
Vuurbeeld (BxH) 99 x 20 cm

Product afmetingen BxHxD 101 x 30 x 20 cm

Kenmerken

Warmte afgifte Nee

Thermostaat -

Afstandsbediening Ja

Handmatige bediening direct bij de haard 
mogelijk ja / nee

Ja

Lichtmodule LED

Geluidsmodule Ja

Instelling kleureffect -

Verbruik

Warmte-instelling 1 -

Warmte-instelling 2 -

Alleen vlamwerking 450W

Max. consumptie 450W

Voltage Spanning / elektrische frequentie 230V/50Hz

Specificaties

Gewicht product in kg 17,5

Kabellengte 1,5 m

Garantie 2 jaar

Alle cassettes moeten voldoende ventilatie hebben voor een optimale vuurervaring. Lees voor 
advies de handleidingen of kijk op de website www.dimplex-fires.eu



Cassette L pebbles
Optimyst®

Art.nr: 202789 l EAN Code: 5011139202789 l Optimyst®

De Cassette L Pebbles maakt deel uit van het Dimplex Cassette-assortiment, bekend om 
zijn unieke, vrij zwevende vlam- en misteffect, maar nu geleverd met een decoratie van witte 
kiezelstenen. Eenvoudig te installeren in op maat gemaakte interieurobjecten, alleen een 
normaal stopcontact is vereist. De vlammen zijn gemaakt van koude waternevel in combinatie 
met licht, dat veilig en rookvrij is en een enorm decoratief effect heeft. Het waterreservoir kan 
vanaf de voorkant worden bijgevuld, wat erg praktisch is voor veelvuldig gebruik.

USP’s
• Geschikt voor installatieprojecten en ontworpen om te passen in een op maat gemaakt 

frame of ombouw
• Eenvoudig te vullen waterreservoir, biedt ongeveer 8-10 uur continu gebruik voordat 

hervullen vereist is
• Het waterreservoir is zeer gemakkelijk toegankelijk via een lade aan de voorkant.
• Zicht op het vuur van 4 kanten
• Gedecoreerd met witte stenen (inbegrepen)

Disclaimer
We hebben deze publicatie met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De informatie in deze publicatie 

kan echter onjuist worden weergegeven, is mogelijk gewijzigd of aangevuld. Deze publicatie kan worden 
gewijzigd. Glen Dimplex is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van acties, beslissingen of resultaten die 

uitsluitend zijn gebaseerd op de informatie in deze publicatie.



 Optimyst® - Cassette L pebbles

Disclaimer
We hebben deze publicatie met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De informatie in deze publicatie kan echter onjuist worden weergegeven, is mogelijk gewijzigd of 

aangevuld. Deze publicatie kan worden gewijzigd. Glen Dimplex is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van acties, beslissingen of resultaten die uitsluitend zijn gebaseerd op 
de informatie in deze publicatie.

Cassette L pebbles

Algemene specificaties

Vuursysteem Optimyst®

Artikelnummer 202789

EAN code  5011139202789

Model Cassette serie

Vuurzicht 4-zijdig

Kleur Zwart

Decoratie / vuurbed Pebbles wit

Afmetingen
Vuurbeeld (BxH) 51 x 20 cm

Product afmetingen BxHxD 72 x 35,6 x 20 cm

Kenmerken

Warmte afgifte Nee

Thermostaat Nee

Afstandsbediening Ja

Handmatige bediening direct bij de haard 
mogelijk ja / nee

Ja

Lichtmodule Halogeen

Geluidsmodule Nee

Instelling kleureffect Nee

Verbruik

Warmte-instelling 1 -

Warmte-instelling 2 -

Alleen vlamwerking 400W

Max. consumptie 400W

Voltage Spanning / elektrische frequentie 230V/50Hz

Specificaties

Gewicht product in kg 22

Kabellengte 1,5 m

Garantie 2 jaar

Alle cassettes moeten voldoende ventilatie hebben voor een optimale vuurervaring. Lees voor 
advies de handleidingen of kijk op de website www.dimplex-fires.eu



Juneau
Optimyst®

Juneau
202086 / 5011139202086

Juneau XL
202666 / 5011139202666

De Juneau is een elektrische inbouwhaard, klaar om te worden geïnstalleerd in bijna elke 
binnenruimte of in inactieve gas- of houthaarden. Het driedimensionale Optimyst® vuurbeeld is 
afkomstig van koude waternevel en licht, dat verrassend realistisch is, van alle kanten kan worden 
bekeken en veilig is om aan te raken. Een praktisch detail: het waterreservoir kan vanaf de 
voorkant worden bijgevuld zonder de houtset te verwijderen. Kortom: de Juneau is een perfecte 
basis voor geweldige haardprojecten. Verkrijgbaar in twee maten.

USP’s Juneau
• Geschikt voor installatieprojecten en ontworpen om te passen in een op maat gemaakt 

frame of open haard
• Eenvoudig te vullen waterreservoir, biedt ongeveer 8-10 uur continu gebruik voordat 

hervullen vereist is
• Het waterreservoir is zeer toegankelijk via een lade aan de voorkant
• Zicht op het vuur van 4 kanten
• Houtset inbegrepen

Disclaimer
We hebben deze publicatie met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De informatie in deze publicatie 

kan echter onjuist worden weergegeven, is mogelijk gewijzigd of aangevuld. Deze publicatie kan worden 
gewijzigd. Glen Dimplex is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van acties, beslissingen of resultaten die 

uitsluitend zijn gebaseerd op de informatie in deze publicatie.



 Optimyst® - Juneau
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Juneau Juneau XL

Disclaimer
We hebben deze publicatie met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De informatie in deze publicatie kan echter onjuist worden weergegeven, is mogelijk gewijzigd of 

aangevuld. Deze publicatie kan worden gewijzigd. Glen Dimplex is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van acties, beslissingen of resultaten die uitsluitend zijn gebaseerd op 
de informatie in deze publicatie.

Juneau Juneau XL

Algemene specificaties

Vuursysteem Optimyst® Optimyst®

Artikelnummer 202086 202666

EAN code  5011139202086 5011139202666

Model Inbouw Inbouw

Vuurzicht 4-zijdig 4-zijdig

Kleur Zwart Zwart

Decoratie / vuurbed LED houtset Houtset

Afmetingen
Vuurbeeld (BxH) 32 x 20 cm 51 x 20 cm

Product afmetingen BxHxD 56,7 x 30 x 26 cm 72 x 35 x 33 cm

Kenmerken

Warmte afgifte Nee Nee

Thermostaat Nee Nee

Afstandsbediening Ja Ja

Handmatige bediening direct 
bij de haard mogelijk ja / nee

Ja Ja

Lichtmodule Halogeen Halogeen

Geluidsmodule Nee Nee

Instelling kleureffect Nee Nee

Verbruik

Warmte-instelling 1 - -

Warmte-instelling 2 - -

Alleen vlamwerking 250W 400W

Max. consumptie 250W 400W

Voltage
Spanning / elektrische 
frequentie

230V/50Hz 230V/50Hz

Specificaties

Gewicht product in kg 15 22

Kabellengte 1,5 m 1,5 m

Garantie 2 jaar 2 jaar



Vivente
Revillusion®

Deze Vivente-modellen zijn de nieuwste elektrische haarden van Dimplex met Revillusion®-
technologie. Allereerst door het vernieuwde en verbeterde vlameffect over realistisch gloeiende 
houtblokken. Er is ook een keuze uit omgevingslichtkleuren die bij uw stijl passen, en 
mogelijkheid van 4 verschillende achterpanelen die bij de meeste interieurs passen. Slimme 
bediening en verwarmingsfuncties maken het gemakkelijker dan ooit om op elk moment van 
de dag of het jaar te genieten van het beste van deze open haard. Die kunnen allemaal worden 
bediend met een eersteklas afstandsbediening. Verkrijgbaar in 3 maten, in front-, 2- of 3-zijdige 
layout.

USP’s
• Wordt geleverd met vier verschillende achterpanelen die de mogelijkheid bieden om het 

perfecte vuur te kiezen: Black Vermiculite Tile Effect, Black Metallic Ribs, Smooth Metallic 
Black en Rugged Stone Cladding

• SmartSense: Gebouwd voor gemak, de technologie detecteert wanneer de kamer bezet is 
en schakelt ‘s avonds automatisch het vlameffect in, terwijl het ook het product uitschakelt 
wanneer het een lege kamer detecteert om energie te besparen

• ComfortSaver: met een energiebesparing tot 11% ten opzichte van traditionele hijssystemen. 
Het past zich automatisch aan om een   nauwkeurige kamertemperatuur te behouden, wat 
resulteert in lagere kosten en een comfortabelere kamertemperatuur

Disclaimer
We hebben deze publicatie met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De informatie in deze publicatie 

kan echter onjuist worden weergegeven, is mogelijk gewijzigd of aangevuld. Deze publicatie kan worden 
gewijzigd. Glen Dimplex is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van acties, beslissingen of resultaten die 

uitsluitend zijn gebaseerd op de informatie in deze publicatie.



Revillusion® - Vivente

Disclaimer
We hebben deze publicatie met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De informatie in deze publicatie kan echter onjuist worden weergegeven, is mogelijk gewijzigd of 

aangevuld. Deze publicatie kan worden gewijzigd. Glen Dimplex is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van acties, beslissingen of resultaten die uitsluitend zijn gebaseerd op 
de informatie in deze publicatie.

Vivente 75 Vivente 100 Vivente 150

Algemene 
specificaties

Vuursysteem Revillusion® Revillusion® Revillusion®

Artikelnummer 211682 211712 211743

EAN code  5011139211682 5011139211712 5011139211743

Model Model voor Inbouw Model voor Inbouw Model voor Inbouw

Vuurzicht 1-, 2-, of 3-zijdig 1-, 2-, of 3-zijdig 1-, 2-, of 3-zijdig

Kleur Zwart Zwart Zwart

Decoratie / vuurbed LED houtset LED houtset LED houtset

Afmetingen

Vuurbeeld (BxH) 75 x 34 cm 100 x 34 cm 150 x 34 cm

Product afmetingen 
BxHxD

74 x 66,5 x 30,7 cm 104 x 66,5 x 30,7 cm 154 x 66,5 x 30,7 cm

Kenmerken

Warmte afgifte 1500W 1500W 1500W

Thermostaat Ja Ja Ja

Afstandsbediening Ja Ja Ja

Handmatige bediening 
direct bij de haard 
mogelijk ja / nee

Alleen vlameffect Alleen vlameffect Alleen vlameffect

Lichtmodule LED LED LED

Geluidsmodule Ja Ja Ja

Instelling kleureffect Ja Ja Ja

Verbruik

Warmte-instelling 1 1500W 1500W 1500W

Warmte-instelling 2 - - -

Alleen vlamwerking 20W 28W 40W

Max. consumptie 1500W 1500W 1500W

Voltage
Spanning / elektrische 
frequentie

230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz

Specificaties

Gewicht product in kg 38 45 60

Kabellengte 1,5 m 1,5 m 1,5 m

Garantie 2 jaar 2 jaar 2 jaar

Tekening toont Vivente150



Firebox 25”/30”
Optiflame®

DF3020 - 30” firebox
208286 / 5011139208286

DF2550 - 25” firebox
208323 / 5011139208323

Een moderne inzethaarden met geweldige opties om er elk uur van de dag, het hele jaar door 
te genieten, met het levendige en veilige elektrische Optilame®-vuur met houtstammen. Ideaal 
om te installeren in een op maat gemaakte schouw, muur of zelfs om uw bestaande gashaard of 
houthaard nieuw leven in te blazen. En eenvoudig te bedienen met de afstandsbediening. Om 
een haard te creëren die zowel je interieur als jezelf verblijdt.

Disclaimer
We hebben deze publicatie met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De informatie in deze publicatie 

kan echter onjuist worden weergegeven, is mogelijk gewijzigd of aangevuld. Deze publicatie kan worden 
gewijzigd. Glen Dimplex is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van acties, beslissingen of resultaten die 

uitsluitend zijn gebaseerd op de informatie in deze publicatie.



Optiflame® - Firebox

OCN

All materials must comply with the
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use of certain hazardous substances
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DF2550 - 25” firebox DF3020 - 30” firebox

Disclaimer
We hebben deze publicatie met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De informatie in deze publicatie kan echter onjuist worden weergegeven, is mogelijk gewijzigd of 

aangevuld. Deze publicatie kan worden gewijzigd. Glen Dimplex is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van acties, beslissingen of resultaten die uitsluitend zijn gebaseerd op 
de informatie in deze publicatie.

DF2550 - 25" firebox DF3020 - 30" firebox

Algemene 
specificaties

Vuursysteem Optiflame® Optiflame®

Artikelnummer 208323 208286

EAN code  5011139208323 5011139208286

Model Firebox Firebox

Vuurzicht 1-zijdig 1-zijdig

Kleur Zwart
Achterpaneel effect met 
steenmotief 

Decoratie / vuurbed Houtset LED houtset

Afmetingen
Vuurbeeld (BxH) 57 x 28 cm 74x 52 cm

Product afmetingen BxHxD 66 x 47 x 23,2 cm 80,2 x 67,8 x 27,2 cm

Kenmerken

Warmte afgifte Ja Ja

Thermostaat Ja Ja

Afstandsbediening Ja Ja

Handmatige bediening direct bij 
de haard mogelijk ja / nee

Alleen vlamcontrole Ja, alleen vlam en effecten

Lichtmodule LED LED

Geluidsmodule Nee Nee

Instelling kleureffect Nee Nee

Verbruik

Warmte-instelling 1 500W 1000W

Warmte-instelling 2 1000W 2000W

Alleen vlamwerking 8W 17W

Max. consumptie 1000W 2000W

Voltage Spanning / elektrische frequentie 230V/50Hz 230V/50Hz

Specificaties

Gewicht product in kg 15,3 22,8

Kabellengte 1,5 m 1,5 m

Garantie 2 jaar 2 jaar



XHD Electric firebox
Optiflame®

23” Firebox - XHD23
210951 / 5011139210951

28” Firebox - XHD28
211002 / 5011139211002

26” Firebox - XHD26
210975 / 5011139210975

De Dimplex Firebox XHD serie kan worden ingebouwd in een muur of een op maat gemaakte 
schouw. Verschillende extra kwaliteiten zorgen ervoor dat de XHD-modellen opvallen. De 
frameloze behuizing biedt maximaal zicht op de vlammen, de bewegingssnelheid van de 
vlammen is instelbaar en het speciale gloeibed heeft verschillende kleurenthema’s, aanpasbaar 
aan uw smaak en stijl. De digitale thermostaat van de ingebouwde verwarming zorgt ervoor dat 
de temperatuur aangenaam eenvoudig te regelen is. De Firebox XHD is in verschillende formaten 
te verkrijgen. 

Disclaimer
We hebben deze publicatie met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De informatie in deze publicatie 

kan echter onjuist worden weergegeven, is mogelijk gewijzigd of aangevuld. Deze publicatie kan worden 
gewijzigd. Glen Dimplex is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van acties, beslissingen of resultaten die 

uitsluitend zijn gebaseerd op de informatie in deze publicatie.



Optiflame® - XHD Electric firebox
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23” Firebox - XHD23 26” Firebox - XHD26 28” Firebox - XHD28

Disclaimer
We hebben deze publicatie met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De informatie in deze publicatie kan echter onjuist worden weergegeven, is mogelijk gewijzigd of 

aangevuld. Deze publicatie kan worden gewijzigd. Glen Dimplex is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van acties, beslissingen of resultaten die uitsluitend zijn gebaseerd op 
de informatie in deze publicatie.

23" Firebox - XHD23 26" Firebox - XHD26 28" Firebox - XHD28

Algemene 
specificaties

Vuursysteem Optiflame® Optiflame® Optiflame®

Artikelnummer 210951 210975 211002

EAN code  5011139210951 5011139210975 5011139211002

Model Firebox Firebox Firebox

Vuurzicht 1-zijdig 1-zijdig 1-zijdig

Kleur Zwart Zwart Zwart

Decoratie / vuurbed LED houtset LED houtset LED houtset

Afmetingen

Vuurbeeld (BxH) 52 x 42 cm 60 x 38 cm 62 x 48 cm

Product afmetingen 
BxHxD

58,4 x 51,9 x 19 cm 66 x 47,9 x 19cm 65,2 x 59,6 x 19 cm

Kenmerken

Warmte afgifte Ja Ja Ja

Thermostaat Ja Ja Ja

Afstandsbediening Ja Ja Ja

Handmatige bediening 
direct bij de haard 
mogelijk ja / nee

Ja, alleen vlam en 
effecten

Ja, alleen vlam en 
effecten

Ja, alleen vlam en 
effecten

Lichtmodule LED LED LED

Geluidsmodule Nee Nee Nee

Instelling kleureffect

Ja, vlammen kunnen 
iets aangepast worden 
naar meer blauwe, rode 
of oranje kleur

Ja, vlammen kunnen 
iets aangepast worden 
naar meer blauwe, rode 
of oranje kleur

Ja, vlammen kunnen 
iets aangepast worden 
naar meer blauwe, rode 
of oranje kleur

Verbruik

Warmte-instelling 1 1400W 1400W 1400W

Warmte-instelling 2 - - -

Alleen vlamwerking 7W 7W 7W

Max. consumptie 1400W 1400W 1400W

Voltage
Spanning / elektrische 
frequentie

230V/50Hz 230V/50Hz 230V

Specificaties

Gewicht product in kg 12 11 14,5

Kabellengte 1,5 m 1,5 m 1,5 m

Garantie 2 jaars 2 jaars 2 jaars



Firebox 30”/36”
Revillusion®

Revillusion firebox 30”
210357 / 5011139210357

Revillusion firebox 36”
210364 / 5011139210364

Revillusion firebox 30” concrete
211842 / 5011139211842

Stel je je eigen grote haard voor met de typische voordelen van elektrisch. Dit kan worden 
gerealiseerd met een Revillusion® Firebox, de nieuwste mijlpaal van Dimplex in de moderne 
elektrische vlamtechnologie. Deze kant-en-klare oplossing heeft een zeer realistische houtset 
met levendig gloei-effect, vlammen die vanuit het midden naar boven bewegen, in combinatie 
met een decoratief achterpaneel. Een scala aan opties voor omgevingslicht met een keuze 
aan kleuren, plus een verwarming, stellen u in staat om uw haard in te stellen op elk moment, 
interieurstijl of sfeer. Verkrijgbaar als model Revillusion 30 of Revillusion 36.

USP’s
• Eenvoudige installatie in de muur of in meubels
• Revillusion® vlamtechnologie zorgt voor een persoonlijk instelbaar vuurbeeld met verrassend 

diepte-effect
• Mirage Flame-paneel - gedeeltelijk gematteerd acrylpaneel dat beter werkt dan een spiegel 

en alleen levensechte vlammen en geen reflecties vertoont
• Voegt extra sfeer toe met aangepaste sfeerverlichting en kleurverbetering

Disclaimer
We hebben deze publicatie met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De informatie in deze publicatie 

kan echter onjuist worden weergegeven, is mogelijk gewijzigd of aangevuld. Deze publicatie kan worden 
gewijzigd. Glen Dimplex is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van acties, beslissingen of resultaten die 

uitsluitend zijn gebaseerd op de informatie in deze publicatie.



Revillusion® - Firebox 30”/36”

Disclaimer
We hebben deze publicatie met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De informatie in deze publicatie kan echter onjuist worden weergegeven, is mogelijk gewijzigd of 

aangevuld. Deze publicatie kan worden gewijzigd. Glen Dimplex is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van acties, beslissingen of resultaten die uitsluitend zijn gebaseerd op 
de informatie in deze publicatie.

Revillusion firebox 30" Revillusion firebox 
30" concrete

Revillusion firebox 
36"

Algemene 
specificaties

Vuursysteem Revillusion® Revillusion® Revillusion®

Artikelnummer 210357 211842 210364

EAN code  5011139210357 5011139211842 5011139210364

Model Firebox Firebox Firebox

Vuurzicht 1-zijdig 1-zijdig 1-zijdig

Kleur Zwart Zwart Zwart

Decoratie / vuurbed
LED houtset incl. 
kleuroptie

LED houtset incl. 
kleuroptie

LED houtset incl. 
kleuroptie

Afmetingen

Vuurbeeld (BxH) 75 x 58 cm 75 x 58 cm 89 x 58 cm

Product afmetingen 
BxHxD

79,2 x 67,6 x 30,7 cm 79,2 x 67,6 x 30,7 cm 94,4 x 67,6 x 30,7 cm

Kenmerken

Warmte afgifte Ja Ja Ja

Thermostaat Ja Ja Ja

Afstandsbediening Ja Ja Ja

Handmatige bediening 
direct bij de haard 
mogelijk ja / nee

Ja, alleen vlam en 
effecten

Ja, alleen vlam en 
effecten

Ja, alleen vlam en 
effecten

Lichtmodule LED LED LED

Geluidsmodule Nee Nee Nee

Instelling kleureffect
Vuurbed in blauw/rood 
tinten

Vuurbed in blauw/rood 
tinten

Vuurbed in blauw/rood 
tinten

Verbruik

Warmte-instelling 1 2000W 2000W 2000W

Warmte-instelling 2 - - -

Alleen vlamwerking 15W 15W 19W

Max. consumptie 2000W 2000W 2000W 

Voltage
Spanning / elektrische 
frequentie

230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz

Specificaties

Gewicht product in kg 22,7 22,7 27,2

Kabellengte 1,5 m 1,5 m 1,5 m

Garantie 2 jaar 2 jaar 2 jaar

 7

 Installation

RBF30 RBF36 RBF36P RBF42

A 12 1/2"  (318 mm) 12 1/2"  (318 mm) 12 1/2"  (318 mm) 12 1/2"  (318 mm)

B 30 5/8"  (778 mm) 36 5/8"  (930 mm) 36 5/8"  (930 mm) 42 5/8"  (1083 mm)
C 26 3/16"  (665 mm) 26 3/16"  (665 mm) 30 5/8"  (778 mm) 30 5/8"  (778 mm)
D 25 3/4"  (654 mm) 25 3/4"  (654 mm) 30 1/4"  (768 mm) 30 1/4"  (768 mm)

E 12"  (306 mm) 12"  (306 mm) 12"  (306 mm) 12"  (306 mm)

F 29 3/8"  (746 mm) 35 3/8"  (898 mm) 35 3/8"  (898 mm) 41 1/2"  (1053 mm)

G 31 1/8"  (792 mm) 37 1/8"  (944 mm) 37 1/8"  (944 mm) 43 1/4"  (1098 mm)

H 22 3/4"  (578 mm) 22 3/4"  (578 mm) 27 1/4"  (691 mm) 27 1/4"  (691 mm)

I 26 5/8"  (6764 mm) 26 5/8"  (674 mm) 31"  (788 mm) 31"  (788 mm)

J 54 1/4"  (1378 mm) 60"  (1524 mm) 60"  (1524 mm) 66 1/2"  (1689 mm)

K 38 1/2"  (978 mm) 42 1/2"  (1080 mm) 42 1/2"  (1080 mm) 47"  (1194 mm) 

L 38 1/2"  (978 mm) 42 1/2"  (1080 mm) 42 1/2"  (1080 mm) 47"  (1194 mm)

Rough-In Framing Dimensions Firebox Dimensions  Rough-In Corner Dimensions

Framing
1. The RevillusionTM Built-in Electric 

Firebox does not require any special 
venting. 

2. Rough in the framing opening. 
Following the recommended framing 
dimensions below. 

!  NOTE: The materials used for the finished surround must be cut to precise dimensions 
(dimensions B & C) as the 1/4" (0.6 cm) self trimming flange is only to create a finished 
appearance.

G
F

IH

E

D
J

K

LC

B
A
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Engine 56-400
Optimyst®

Art.nr: 210234 l EAN Code: 5011139210234 l Optimyst®

Disclaimer
We hebben deze publicatie met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De informatie in deze publicatie 

kan echter onjuist worden weergegeven, is mogelijk gewijzigd of aangevuld. Deze publicatie kan worden 
gewijzigd. Glen Dimplex is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van acties, beslissingen of resultaten die 

uitsluitend zijn gebaseerd op de informatie in deze publicatie.

Een kwaliteitshaard voor in een muur of omlijsting, precies waar u het wilt en afgewerkt 
naar uw persoonlijke smaak? Dit kan werkelijkheid worden met een Dimplex Engine, een 
elektrische inzethaard met het ongeëvenaarde Optimyst®-vlameffect plus het comfort van een 
thermostatische verwarming. Klaar om u te verwelkomen met een gezellige sfeer op elk moment 
dankzij de 24/7 timer. En vanwege zijn opmerkelijk compacte formaat past de Engine 56-400 op 
vele plekken, waar andere haarden niet passen.

USP’s
• Een inzethaard die is ontworpen om in een op maat gemaakt frame of schouw te passen
• Eenvoudig te vullen waterreservoir, biedt ongeveer 8-10 uur continu gebruik voordat 

hervullen vereist is
• Geniet het hele jaar door van de sfeer van de vlammen met of zonder verwarming
• 24/7 timer zorgt voor een hoge flexibiliteit, elke dag van de week kan individueel worden 

ingesteld

Bij te bestellen: Spiegel achterwand voor ENGINE 56-400



Optimyst® - Engine 56-400

Fig. 4 Fig. 4a
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MODEL ‘H’ ‘W’ ‘X’ ‘Y’

ENG56-400 700mm 490mm 413mm 395mm

ENG68-400 823mm 490mm 413mm 517mm

ENG56-600 700mm 646mm 569mm 395mm
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MODEL ‘H’ ‘W’ ‘X’ ‘Y’

ENG56-400 700mm 490mm 413mm 395mm

ENG68-400 823mm 490mm 413mm 517mm

ENG56-600 700mm 646mm 569mm 395mm

Disclaimer
We hebben deze publicatie met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De informatie in deze publicatie kan echter onjuist worden weergegeven, is mogelijk gewijzigd of 

aangevuld. Deze publicatie kan worden gewijzigd. Glen Dimplex is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van acties, beslissingen of resultaten die uitsluitend zijn gebaseerd op 
de informatie in deze publicatie.

Engine 56-400

Algemene specificaties

Vuursysteem Optimyst®

Artikelnummer 210234

EAN code  5011139210234

Model Inbouw

Vuurzicht 1-zijdig

Kleur
Zwart achterpaneel (optie: Spiegel 
achterwandl)

Decoratie / vuurbed Houtset

Afmetingen
Vuurbeeld (BxH) 41 x 38 cm

Product afmetingen BxHxD 49 x 70 x 25,5 cm

Kenmerken

Warmte afgifte Ja

Thermostaat Ja

Afstandsbediening Ja

Handmatige bediening direct bij de haard 
mogelijk ja / nee

Ja, vlameffect aan/uit

Lichtmodule Halogeen

Geluidsmodule Nee

Instelling kleureffect Nee

Verbruik

Warmte-instelling 1 1000W

Warmte-instelling 2 2000W

Alleen vlamwerking 200W

Max. consumptie 2000W

Voltage Spanning / elektrische frequentie 230V/50Hz

Specificaties

Gewicht product in kg 15

Kabellengte 1,5 m

Garantie 2 jaar



Engine 56-600
Optimyst®

Engine 56-600 MB
Spiegel achterwand

210227 / 5011139210227

Engine 56-600 B
Achterwand steenmotief

210210 / 5011139210210

Een kwaliteitshaard voor in een muur of omlijsting, precies waar u het wilt en afgewerkt 
naar uw persoonlijke smaak? Dit kan werkelijkheid worden met een Dimplex Engine, een 
elektrische inzethaard met het ongeëvenaarde Optimyst®-vlameffect plus het comfort van een 
thermostatische verwarming. Klaar om u te verwelkomen met een gezellige sfeer op elk moment 
dankzij de 24/7 timer. En vanwege zijn opmerkelijk compacte formaat past de Engine 56-600 
op vele plekken, waar andere haarden niet passen. Voorzien van een achterpaneel in stoere 
baksteenlook.

USP’s
• Moderne inzethaard met een stoere uitstraling
• Eenvoudig te vullen waterreservoir, biedt ongeveer 8-10 uur continu gebruik voordat 

hervullen vereist is
• 24/7 timer zorgt voor een hoge flexibiliteit, elke dag van de week kan individueel worden 

ingesteld

Disclaimer
We hebben deze publicatie met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De informatie in deze publicatie 

kan echter onjuist worden weergegeven, is mogelijk gewijzigd of aangevuld. Deze publicatie kan worden 
gewijzigd. Glen Dimplex is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van acties, beslissingen of resultaten die 

uitsluitend zijn gebaseerd op de informatie in deze publicatie.



Optimyst® - Engine 56-600

Fig. 4 Fig. 4a
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MODEL ‘H’ ‘W’ ‘X’ ‘Y’

ENG56-400 700mm 490mm 413mm 395mm

ENG68-400 823mm 490mm 413mm 517mm

ENG56-600 700mm 646mm 569mm 395mm
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MODEL ‘H’ ‘W’ ‘X’ ‘Y’

ENG56-400 700mm 490mm 413mm 395mm

ENG68-400 823mm 490mm 413mm 517mm

ENG56-600 700mm 646mm 569mm 395mm

Disclaimer
We hebben deze publicatie met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De informatie in deze publicatie kan echter onjuist worden weergegeven, is mogelijk gewijzigd of 

aangevuld. Deze publicatie kan worden gewijzigd. Glen Dimplex is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van acties, beslissingen of resultaten die uitsluitend zijn gebaseerd op 
de informatie in deze publicatie.

Engine 56-600 MB Engine 56-600 B

Algemene specificaties

Vuursysteem Optimyst® Optimyst®

Artikelnummer 210227 210210

EAN code  5011139210227 5011139210210

Model Inbouw Inbouw

Vuurzicht 1-zijdig 1-zijdig

Kleur Spiegel achterwand Steenmotief achterwand

Decoratie / vuurbed Houtset Houtset

Afmetingen
Vuurbeeld (BxH) 56 x 40 cm 56 x 40 cm

Product afmetingen BxHxD 65 x 70 x 25,5 cm 65 x 70 x 25,5 cm

Kenmerken

Warmte afgifte Ja Ja

Thermostaat Ja Ja

Afstandsbediening Ja Ja

Handmatige bediening 
direct bij de haard mogelijk 
ja / nee

Ja, vlameffect aan/uit Ja, vlameffect aan/uit

Lichtmodule Halogeen Halogeen

Geluidsmodule Nee Nee

Instelling kleureffect Nee Nee

Verbruik

Warmte-instelling 1 1000W 1000W

Warmte-instelling 2 2000W 2000W

Alleen vlamwerking 200W 200W

Max. consumptie 2000W 2000W

Voltage
Spanning / elektrische 
frequentie

230V/50Hz 230V/50Hz

Specificaties

Gewicht product in kg 19,5 19,5

Kabellengte 1,5 m 1,5 m

Garantie 2 jaar 2 jaar



Engine 68-400
Optimyst®

Art.nr: 210258 l EAN Code: 5011139210258 l Optimyst®

De engines van Dimplex zijn ontworpen om uw kwaliteitshaard binnen een muur of omlijsting 
te creëren, precies waar u het wilt, afgewerkt naar uw persoonlijke smaak en gebruiksvriendelijk. 
Dit biedt niet alleen het ongeëvenaarde Optimyst® vlameffect, maar ook het comfort van een 
thermostatische verwarming. Dankzij de slimme 24/7 timer staat hij klaar om je op elk moment 
te verwelkomen in een gezellige sfeer. De verticale vorm van de Engine 68-400 zorgt voor een 
goed zicht op de opkomende vlammen. Het optionele zwarte achterpaneel met spiegel draagt   
hieraan bij.

USP’s
• Een haard die is ontworpen om in een op maat gemaakt frame of schouw te passen 

Eenvoudig te vullen waterreservoir, biedt ongeveer 8-10 uur continu gebruik voordat 
hervullen vereist is

• Geniet het hele jaar door van de sfeer van de vlammen met of zonder verwarming
• 24/7 timer zorgt voor een hoge flexibiliteit, elke dag van de week kan individueel worden 

ingesteld

Disclaimer
We hebben deze publicatie met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De informatie in deze publicatie 

kan echter onjuist worden weergegeven, is mogelijk gewijzigd of aangevuld. Deze publicatie kan worden 
gewijzigd. Glen Dimplex is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van acties, beslissingen of resultaten die 

uitsluitend zijn gebaseerd op de informatie in deze publicatie.

Bij te bestellen: Spiegel achterwand voor ENGINE 56-400



Optimyst® - Engine 68-400
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MODEL ‘H’ ‘W’ ‘X’ ‘Y’

ENG56-400 700mm 490mm 413mm 395mm

ENG68-400 823mm 490mm 413mm 517mm

ENG56-600 700mm 646mm 569mm 395mm
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MODEL ‘H’ ‘W’ ‘X’ ‘Y’

ENG56-400 700mm 490mm 413mm 395mm

ENG68-400 823mm 490mm 413mm 517mm

ENG56-600 700mm 646mm 569mm 395mm

Disclaimer
We hebben deze publicatie met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De informatie in deze publicatie kan echter onjuist worden weergegeven, is mogelijk gewijzigd of 

aangevuld. Deze publicatie kan worden gewijzigd. Glen Dimplex is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van acties, beslissingen of resultaten die uitsluitend zijn gebaseerd op 
de informatie in deze publicatie.

Engine 68-400

Algemene specificaties

Vuursysteem Optimyst®

Artikelnummer 210258

EAN code  5011139210258

Model Inbouw

Vuurzicht 1-zijdig

Kleur
Zwart achterpaneel  
(optie: Spiegel achterwand)

Decoratie / vuurbed Houtset

Afmetingen
Vuurbeeld (BxH) 41 x 50 cm

Product afmetingen BxHxD 49 x 82,5 x 25,5 cm

Kenmerken

Warmte afgifte Ja

Thermostaat Ja

Afstandsbediening Ja

Handmatige bediening direct bij de haard 
mogelijk ja / nee

Ja, vlameffect aan/uit

Lichtmodule Halogeen

Geluidsmodule Nee

Instelling kleureffect Nee

Verbruik

Warmte-instelling 1 1000W

Warmte-instelling 2 2000W

Alleen vlamwerking 200W

Max. consumptie 2000W

Voltage Spanning / elektrische frequentie 230V/50Hz

Specificaties

Gewicht product in kg 16,2

Kabellengte 1,5 m

Garantie 2 jaar



Opti-V single/double
Opti-Virtual

Een moderne, in de muur ingebouwde haard met de unieke, complete en intense Opti-Virtual®-
vuurervaring, ontwikkeld door Dimplex. Met ultra-realistisch flikkerend vlameffect, vonken 
die opspringen van de gloeiende houtblokken en het knetteren van een houtvuur, maar toch 
elektrisch en daarom volledig veilig en onderhoudsvrij, waardoor het een geweldige aanvulling is 
op zowel commerciële als privéomgevingen. Verkrijgbaar in twee formaten.

USP’s
• De 3D-technologie zorgt voor oogverblindende vlammen
• Ultra realistische houtset met gloeiende binnenverlichting
• Vonkeffect maakt het vuur extra realistisch
• Ingebouwd knettergeluid voor een authentieke ervaring
• Door de hittevrije vlam kunt u het hele jaar door genieten van een sfeerhaard

Disclaimer
We hebben deze publicatie met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De informatie in deze publicatie 

kan echter onjuist worden weergegeven, is mogelijk gewijzigd of aangevuld. Deze publicatie kan worden 
gewijzigd. Glen Dimplex is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van acties, beslissingen of resultaten die 

uitsluitend zijn gebaseerd op de informatie in deze publicatie.



Opti-Virtual - single/double 

Opti-V single Opti-V double

Disclaimer
We hebben deze publicatie met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De informatie in deze publicatie kan echter onjuist worden weergegeven, is mogelijk gewijzigd of 

aangevuld. Deze publicatie kan worden gewijzigd. Glen Dimplex is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van acties, beslissingen of resultaten die uitsluitend zijn gebaseerd op 
de informatie in deze publicatie.

Opti-V single Opti-V double

Algemene specificaties

Vuursysteem Opti-Virtual® Opti-Virtual®

Artikelnummer 204912 204929

EAN code  5011139204912 5011139204929

Model Inbouw Inbouw

Vuurzicht 1-zijdig 1-zijdig

Kleur Zwart Zwart

Decoratie / vuurbed Houtset Houtset

Afmetingen
Vuurbeeld (BxH) 69 x 24 cm 131 x 24 cm

Product afmetingen BxHxD 73,6 x 45 x 34,5 cm 135,6 x 45 x 34,5 cm

Kenmerken

Warmte afgifte Nee Nee

Thermostaat - -

Afstandsbediening Ja Ja

Handmatige bediening 
direct bij de haard mogelijk 
ja / nee

Ja Ja

Lichtmodule LED screen LED screen

Geluidsmodule Ja Ja

Instelling kleureffect - -

Verbruik

Warmte-instelling 1 - -

Warmte-instelling 2 - -

Alleen vlamwerking 35W 70W

Max. consumptie 35W 70W

Voltage
Spanning / elektrische 
frequentie

230V/50Hz 230V/50Hz

Specificaties

Gewicht product in kg 26 46

Kabellengte 1,5 m 1,5 m

Garantie 2 jaar 2 jaar



Wall fire engine
Optimyst®

Wall fire engine S
210180 / 5011139210180

Wall fire engine L
210203 / 5011139210203

Accessories

Nissum concrete
S & L 
207821 (S) / 207838 (L) 
5011139207821 (S)
5011139207838 (L)

Nissum zwart
S & L 
202963 (S) / 206299 (L)
5011139202963 (S)
5011139206299 (L)

De Dimplex Wall fire engine is een elektrische haard om aan de muur te hangen. Op deze manier 
kunt u de ideale hoogte kiezen om te genieten van de vlammen die vrij in de haard wervelen, 
boven de gloeiende houtblokken,dankzij de Optimyst® techniek. Voel je vrij om de vlamhoogte 
en de verborgen verwarming aan te passen met de meegeleverde afstandsbediening. De 
schouw is ook verkrijgbaar met een betonnen of zwarte frame (bekend als de Dimplex Nissum), 
voor een extra vleugje stijl in je interieur. Verkrijgbaar in twee verschillende formaten.

USP’s
• Inbouwhaard die past in een op maat gemaakte schouw
• Geschikt voor de omlijsting Nissum beton en Nissum zwart
• Het vlameffect kan het hele jaar door onafhankelijk van een warmtebron worden gebruikt
• 24/7 timer zorgt voor een hoge flexibiliteit, elke dag van de week kan individueel worden 

ingesteld
• De houtset is inbegrepen

Disclaimer
We hebben deze publicatie met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De informatie in deze publicatie 

kan echter onjuist worden weergegeven, is mogelijk gewijzigd of aangevuld. Deze publicatie kan worden 
gewijzigd. Glen Dimplex is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van acties, beslissingen of resultaten die 

uitsluitend zijn gebaseerd op de informatie in deze publicatie.



Optimyst® - Wall fire engine

OPTI-MIST WALL FIRE

UK ISSUE 2 - December 
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Disclaimer
We hebben deze publicatie met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De informatie in deze publicatie kan echter onjuist worden weergegeven, is mogelijk gewijzigd of 

aangevuld. Deze publicatie kan worden gewijzigd. Glen Dimplex is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van acties, beslissingen of resultaten die uitsluitend zijn gebaseerd op 
de informatie in deze publicatie.

Wall fire engine S Wall fire engine L

Algemene specificaties

Vuursysteem Optimyst® Optimyst®

Artikelnummer 210180 210203

EAN code  5011139210180 5011139210203

Model Inbouw Inbouw

Vuurzicht 1-zijdig 1-zijdig

Kleur Zwart Zwart

Decoratie / vuurbed Houtset Houtset

Afmetingen
Vuurbeeld (BxH) 40 x 32 cm 54 x 32 cm

Product afmetingen BxHxD 56,4 x 64,4 x 15,7 cm 71,5 x 56,4 x 15,7 cm

Kenmerken

Warmte afgifte Ja Ja

Thermostaat Ja Ja

Afstandsbediening Ja Ja

Handmatige bediening 
direct bij de haard mogelijk 
ja / nee

Ja, alleen vlam en effecten Ja, alleen vlam en effecten

Lichtmodule Halogeen Halogeen

Geluidsmodule Nee Nee

Instelling kleureffect Nee Nee

Verbruik

Warmte-instelling 1 1000W 1000W

Warmte-instelling 2 2000W 2000W

Alleen vlamwerking 200W 200W

Max. consumptie 2000W 2000W

Voltage
Spanning / elektrische 
frequentie

230V/50Hz 230V/50Hz

Specificaties

Gewicht product in kg 13,5 16,5

Kabellengte 1,5 m 1,5 m

Garantie 2 jaar 2 jaar



Viotta de Luxe
Optiflame®

Art.nr: 208231 l EAN Code: 5011139208231 l Optiflame®

De Dimplex Viotta Deluxe is een inzethaard met een verticale vorm, zodat de hoogte van de 
vlammen mooi zichtbaar is. De haard neemt niet veel ruimte in beslag en is gemakkelijk te 
onderhouden. Het design van de haard is tijdloos en past daardoor in elk type interieur. De 
Dimplex Viotta Deluxe heeft het bekende Optiflame® vuureffect. De elektrische vlammen en 
warmtestanden zijn eenvoudig in te stellen met een afstandsbediening.

USP’s
• Inbouwhaard die past in een op maat gemaakte schouw
• Geschikt voor elk seizoen omdat het vlameffect ook zonder warmteafgifte kan worden 

gebruikt
• Draaithermostaat voor temperatuurregeling

Disclaimer
We hebben deze publicatie met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De informatie in deze publicatie 

kan echter onjuist worden weergegeven, is mogelijk gewijzigd of aangevuld. Deze publicatie kan worden 
gewijzigd. Glen Dimplex is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van acties, beslissingen of resultaten die 

uitsluitend zijn gebaseerd op de informatie in deze publicatie.



Optiflame® - Viotta de Luxe

Disclaimer
We hebben deze publicatie met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De informatie in deze publicatie kan echter onjuist worden weergegeven, is mogelijk gewijzigd of 

aangevuld. Deze publicatie kan worden gewijzigd. Glen Dimplex is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van acties, beslissingen of resultaten die uitsluitend zijn gebaseerd op 
de informatie in deze publicatie.

Viotta de Luxe

Algemene specificaties

Vuursysteem Optiflame®

Artikelnummer 208231

EAN code  5011139208231

Model Inzet

Vuurzicht 1-zijdig

Kleur Zwart

Decoratie / vuurbed Houtset

Afmetingen
Vuurbeeld (BxH) 38 x 37 cm

Product afmetingen BxHxD 43,3 x 54,2 x 21 cm

Kenmerken

Warmte afgifte Ja

Thermostaat Ja

Afstandsbediening Ja

Handmatige bediening direct bij de haard 
mogelijk ja / nee

Ja

Lichtmodule LED

Geluidsmodule Nee

Instelling kleureffect Nee

Verbruik

Warmte-instelling 1 1000W

Warmte-instelling 2 2000W

Alleen vlamwerking 10W

Max. consumptie 2000W

Voltage Spanning / elektrische frequentie 230V/50Hz

Specificaties

Gewicht product in kg 12,5

Kabellengte 1,5 m

Garantie 2 jaar



Albany
Optimyst®

Art.nr: 210173 l EAN Code: 5011139210173 l Optimyst®

De Dimplex Albany is een veelzijdige inzethaard die zowel volledig kan worden ingebouwd of 
inzetbaar in een schouw of ombouw, als aanvulling op een minimalistische moderne inrichting, 
of om een eigentijdse twist aan een meer traditionele kamer te geven. Stil in gebruik, het 
Optimyst® vlameffect is volledig variabel om eenvoudig verschillende sferen te creëren en kan los 
van de verwarmingsfunctie worden gebruikt, ideaal om een behaaglijk gevoel te creëren zonder 
dat het te warm wordt.

USP’s 
• Moderne inzethaard ontworpen om te worden geïnstalleerd in een op maat gemaakte 

schouw of muur
• Creëert met één druk op de knop een realistisch vuurbeeld
• LED-logset wordt meegeleverd
• Het vlameffect kan ook zonder warmtefunctie worden gebruikt om 365 dagen per jaar te 

genieten van de charme van deze haard

Disclaimer
We hebben deze publicatie met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De informatie in deze publicatie 

kan echter onjuist worden weergegeven, is mogelijk gewijzigd of aangevuld. Deze publicatie kan worden 
gewijzigd. Glen Dimplex is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van acties, beslissingen of resultaten die 

uitsluitend zijn gebaseerd op de informatie in deze publicatie.



 Optimyst® - Albany
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Disclaimer
We hebben deze publicatie met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De informatie in deze publicatie kan echter onjuist worden weergegeven, is mogelijk gewijzigd of 

aangevuld. Deze publicatie kan worden gewijzigd. Glen Dimplex is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van acties, beslissingen of resultaten die uitsluitend zijn gebaseerd op 
de informatie in deze publicatie.

Albany

Algemene specificaties

Vuursysteem Optimyst®

Artikelnummer 210173

EAN code  5011139210173

Model Inbouw

Vuurzicht 1-zijdig

Kleur Zwart

Decoratie / vuurbed LED houtset

Afmetingen
Vuurbeeld (BxH) 57 x 42 cm

Product afmetingen BxHxD 64 x 70,3 x 30 cm

Kenmerken

Warmte afgifte Ja

Thermostaat Ja

Afstandsbediening Ja

Handmatige bediening direct bij de haard 
mogelijk ja / nee

Ja, vlameffect aan/uit

Lichtmodule Halogeen

Geluidsmodule Nee

Instelling kleureffect Nee

Verbruik

Warmte-instelling 1 750W

Warmte-instelling 2 1500W

Alleen vlamwerking 240W

Max. consumptie 1500W

Voltage Spanning / elektrische frequentie 230V/50Hz

Specificaties

Gewicht product in kg 24,5

Kabellengte 1,5 m

Garantie 2 jaar



Gala
Optimyst®

Art.nr: 201447 l EAN Code: 5011139201447 l Optimyst®

De Dimplex Gala is een elektrische haard die ruimte laat voor persoonlijk design en smaak. 
De Gala kan worden geïnstalleerd als eenzijdig of see through inbouwmodel, in een op maat 
gemaakte omgeving of in een muur. Het fascinerende driedimensionale vlam- en misteffect 
komt van het Optimyst® systeem, dat slechts netstroom en kraamwater nodig heeft. Een 
comfortabele manier om elk huis te verrijken met een echte haard.

USP’s
• Inbouwhaard zonder warmteafgifte, ontworpen om te worden voorzien van een ombouw
• Kan worden geïnstalleerd als 1-zijdige maar ook als doorkijkhaard
• Bij gebruik als doorkijkhaard ideaal als room divider toe te passen
• Draaithermostaat voor temperatuurregeling
• Eenvoudig watersysteem wat gemakkelijk bij te vullen is door de uitschuifbare lade

Disclaimer
We hebben deze publicatie met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De informatie in deze publicatie 

kan echter onjuist worden weergegeven, is mogelijk gewijzigd of aangevuld. Deze publicatie kan worden 
gewijzigd. Glen Dimplex is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van acties, beslissingen of resultaten die 

uitsluitend zijn gebaseerd op de informatie in deze publicatie.



Optimyst® - Gala
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Disclaimer
We hebben deze publicatie met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De informatie in deze publicatie kan echter onjuist worden weergegeven, is mogelijk gewijzigd of 

aangevuld. Deze publicatie kan worden gewijzigd. Glen Dimplex is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van acties, beslissingen of resultaten die uitsluitend zijn gebaseerd op 
de informatie in deze publicatie.

Gala 

Algemene specificaties

Vuursysteem Optimyst®

Artikelnummer 201447

EAN code  5011139201447

Model Inbouw

Vuurzicht 1 of 2-zijdig

Kleur Zwart

Decoratie / vuurbed Houtset

Afmetingen
Vuurbeeld (BxH) 57 x 42 cm

Product afmetingen BxHxD 62,5 x 69,2 x 28,5 cm

Kenmerken

Warmte afgifte Nee

Thermostaat Nee

Afstandsbediening Ja

Handmatige bediening direct bij de haard 
mogelijk ja / nee

Ja

Lichtmodule Halogeen

Geluidsmodule Nee

Instelling kleureffect Nee

Verbruik

Warmte-instelling 1 -

Warmte-instelling 2 -

Alleen vlamwerking 240W

Max. consumptie 240W

Voltage Spanning / elektrische frequentie 230V/50Hz

Specificaties

Gewicht product in kg 24

Kabellengte 1,5 m

Garantie 2 jaar



3 Step
Optimyst®

Art.nr: 210166 l EAN Code: 5011139210166 l Optimyst®

Met een keuze uit een driezijdige, tweezijdige of eenzijdige inzet, kan de frameloze 3 Step op vele 
manieren worden geïnstalleerd om een perfecte match te maken met zowel uw interieur als uw 
indeling. De Optimyst®-haard staat bekend om zijn levendige en realistische vlam- en misteffect, 
is veilig in gebruik zonder dat er gassen of stoffen vrijkomen en tevens eenvoudig te bedienen.

USP’s
• Frameloze inzethaard met driezijdig vuurbeeld
• Kan tevens als eenzijdige of tweezijdige haard geinstalleerd worden
• De logset is inclusief
• Het vlameffect kan ook zonder warmtefunctie worden gebruikt om 365 dagen per jaar te 

genieten van de charme van deze haard

Disclaimer
We hebben deze publicatie met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De informatie in deze publicatie 

kan echter onjuist worden weergegeven, is mogelijk gewijzigd of aangevuld. Deze publicatie kan worden 
gewijzigd. Glen Dimplex is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van acties, beslissingen of resultaten die 

uitsluitend zijn gebaseerd op de informatie in deze publicatie.



 Optimyst® - 3 Step

 

Disclaimer
We hebben deze publicatie met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De informatie in deze publicatie kan echter onjuist worden weergegeven, is mogelijk gewijzigd of 

aangevuld. Deze publicatie kan worden gewijzigd. Glen Dimplex is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van acties, beslissingen of resultaten die uitsluitend zijn gebaseerd op 
de informatie in deze publicatie.

3 Step

Algemene specificaties

Vuursysteem Optimyst®

Artikelnummer 210166

EAN code  5011139210166

Model Inbouw

Vuurzicht 1,2 of 3-zijdig

Kleur Zwart

Decoratie / vuurbed Houtset

Afmetingen
Vuurbeeld (BxH) 71 x 39 cm

Product afmetingen BxHxD 73,2 x 74,9 x 35 cm

Kenmerken

Warmte afgifte Ja

Thermostaat Ja

Afstandsbediening Ja

Handmatige bediening direct bij de haard 
mogelijk ja / nee

Ja, alleen vlam en effecten

Lichtmodule Halogeen

Geluidsmodule -

Instelling kleureffect -

Verbruik

Warmte-instelling 1 750W

Warmte-instelling 2 1500W

Alleen vlamwerking 250W

Max. consumptie 1500W

Voltage Spanning / elektrische frequentie 230V/50Hz

Specificaties

Gewicht product in kg 30

Kabellengte 1,5 m

Garantie 2 jaar



SP16
Optiflame®

Art.nr: 209863 l EAN Code: 5011139209863 l Optiflame®

De SP16 muurhaard is bijna 1 meter breed en breed genoeg om een grote indruk te maken. 
Met vlammen die bovendien een zeer realistisch gloeiend vuurbed uitstijgen omgeven met 
een zwarte achtergrond. Daarnaast beschikt deze elektrische haard over een warmtefunctie en 
een handige afstandsbediening. Een geweldige Muurhaard om in iedere gewenste ruimte te 
installeren.

USP’s
• Strak en eigentijds design met een zwarte afwerking
• Een groot statement in je huis
• Kan aan de muur worden gehangen, maar ook worden ingebouwd

Disclaimer
We hebben deze publicatie met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De informatie in deze publicatie 

kan echter onjuist worden weergegeven, is mogelijk gewijzigd of aangevuld. Deze publicatie kan worden 
gewijzigd. Glen Dimplex is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van acties, beslissingen of resultaten die 

uitsluitend zijn gebaseerd op de informatie in deze publicatie.



 Optiflame® - SP16
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SP16

Algemene specificaties

Vuursysteem Optiflame®

Artikelnummer 209863

EAN code  5011139209863

Model Muurhaard

Vuurzicht 1-zijdig

Kleur Zwart

Decoratie / vuurbed Houtset

Afmetingen
Vuurbeeld (BxH) 95 x 38 cm

Product afmetingen BxHxD 120 x 52,5 x 18,2 cm

Kenmerken

Warmte afgifte Ja

Thermostaat Ja

Afstandsbediening Ja

Handmatige bediening direct bij de haard 
mogelijk ja / nee

Ja, alleen vlam en effecten

Lichtmodule LED

Geluidsmodule Nee

Instelling kleureffect Nee

Verbruik

Warmte-instelling 1 1000W

Warmte-instelling 2 2000W

Alleen vlamwerking 13W

Max. consumptie 2000W

Voltage Spanning / elektrische frequentie 230V/50Hz

Specificaties

Gewicht product in kg 40,7

Kabellengte 1,5 m

Garantie 2 jaar

Disclaimer
We hebben deze publicatie met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De informatie in deze publicatie kan echter onjuist worden weergegeven, is mogelijk gewijzigd of 

aangevuld. Deze publicatie kan worden gewijzigd. Glen Dimplex is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van acties, beslissingen of resultaten die uitsluitend zijn gebaseerd op 
de informatie in deze publicatie.



Toluca
Optiflame®

Art.nr: 210401 l EAN Code: 5011139210401 l Optiflame®

Disclaimer
We hebben deze publicatie met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De informatie in deze publicatie 

kan echter onjuist worden weergegeven, is mogelijk gewijzigd of aangevuld. Deze publicatie kan worden 
gewijzigd. Glen Dimplex is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van acties, beslissingen of resultaten die 

uitsluitend zijn gebaseerd op de informatie in deze publicatie.

Met de Toluca muurhaard kun je vrijwel overal en in elke interieurstijl genieten van een kwalitatief 
goede Dimplex haard. Zeer eenvoudig te installeren in vele ruimtes. De Toluca is een geweldige 
Optiflame® haard, een techniek ontwikkeld door Dimplex. Stem deze haard nog meer af op 
je stemming met het meerkleurige vuurbed dat eenvoudig kan worden bediend met de 
afstandsbediening. Voor koudere dagen kun je genieten van de warmte van de ingebouwde 
warmtemogelijkheid.

USP’s
• Vuurbed met acrylstenen die in 4 kleuren kunnen worden verlicht
• Elegante glazen voorkant met zwart frame
• Digitale thermostaat voor eenvoudige temperatuurregeling
• De intensiteit van het vlameffect kan worden aangepast



Optiflame® - Toluca
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Disclaimer
We hebben deze publicatie met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De informatie in deze publicatie kan echter onjuist worden weergegeven, is mogelijk gewijzigd of 

aangevuld. Deze publicatie kan worden gewijzigd. Glen Dimplex is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van acties, beslissingen of resultaten die uitsluitend zijn gebaseerd op 
de informatie in deze publicatie.

Toluca

Algemene specificaties

Vuursysteem Optiflame®

Artikelnummer 210401

EAN code  5011139210401

Model Muurhaard

Vuurzicht 1-zijdig

Kleur Zwart

Decoratie / vuurbed Acrylic ice

Afmetingen
Vuurbeeld (BxH) 51 x 28 cm

Product afmetingen BxHxD 82 x 54 x 15,5 cm

Kenmerken

Warmte afgifte Ja

Thermostaat Ja

Afstandsbediening Ja

Handmatige bediening direct bij de haard 
mogelijk ja / nee

Alleen vlamcontrol en effecten

Lichtmodule LED

Geluidsmodule Nee

Instelling kleureffect Vuurbed in meerdere kleuren

Verbruik

Warmte-instelling 1 1000W

Warmte-instelling 2 2000W

Alleen vlamwerking 10W

Max. consumptie 2000W

Voltage Spanning / elektrische frequentie 230V/50Hz

Specificaties

Gewicht product in kg 12,5

Kabellengte 1,5 m

Garantie 2 jaar



Toluca de Luxe
Optiflame®

Art.nr: 210418 l EAN Code: 5011139210418 l Optiflame®

Deze nog completere versie van de Toluca muurhaard brengt veel plezier door de ingebouwde 
Bluetooth-luidsprekers. Fijn om naar het knispergeluid van een vuur te luisteren, of heerlijk je 
eigen playlist door de speakers te horen. De Toluca is een Dimplex-haard is van hoge kwaliteit die 
in bijna elke interieurstijl en in de kleinste ruimtes past. De Toluca de Luxe heeft de geweldige 
Optiflame® vlameffectervaring, veelkleurige LED’s voor binnen- en achterverlichting, verwarming 
en afstandsbediening. Puur comfort!

USP’s
• Vuurbed met acrylstenen die in 4 kleuren kunnen worden verlicht
• Achtergrondverlichting in 4 kleuren
• Bluetooth-luidspreker om je favoriete playlist of radiostation vanaf je smartphone of tablet te 

streamen
• Elegante glazen voorkant met zwart frame
• Knisperend geluidseffect met instelbaar volume

Disclaimer
We hebben deze publicatie met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De informatie in deze publicatie 

kan echter onjuist worden weergegeven, is mogelijk gewijzigd of aangevuld. Deze publicatie kan worden 
gewijzigd. Glen Dimplex is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van acties, beslissingen of resultaten die 

uitsluitend zijn gebaseerd op de informatie in deze publicatie.



Optiflame® - Toluca de Luxe
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Disclaimer
We hebben deze publicatie met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De informatie in deze publicatie kan echter onjuist worden weergegeven, is mogelijk gewijzigd of 

aangevuld. Deze publicatie kan worden gewijzigd. Glen Dimplex is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van acties, beslissingen of resultaten die uitsluitend zijn gebaseerd op 
de informatie in deze publicatie.

Toluca de Luxe

Algemene specificaties

Vuursysteem Optiflame®

Artikelnummer 210418

EAN code  5011139210418

Model Muurhaard

Vuurzicht 1-zijdig

Kleur Zwart

Decoratie / vuurbed Acrylic ice

Afmetingen
Vuurbeeld (BxH) 51 x 28 cm

Product afmetingen BxHxD 82 x 54 x 15,5 cm

Kenmerken

Warmte afgifte Ja

Thermostaat Ja

Afstandsbediening Ja

Handmatige bediening direct bij de haard 
mogelijk ja / nee

Ja, alleen vlam en effecten

Lichtmodule LED

Geluidsmodule Ja, luidsprekergeluid via bluetooth

Instelling kleureffect Vuurbed in meerdere kleuren

Verbruik

Warmte-instelling 1 1000W

Warmte-instelling 2 2000W

Alleen vlamwerking 10W

Max. consumptie 2000W 

Voltage Spanning / elektrische frequentie 230V/50Hz

Specificaties

Gewicht product in kg 14,5

Kabellengte 1,5 m

Garantie 2 jaar



Bach
Optiflame®

Art.nr: 208361 l EAN Code: 5011139208361 l Optiflame®

De Bach is een eigentijdse muurhaard met het rijke Optiflame® vlameffecteffect van Dimplex. 
Omdat de haard aan de muur kan worden gemonteerd, is de installatie eenvoudig en heeft 
de haard geen vloeroppervlak nodig. Met andere woorden, de Bach is een eenvoudige maar 
effectieve manier om in bijna elke kamer van het huis een positief verschil te creëren.

USP’s
• Modern design met een donkergrijs frame en een zwarte voorkant
• Ontworpen voor wandmontage of wandinzet
• Het vlameffect kan onafhankelijk van de warmtefunctie worden gebruikt om 365 dagen per 

jaar te genieten van de charme van deze haard
• Digitale thermostaat voor eenvoudige temperatuurregeling

Disclaimer
We hebben deze publicatie met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De informatie in deze publicatie 

kan echter onjuist worden weergegeven, is mogelijk gewijzigd of aangevuld. Deze publicatie kan worden 
gewijzigd. Glen Dimplex is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van acties, beslissingen of resultaten die 

uitsluitend zijn gebaseerd op de informatie in deze publicatie.



Optiflame® - Bach
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Disclaimer
We hebben deze publicatie met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De informatie in deze publicatie kan echter onjuist worden weergegeven, is mogelijk gewijzigd of 

aangevuld. Deze publicatie kan worden gewijzigd. Glen Dimplex is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van acties, beslissingen of resultaten die uitsluitend zijn gebaseerd op 
de informatie in deze publicatie.

Bach

Algemene specificaties

Vuursysteem Optiflame®

Artikelnummer 208361

EAN code  5011139208361

Model Muurhaard

Vuurzicht 1-zijdig

Kleur Zwart-antraciet

Decoratie / vuurbed Houtset

Afmetingen
Vuurbeeld (BxH) 52 x 28 cm

Product afmetingen BxHxD 75 x 62,1 x 18,3 cm

Kenmerken

Warmte afgifte Ja

Thermostaat Ja

Afstandsbediening Ja

Handmatige bediening direct bij de haard 
mogelijk ja / nee

Ja, alleen vlam

Lichtmodule LED

Geluidsmodule Nee

Instelling kleureffect Nee

Verbruik

Warmte-instelling 1 1000W

Warmte-instelling 2 2000W

Alleen vlamwerking -

Max. consumptie 2000W

Voltage Spanning / elektrische frequentie 230V/50Hz

Specificaties

Gewicht product in kg 20

Kabellengte 1,5 m

Garantie 2 jaar



Prism 34”
Optiflame®

Accessories

Frame for Prism 34”
Zwart 
221136
50111392211361

Frame for Prism 34”
White
211354
5011139211354

Net als deze 34 “brede versie, zijn Prism lineaire elektrische haarden een sprankelende 
toevoeging aan je muur. Letterlijk, omdat de vlammen ontstaan uit een bed van diamantachtige 
decoratie dat in vele kleuren kan worden verlicht, afhankelijk van je stemming. Met zijn 
afstandsbediening en een krachtig en efficiënt verwarmingselement voegt deze haard comfort 
en sfeer toe aan elke ruimte. Aangesloten met de stekker of vast bedraad. De Dimplex Prism is 
prachtig veelzijdig, met een keuze uit drie verschillende breedtes .

USP’s
• Het vlameffect verlicht de diamantachtige acrylstenen in verschillende kleuren
• Geschikt voor inbouw- of muurmontage
• Geïntegreerde weergavefunctie op het glazen paneel
• Digitale thermostaat voor eenvoudige temperatuurregeling
• Optioneel: Design frame verkrijgbaar voor de Prism 34 “in zwart of wit

Disclaimer
We hebben deze publicatie met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De informatie in deze publicatie 

kan echter onjuist worden weergegeven, is mogelijk gewijzigd of aangevuld. Deze publicatie kan worden 
gewijzigd. Glen Dimplex is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van acties, beslissingen of resultaten die 

uitsluitend zijn gebaseerd op de informatie in deze publicatie.



Optiflame® - Prism 34”

1 34" Models: 34" Prism (BLF3451EU-E) / Wickson (BLF34EU-E)

50" Models: 50" Prism (BLF5051EU-E) / Synergy (BLF50EU-E)

74" Models: 74" Prism (BLF7451EU-E) / Galveston (BLF74EU-E)

1 34" Models: 34" Prism (BLF3451EU-E) / Wickson (BLF34EU-E)

50" Models: 50" Prism (BLF5051EU-E) / Synergy (BLF50EU-E)

74" Models: 74" Prism (BLF7451EU-E) / Galveston (BLF74EU-E)

Disclaimer
We hebben deze publicatie met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De informatie in deze publicatie kan echter onjuist worden weergegeven, is mogelijk gewijzigd of 

aangevuld. Deze publicatie kan worden gewijzigd. Glen Dimplex is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van acties, beslissingen of resultaten die uitsluitend zijn gebaseerd op 
de informatie in deze publicatie.

Prism 34"

Algemene 
specificaties

Vuursysteem Optiflame®

Artikelnummer 208378

EAN code  5011139208378

Model
Lineaire muurhaard; kan in de muur worden 
verzonken

Vuurzicht 1-zijdig

Kleur Zwart

Decoratie / vuurbed Vuurbed met acrylstenen

Afmetingen
Vuurbeeld (BxH) 79 x 27 cm 

Product afmetingen BxHxD 86,7 x 49,4 x 17,9 cm

Kenmerken

Warmte afgifte Ja

Thermostaat Ja

Afstandsbediening Ja

Handmatige bediening direct bij de haard 
mogelijk ja / nee

Alleen vlamcontrole

Lichtmodule LED

Geluidsmodule Nee

Instelling kleureffect Ja, fuel bed

Verbruik

Warmte-instelling 1 1100W

Warmte-instelling 2 -

Alleen vlamwerking 15W

Max. consumptie 1100W 

Voltage Spanning / elektrische frequentie 230V/50Hz

Specificaties

Gewicht product in kg 22,1

Kabellengte 1,5 m

Garantie 2 jaar



Prism 50”/74”
Optiflame®

Prism 50”
209900 / 5011139209900

Prism 74”
209917 / 5011139209917

Prism lineaire elektrische haarden vormen een sprankelende toevoeging aan je muur. Letterlijk, 
omdat de vlammen ontstaan   uit een bed met diamantachtige decoratie dat in vele kleuren kan 
worden verlicht, afhankelijk van uw stemming. Met zijn afstandsbediening en een krachtig en 
efficiënt verwarmingselement zorgt deze haard voor comfort en sfeer in elke ruimte. Aangesloten 
met de stekker of vast bedraad. De Dimplex Prism is prachtig veelzijdig. Deze elektrische haard is 
te verkrijgen in drie verschillende formaten. 

USP’s
• Het vlameffect verlicht de diamantachtige acrylstenen in verschillende kleuren
• Geschikt voor inbouw- of muurmontage
• Geïntegreerde weergavefunctie op het glazen paneel
• Digitale thermostaat voor eenvoudige temperatuurregeling

Disclaimer
We hebben deze publicatie met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De informatie in deze publicatie 

kan echter onjuist worden weergegeven, is mogelijk gewijzigd of aangevuld. Deze publicatie kan worden 
gewijzigd. Glen Dimplex is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van acties, beslissingen of resultaten die 

uitsluitend zijn gebaseerd op de informatie in deze publicatie.



Optiflame® - Prism 50”/74”

1 34" Models: 34" Prism (BLF3451EU-E) / Wickson (BLF34EU-E)

50" Models: 50" Prism (BLF5051EU-E) / Synergy (BLF50EU-E)

74" Models: 74" Prism (BLF7451EU-E) / Galveston (BLF74EU-E)

1 34" Models: 34" Prism (BLF3451EU-E) / Wickson (BLF34EU-E)

50" Models: 50" Prism (BLF5051EU-E) / Synergy (BLF50EU-E)

74" Models: 74" Prism (BLF7451EU-E) / Galveston (BLF74EU-E)

Disclaimer
We hebben deze publicatie met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De informatie in deze publicatie kan echter onjuist worden weergegeven, is mogelijk gewijzigd of 

aangevuld. Deze publicatie kan worden gewijzigd. Glen Dimplex is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van acties, beslissingen of resultaten die uitsluitend zijn gebaseerd op 
de informatie in deze publicatie.

Prism 50" Prism 74"

Algemene 
specificaties

Vuursysteem Optiflame® Optiflame®

Artikelnummer 209900 209917

EAN code  5011139209900 5011139209917

Model
Lineaire muurhaard; kan in de 
muur worden verzonken

Lineaire muurhaard; kan in de 
muur worden verzonken

Vuurzicht 1-zijdig 1-zijdig

Kleur Zwart Zwart

Decoratie / vuurbed Vuurbed met acrylstenen Vuurbed met acrylstenen

Afmetingen
Vuurbeeld (BxH) 120 x 27 cm 180 x 27 cm

Product afmetingen BxHxD 128 x 49,4 x 17,9 cm 188,3 x 49,4 x 17,9 cm

Kenmerken

Warmte afgifte Ja Ja

Thermostaat Ja Ja

Afstandsbediening Ja Ja

Handmatige bediening direct 
bij de haard mogelijk ja / nee

Alleen vlamcontrole Alleen vlamcontrole

Lichtmodule LED LED

Geluidsmodule Nee Nee

Instelling kleureffect Ja, fuel bed Ja, fuel bed

Verbruik

Warmte-instelling 1 1100W 1100W

Warmte-instelling 2 - -

Alleen vlamwerking 19W 24W

Max. consumptie 1100W 1100W 

Voltage
Spanning / elektrische 
frequentie

230V/50Hz 230V/50Hz

Specificaties

Gewicht product in kg 32,5 47,2

Kabellengte 1,5 m 1,5 m

Garantie 2 jaar 2 jaar



Ignite XL 50”/74”/100”
Optiflame®

Accessory

Driftwood riverrock 50"
LF50DWS-KIT
0781052102842

Driftwood riverrock 74”
LF74DWS-KIT
0781052102859

Ignite XL 50”
210272 / 5011139210272

Ignite XL 74”
210289 / 5011139210289

Ignite XL 100”
210296 / 5011139210296

Nieuwe normen voor het ontwerpen en genieten van vuur worden duidelijk gesteld door de 
nieuwe Ignite XL-serie, die een ongekend panoramisch zicht op de vlammen mogelijk maakt. 
De kleur van het LED-verlichte interieur kan worden aangepast aan elke gelegenheid. De stille 
verwarming start aangenaam snel door verborgen ventilatieopeningen en werkt intelligent en 
efficiënt. En het kost weinig ruimte en moeite om te installeren. Een serie van hoge kwaliteit.

USP’s
• Edge-to-edge glas biedt een perfect panoramisch zicht op de vlammen vanuit elke hoek
• Vuurbed versierd met reflecterende acrylstenen die in verschillende kleuren verlicht kunnen worden
• Snel opwarmen dankzij de warmteboostfunctie en met digitale thermostaat voor eenvoudige 

temperatuurregeling
• Gepatenteerd ComfortSaver-verwarmingssysteem - Eco-modus voor een lager 

energieverbruik
• Drijfhoutset verkrijgbaar als accessoire voor extra decoratie

Disclaimer
We hebben deze publicatie met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De informatie in deze publicatie 

kan echter onjuist worden weergegeven, is mogelijk gewijzigd of aangevuld. Deze publicatie kan worden 
gewijzigd. Glen Dimplex is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van acties, beslissingen of resultaten die 

uitsluitend zijn gebaseerd op de informatie in deze publicatie.



Optiflame® - Ignite XL 50”/74”/100”
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Ignite XL 50”

Kijk voor de tekening van de Ignite XL 100” op www.dimplex-fires.eu

Ignite XL 74”

Disclaimer
We hebben deze publicatie met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De informatie in deze publicatie kan echter onjuist worden weergegeven, is mogelijk gewijzigd of 

aangevuld. Deze publicatie kan worden gewijzigd. Glen Dimplex is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van acties, beslissingen of resultaten die uitsluitend zijn gebaseerd op 
de informatie in deze publicatie.

Ignite XL 50" Ignite XL 74" Ignite XL 100”

Algemene 
specificaties

Vuursysteem Optiflame® Optiflame® Optiflame®

Artikelnummer 210272 210289 210296

EAN code  5011139210272 5011139210289 5011139210296

Model
Wandconstructie 
inbouw

Wandconstructie 
inbouw

Wandconstructie 
inbouw

Vuurzicht 1-zijdig 1-zijdig 1-zijdig

Kleur Zwart Zwart Zwart

Decoratie / vuurbed Acrylic ice Acrylic ice Acrylic ice

Afmetingen

Vuurbeeld (BxH) 124 x 31 cm 186 x 31 cm 245 x 31 cm

Product afmetingen 
BxHxD

130,6 x 41,9 x 14,8 cm 188,4 x 39,4 x 14,8 cm 257,6 x 41,9 x 14,8 cm

Kenmerken

Warmte afgifte Ja Ja Ja

Thermostaat Ja Ja Ja

Afstandsbediening Ja Ja Ja

Handmatige bediening 
direct bij de haard 
mogelijk ja / nee

Alleen vlamcontrole Alleen vlamcontrole Alleen vlamcontrole

Lichtmodule LED LED LED

Geluidsmodule - - -

Instelling kleureffect Meerkleurig vuurbed Meerkleurig vuurbed Meerkleurig vuurbed

Verbruik

Warmte-instelling 
1 in W

1800W (varieert per 
ComfortSaver-optie)

1800W (varieert per 
ComfortSaver-optie)

1800W (varieert per 
ComfortSaver-optie)

Warmte-instelling  
2 in W

- - -

Alleen vlamwerking 19W 27W 35W

Max. consumptie
1800W met 
verwarming in volle 
werking

1800W met 
verwarming in volle 
werking

1800W met 
verwarming in volle 
werking

Voltage
Spanning / elektrische 
frequentie

230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz

Specificaties

Gewicht product in kg 28,7 39 54

Kabellengte 1,5 m 1,5 m 1,5 m

Garantie 2 jaar 2 jaar 2 jaar



Synergy
Optiflame®

Art.nr: 209887 l EAN Code: 5011139209887 l Optiflame®

‘Wide screen’ inzethaard met realistisch vlameffect, klaar om uw vrije muurruimte of elke op 
maat gemaakte surround te vullen. De glazen decoratieve set kan worden vervangen door 
elk droog materiaal met een diameter van minimaal 6 mm, om het interieur van de haard 
in uw eigen stijl te versieren. De Synergy heeft de unieke Optiflame®-technologie en biedt 
realistisch gekleurde ‘vlammen’ die boven de decoratie uitkomen. Een afstandsbediening 
en verwarmingselement zijn aanwezig, wat voor extra comfort zorgt terwijl u geniet van de 
aanwezigheid van deze haard.

USP’s
• Vuurbed met acrylstenen 
• Geschikt voor wand- of inbouwmontage
• Groot kijkgebied van 128 cm breed met aantrekkelijke zwarte afwerking
• Geniet het hele jaar door van de sfeer van de vlam met of zonder de verwarming voor comfort 

en genot

Disclaimer
We hebben deze publicatie met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De informatie in deze publicatie 

kan echter onjuist worden weergegeven, is mogelijk gewijzigd of aangevuld. Deze publicatie kan worden 
gewijzigd. Glen Dimplex is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van acties, beslissingen of resultaten die 

uitsluitend zijn gebaseerd op de informatie in deze publicatie.



Optiflame® - Synergy

 

 

 

 

Disclaimer
We hebben deze publicatie met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De informatie in deze publicatie kan echter onjuist worden weergegeven, is mogelijk gewijzigd of 

aangevuld. Deze publicatie kan worden gewijzigd. Glen Dimplex is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van acties, beslissingen of resultaten die uitsluitend zijn gebaseerd op 
de informatie in deze publicatie.

Synergy

Algemene 
specificaties

Vuursysteem Optiflame®

Artikelnummer 209887

EAN code  5011139209887

Model Muurhaard; kan in de muur worden verzonken

Vuurzicht 1-zijdig

Kleur Zwart

Decoratie / vuurbed Vuurbed met acrylstenen

Afmetingen
Vuurbeeld (BxH) 120 x 27 cm

Product afmetingen BxHxD 128 x 49,5 x 18,1 cm

Kenmerken

Warmte afgifte Ja

Thermostaat Ja

Afstandsbediening Ja

Handmatige bediening direct bij de haard 
mogelijk ja / nee

Alleen vlamcontrole

Lichtmodule LED

Geluidsmodule Nee

Instelling kleureffect -

Verbruik

Warmte-instelling 1 550W

Warmte-instelling 2 1100W

Alleen vlamwerking 19W

Max. consumptie 1100W

Voltage Spanning / elektrische frequentie 230V/50Hz

Specificaties

Gewicht product in kg 32,5

Kabellengte 1,5 m

Garantie 2 jaar



Asti
Optiflame®

Art.nr: 111180 l EAN Code: 5011139123831 l Optiflame®

Een elektrische haard met een witte schouw in klassieke stijl. Door zijn strakke lijnen past hij 
perfect in zowel moderne als traditionele interieurs. De Asti kan elke ruimte decoreren en 
verwarmen - een woonkamer, studeerkamer of slaapkamer. Het Optiflame® vlameffect en de 
verwarmingsfunctie zijn te bedienen met de afstandsbediening.

USP’s 
• Klassiek ontwerp met een witte afwerking
• Geschikt voor elk interieur
• Digitale thermostaat voor eenvoudige temperatuurregeling



Optiflame® - Asti

Disclaimer
We hebben deze publicatie met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De informatie in deze publicatie kan echter onjuist worden weergegeven, is mogelijk gewijzigd of 

aangevuld. Deze publicatie kan worden gewijzigd. Glen Dimplex is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van acties, beslissingen of resultaten die uitsluitend zijn gebaseerd op 
de informatie in deze publicatie.

Asti

Algemene 
specificaties

Vuursysteem Optiflame®

Artikelnummer 111180

EAN code  5011139123831

Model Vrijstaande haard

Vuurzicht 1-zijdig

Kleur Wit

Decoratie / vuurbed Houtset

Afmetingen
Vuurbeeld (BxH) 42 x 52 cm

Product afmetingen BxHxD 92 x 93 x 31 cm

Kenmerken

Warmte afgifte Ja

Thermostaat Ja

Afstandsbediening Ja

Handmatige bediening direct bij de haard 
mogelijk ja / nee

Vlam regeling

Lichtmodule LED

Geluidsmodule Nee

Instelling kleureffect Blauw / rood

Verbruik

Warmte-instelling 1 1400 W

Warmte-instelling 2 -

Alleen vlamwerking 7 W

Max. consumptie 1400 W

Voltage Spanning / elektrische frequentie 230 V / 50 Hz

Specificaties

Gewicht product in kg 39 kg

Kabellengte 1,5 m

Garantie 2 jaar



Avalone
Optiflame®

Art.nr: 111168 l EAN Code: 5011139111168 l Optiflame®

De strakke afwerking en eenvoudige lijnen van de omlijsting zijn de onderscheidende 
kenmerken van de Avalone. Het eigentijdse, minimalistische ontwerp past perfect bij moderne 
interieurs, vooral die in Scandinavische stijl. De onopvallende verschijning van de haard laat 
het warme licht van het Optiflame® vlameffect levendig zien. De rijke vlammen zijn duidelijk 
zichtbaar en de helderheid en de opgewekte warmte kunnen worden aangepast met de 
afstandsbediening. De Avalone zal zeker de aandacht trekken van degenen die een modern 
interieurontwerp erg aantrekkelijk vinden.

USP’s 
• Modern design met een strak design in wit
• Digitale thermostaat voor eenvoudige temperatuurregeling
• Het vlameffect kan onafhankelijk van de warmtefunctie worden gebruikt om 365 dagen per 

jaar te genieten van de charme van deze haard



 Optiflame® - Avalone

Disclaimer
We hebben deze publicatie met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De informatie in deze publicatie kan echter onjuist worden weergegeven, is mogelijk gewijzigd of 

aangevuld. Deze publicatie kan worden gewijzigd. Glen Dimplex is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van acties, beslissingen of resultaten die uitsluitend zijn gebaseerd op 
de informatie in deze publicatie.

Avalone White

Algemene specificaties

Vuursysteem Optiflame®

Artikelnummer 111168

EAN code  5011139111168

Model Vrijstaande haard

Vuurzicht 1-zijdig

Kleur Wit

Decoratie / vuurbed Houtset

Afmetingen
Vuurbeeld (BxH) 39 x 52 cm

Product afmetingen BxHxD 90 x 90 x 32 cm

Kenmerken

Warmte afgifte Ja

Thermostaat Ja

Afstandsbediening Ja

Handmatige bediening direct bij de 
haard mogelijk ja / nee

Vlam regeling

Lichtmodule LED

Geluidsmodule Nee

Instelling kleureffect Nee

Verbruik

Warmte-instelling 1 1400 W

Warmte-instelling 2 -

Alleen vlamwerking 7 W

Max. consumptie 1400 W

Voltage Spanning / elektrische frequentie 230V/50Hz

Specificaties

Gewicht product in kg 37 kg

Kabellengte 1,5 m

Garantie 2 jaar



Zen
Optimyst®

Zen Concrete
111166 / 5011139111166

ZEN White
111164 / 501139111159

Cassette 400/600 LED 
210791
5011139210791

De witte afwerking en strakke, minimalistische lijnen zijn de onderscheidende kenmerken van 
de Zen wit. Het eigentijdse, minimalistische ontwerp past perfect bij moderne interieurs, vooral 
die in Scandinavische stijl. Het onopvallende uiterlijk van de haard laat het warme licht van het 
Optimyst® vuur levendig zien. De realistische 3D-vlammen, ontstaan   door waternevel en LED-
licht, zijn door de dubbelzijdige surround duidelijk zichtbaar. Het Zen wit zal zeker de aandacht 
trekken van degenen die een modern interieurontwerp erg aantrekkelijk vinden. De haard is 
gemakkelijk te bedienen met de afstandsbediening.

USP’s
• Modern design met een industriële look.
• Geschikt voor zowel moderne als klassieke interieurs.
• 2-zijdig vuurzicht

Disclaimer
We hebben deze publicatie met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De informatie in deze publicatie 

kan echter onjuist worden weergegeven, is mogelijk gewijzigd of aangevuld. Deze publicatie kan worden 
gewijzigd. Glen Dimplex is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van acties, beslissingen of resultaten die 

uitsluitend zijn gebaseerd op de informatie in deze publicatie.

Benodigde engine



Optimyst® - Zen

Disclaimer
We hebben deze publicatie met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De informatie in deze publicatie kan echter onjuist worden weergegeven, is mogelijk gewijzigd of 

aangevuld. Deze publicatie kan worden gewijzigd. Glen Dimplex is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van acties, beslissingen of resultaten die uitsluitend zijn gebaseerd op 
de informatie in deze publicatie.

Zen Concrete Zen White

Algemene specificaties

Vuursysteem Optimyst® Optimyst®

Artikelnummer 111166 111164

EAN code  5011139111166 501139111159

Model Vrijstaande haard Vrijstaande haard

Vuurzicht 2-zijdig 2-zijdig

Kleur Betonlook Wit

Decoratie / vuurbed Metaalplaat Metaalplaat

Afmetingen
Vuurbeeld (BxH) 38 x 20 cm 38 x 20 cm

Product afmetingen BxHxD 90 x 88 x 32 cm 90 x 88 x 32 cm

Kenmerken

Warmte afgifte

Thermostaat

Afstandsbediening

Handmatige bediening 
direct bij de haard mogelijk 
ja / nee

Lichtmodule

Geluidsmodule

Instelling kleureffect

Verbruik

Warmte-instelling 1

Warmte-instelling 2

Alleen vlamwerking

Max. consumptie

Voltage
Spanning / elektrische 
frequentie

Specificaties

Gewicht product in kg 40 40

Kabellengte

Garantie 2 jaar 2 jaar



Beethoven antique
Optiflame®

Art.nr: 207906 l EAN Code: 5011139207906 l Optiflame®

Deze elektrische haard is ontworpen in de stijl van grote Weense huizen. De Beethoven-antiek is 
terecht het middelpunt van het huis. Het klassieke ontwerp en de crème witte kleur versterken 
het vlameffect.

USP’s:
• Gestructureerd oppervlak versierd met ornamenten
• Compact ontwerp gecombineerd met een klassieke stijl in roomwit
• Digitale thermostaat voor temperatuurregeling

Disclaimer
We hebben deze publicatie met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De informatie in deze publicatie 

kan echter onjuist worden weergegeven, is mogelijk gewijzigd of aangevuld. Deze publicatie kan worden 
gewijzigd. Glen Dimplex is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van acties, beslissingen of resultaten die 

uitsluitend zijn gebaseerd op de informatie in deze publicatie.



 Optiflame® - Beethoven antique
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SECTION A-A

SIDEWALL TO BE 
PAINTED BLACK LEFT
AND RIGHT HAND SIDE.

ra

REVISIONS
REV. DESCRIPTION DATE PCN IN'L
00 FIRST ISSUE 21/12/07 10379 RA
01 REVISED HEADER DETAIL AND FLUTES 16/01/08 10379 RA
02 removed alabaster finish added white finish 7/5/08 10379 RA
03 added BOM for mantel 12/18/08 11104 RA
04 revised finish # 1/10/09 11130

ITEM 
NO.

PART 
NUMBER DESCRIPTION QTY. Rev

5 1115740200 MANTEL SIDE RH 1 00
4 1115740100 MANTEL SIDE LH 1 01
3 1115720000 CENTRE FRAME 1 01
2 1115710000 TOP 1 00
1 1115730000 BASE 1 00

R.o.H.S
All material must comply with the

requirements of European Directive
2002/95/EC on the restriction of the use of

certain hazardous substances

289

254

303.53

NOTES:
PART #6904790100 AS SHOWN.1.
USE SUITABLE HARDWARE TO SECURE ENGINE ASSEMBLY TO MANTEL.2.
MATERIAL: MDF.3.
FINISH AS PER ASSEMBLY # 6903050000, EFP9997AW FINISH CODE #07, EFP9997W FINISH 4.
CODE # 01.
COMPONENTS TO BE SECURELY ATTACHED BY MEANS OF GLUE, NAILS AND/OR SCREWS.5.
NO NAILING ON ANY OF THE VISIBLE SURFACES.6.
NO GAPS ALLOWED ON ANY OF THE VISIBLE SURFACES.7.
ALL VISIBLE SURFACES TO BE FINISHED WITHOUT ANY VISIBLE DEFECTS.8.
ALL DIMENSIONS TO OUTSIDE EDGES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED.9.
ANY DIMENSIONS NOT SHOWN PLEASE REFER TO SOLID MODEL PROVIDED BY DIMPLEX N.A.10.
TOLERANCES: ALL DIMENSIONS OVER 15mm TO BE 1.5mm UNLESS OTHERWISE SPECIFIED; 11.
ALL DIMENSIONS UNDER 15mm TO BE 0.75mm UNLESS OTHERWISE SPECIFIED.
USE SUITABLE HARDWARE TO INSTALL AND SECURE TO MANTEL FOUR PLASTIC LEGS, 3/16" 12.
(4.75mm) MAX HEIGHT.

4

5

1

3

2

SEE NOTES

DEC 20/07

04
RA

DATE

MANTEL - EFP9997
EXPORT

N/A

6904790000

THESE DIM. MUST HAVE A MIN. Cpk OF 1.33

1 OF 1

TITLE:UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

DWG NO.: SHEET:

FOR A SAMPLE 31 CONSECUTIVE PIECES.

SIZE:

REV.:

1:16

MATERIAL:
FINISH:
WHERE USED:

CONSIDERED TO BE A GOOD INDICATOR OF

DR BY:

WHETHER A MANUFACTURING PROCESS IS IN

CHK'D:
SCALE:

without the prior written consent of Dimplex North America Limited.

DIMENSION. CONTROL DIMENSIONS ARE

B

CONTROL. 

ALL DIM. IN INCHES
DO NOT SCALE
FLAT IS FOR REFERENCE ONLY
TOLERANCES:            X.XX        0.13
                                   X.X          0.75
                                   X.            2.50
                                   HOLES:   0.13
                                   ANGLES:  2
      
     C       THIS SYMBOL REPRESENTS A CONTROL

This drawing and the design of this article represented herein, are the 
exclusive property of Dimplex North America Limited and are provided
strictly on a confidential basis. The drawing and design shall be used
only for the purposes for which they have been provided and shall not 
be produced, reproduced, altered, used, published or disclosed to others

No sharp edges on all parts.

Disclaimer
We hebben deze publicatie met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De informatie in deze publicatie kan echter onjuist worden weergegeven, is mogelijk gewijzigd of 

aangevuld. Deze publicatie kan worden gewijzigd. Glen Dimplex is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van acties, beslissingen of resultaten die uitsluitend zijn gebaseerd op 
de informatie in deze publicatie.

Beethoven antique

Algemene specificaties

Vuursysteem Optiflame®

Artikelnummer 207906

EAN code  5011139207906

Model Vrijstaande haard

Vuurzicht 1-zijdig

Kleur Gebroken wit

Decoratie / vuurbed Houtset

Afmetingen
Vuurbeeld (BxH) 52 x 39 cm

Product afmetingen BxHxD 98,9 x 93,6 x 36,2 cm

Kenmerken

Warmte afgifte Ja

Thermostaat Ja

Afstandsbediening Ja

Handmatige bediening direct bij de haard 
mogelijk ja / nee

Ja

Lichtmodule LED

Geluidsmodule Nee

Instelling kleureffect -

Verbruik

Warmte-instelling 1 750W

Warmte-instelling 2 1500W

Alleen vlamwerking 15W

Max. consumptie 1500W

Voltage Spanning / elektrische frequentie 230V/50Hz

Specificaties

Gewicht product in kg 37

Kabellengte 1,5 m

Garantie 2 jaar



Bellini
Optiflame®

Bellini white
211149 / 5011139211149

Bellini concrete
210449 / 5011139210449

Bellini black
211132 / 5011139211132

Bellini brown
210456 / 5011139210456

Deze Bellini past perfect in moderne en industriële interieurs. Het prachtige vlameffect is te 
danken aan het beroemde Optiflame® vlameffect. De vlammen en ingebouwde verwarming 
kunnen eenvoudig via de afstandsbediening worden aangepast.

USP’s
• Modern en compact ontwerp, ideaal voor kleinere ruimtes
• Draaithermostaat voor temperatuurregeling
• Het gelakt oppervlak geeft een glanzende afwerking

Disclaimer
We hebben deze publicatie met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De informatie in deze publicatie 

kan echter onjuist worden weergegeven, is mogelijk gewijzigd of aangevuld. Deze publicatie kan worden 
gewijzigd. Glen Dimplex is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van acties, beslissingen of resultaten die 

uitsluitend zijn gebaseerd op de informatie in deze publicatie.



 Optiflame® - Bellini
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Disclaimer
We hebben deze publicatie met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De informatie in deze publicatie kan echter onjuist worden weergegeven, is mogelijk gewijzigd of 

aangevuld. Deze publicatie kan worden gewijzigd. Glen Dimplex is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van acties, beslissingen of resultaten die uitsluitend zijn gebaseerd op 
de informatie in deze publicatie.

Bellini

Algemene 
specificaties

Vuursysteem Optiflame®

Artikelnummer
211149 (white) / 211132 (black) 
210456 (brown) / 210449 (concrete)

EAN code 
5011139211149 (white) / 5011139211132 (black) / 5011139210456 
(brown) / 5011139210449 (concrete)

Model Vrijstaande haard

Vuurzicht 1-zijdig

Kleur

- Wit met wit frame
- Wit met zwart frame
- Wit met betonlook frame 
- Wit met bruin frame

Decoratie / vuurbed Houtset

Afmetingen
Vuurbeeld (BxH) 34 x 38 cm

Product afmetingen BxHxD 65 x 86,8 x 19,5 cm

Kenmerken

Warmte afgifte Ja

Thermostaat Ja

Afstandsbediening Ja

Handmatige bediening direct bij de 
haard mogelijk ja / nee

Ja

Lichtmodule LED

Geluidsmodule Nee

Instelling kleureffect -

Verbruik

Warmte-instelling 1 750W

Warmte-instelling 2 1500W

Alleen vlamwerking 10W

Max. consumptie 1500W

Voltage Spanning / elektrische frequentie 230V/50Hz

Specificaties

Gewicht product in kg 21,5

Kabellengte 1,5 m

Garantie 2 jaar



Gisella white
Optiflame®

Art.nr: 208392 l EAN Code: 5011139208392 l Optiflame®

Wilt u genieten van een haard maar heeft u weinig ruimte over? De Dimplex Gisella is speciaal 
ontworpen om het plezier van hartverwarmende vlammen met warmte te bieden in compacte 
huizen. Ook ideaal als tweede haard in studeerkamers, slaapkamers of in kleinere huizen.

USP’s
• Modern en compact ontwerp
• Met design glasplaat bovenop
• Draaithermostaat voor temperatuurregeling
• Luchtverhitter met twee verwarmingsniveaus

Disclaimer
We hebben deze publicatie met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De informatie in deze publicatie 

kan echter onjuist worden weergegeven, is mogelijk gewijzigd of aangevuld. Deze publicatie kan worden 
gewijzigd. Glen Dimplex is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van acties, beslissingen of resultaten die 

uitsluitend zijn gebaseerd op de informatie in deze publicatie.



Optiflame® - Gisella white
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Disclaimer
We hebben deze publicatie met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De informatie in deze publicatie kan echter onjuist worden weergegeven, is mogelijk gewijzigd of 

aangevuld. Deze publicatie kan worden gewijzigd. Glen Dimplex is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van acties, beslissingen of resultaten die uitsluitend zijn gebaseerd op 
de informatie in deze publicatie.

Gisella white

Algemene specificaties

Vuursysteem Optiflame®

Artikelnummer 208392

EAN code  5011139208392

Model Vrijstaande haard

Vuurzicht 1-zijdig

Kleur Puur wit

Decoratie / vuurbed Houtset

Afmetingen
Vuurbeeld (BxH) 34 x 38 cm

Product afmetingen BxHxD 58,1 x 79,5 x 17 cm

Kenmerken

Warmte afgifte Ja

Thermostaat Ja

Afstandsbediening Ja

Handmatige bediening direct bij de haard 
mogelijk ja / nee

Ja

Lichtmodule LED

Geluidsmodule Nee

Instelling kleureffect -

Verbruik

Warmte-instelling 1 750W

Warmte-instelling 2 1500W

Alleen vlamwerking 15W

Max. consumptie 1500W

Voltage Spanning / elektrische frequentie 230V/50Hz

Specificaties

Gewicht product in kg 21

Kabellengte 1,5 m

Garantie 2 jaar



Danville
Optimyst®

Danville black
202550 / 5011139202550

Danville chrome
202567 / 5011139202567

Danville brass antique
202536 / 5011139202536

Een moderne inzethaard, met een 3D vlameffect en gloeiende houtblokken die blijven 
fascineren. Verkrijgbaar in drie verschillende uitvoeringen om uw persoonlijke stijl te creëren: 
krachtig zwart, prachtig chroom of klassiek messing. De afstandsbediening en verwarming 
maken deze haard nog aantrekkelijker.

USP’s
• Inzethaard dat past als een standaard haard
• Eigentijdse styling met krachtige zwarte afwerking
• Houtstam bed voor extra authenticiteit
• Draaithermostaat voor temperatuurregeling

Disclaimer
We hebben deze publicatie met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De informatie in deze publicatie 

kan echter onjuist worden weergegeven, is mogelijk gewijzigd of aangevuld. Deze publicatie kan worden 
gewijzigd. Glen Dimplex is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van acties, beslissingen of resultaten die 

uitsluitend zijn gebaseerd op de informatie in deze publicatie.



 Optimyst® - Danville
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Disclaimer
We hebben deze publicatie met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De informatie in deze publicatie kan echter onjuist worden weergegeven, is mogelijk gewijzigd of 

aangevuld. Deze publicatie kan worden gewijzigd. Glen Dimplex is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van acties, beslissingen of resultaten die uitsluitend zijn gebaseerd op 
de informatie in deze publicatie.

Danville

Algemene specificaties

Vuursysteem Optimyst®

Artikelnummer
202550 (Zwart)
202536 (Brass)
202567 (Chrome)

EAN code 
5011139202550 (Zwart)
5011139202536 (Brass)
5011139202567 (Chrome)

Model Vrijstaande haard

Vuurzicht 1-zijdig

Kleur Zwart

Decoratie / vuurbed Houtset

Afmetingen
Vuurbeeld (BxH) 32 x 24 cm

Product afmetingen BxHxD 52 x 62 x 23,1 cm

Kenmerken

Warmte afgifte Ja

Thermostaat Ja

Afstandsbediening Ja

Handmatige bediening direct bij de haard 
mogelijk ja / nee

Ja

Lichtmodule Halogeen

Geluidsmodule Nee

Instelling kleureffect Nee

Verbruik

Warmte-instelling 1 1000W

Warmte-instelling 2 2000W

Alleen vlamwerking 200W

Max. consumptie 2000W

Voltage Spanning / elektrische frequentie 230V/50Hz

Specificaties

Gewicht product in kg 16

Kabellengte 1,5 m

Garantie 2 jaar



Isola Stone
Optimyst®

Isola Stone white
SET001 / 8716412211317

Isola Stone grey
SET002 / 8716412211324

De Dimplex Isola maakt een statement in vuur en vlam. Een zuil met een patroon van 
mineraalsteen met een mooi elektrisch vuur, dat vlammen en mist produceert uit waternevel en 
LED-licht, stijlvol omgeven door mooie minimalistische glazen wanden. Verrassend inspirerend: 
de zuil kan langs muren worden geplaatst of vrijstaand, om ruimtes af te scheiden of juist te 
verbinden of een doorgang te creëren. Makkelijk in gebruik, want hij heeft alleen elektriciteit en 
water nodig.

USP’s
• Geweldige en kwalitatieve afwerking van mineraalsteen
• Frame rond het vuur gemaakt van glas met metalen houders
• Complete set - inclusief de Cassette 250 Makkelijk te gebruiken, heeft alleen stroom en water 

nodig
• Houtset verkrijgbaar als accessoire

Disclaimer
We hebben deze publicatie met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De informatie in deze publicatie 

kan echter onjuist worden weergegeven, is mogelijk gewijzigd of aangevuld. Deze publicatie kan worden 
gewijzigd. Glen Dimplex is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van acties, beslissingen of resultaten die 

uitsluitend zijn gebaseerd op de informatie in deze publicatie.



Optimyst® - Isola Stone
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Disclaimer
We hebben deze publicatie met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De informatie in deze publicatie kan echter onjuist worden weergegeven, is mogelijk gewijzigd of 

aangevuld. Deze publicatie kan worden gewijzigd. Glen Dimplex is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van acties, beslissingen of resultaten die uitsluitend zijn gebaseerd op 
de informatie in deze publicatie.

Isola Stone white Isola Stone grey

Algemene specificaties

Vuursysteem Optimyst® Optimyst®

Artikelnummer SET001 SET002

EAN code  8716412211317 8716412211324

Model Vrijstaand meubel Vrijstaand meubel

Vuurzicht 4-zijdig 4-zijdig

Kleur
Wit gepolijste 
steenafwerking

Grijs gepolijste 
steenafwerking

Decoratie / vuurbed Metaalplaat Metaalplaat

Afmetingen
Vuurbeeld (BxH) 22 x 20 cm 22 x 20 cm

Product afmetingen BxHxD 33 x 130 x 33 cm 33 x 130 x 33 cm

Kenmerken

Warmte afgifte Nee Nee

Thermostaat Nee Nee

Afstandsbediening Ja Ja

Handmatige bediening 
direct bij de haard mogelijk 
ja / nee

Ja Ja

Lichtmodule LED LED

Geluidsmodule Nee Nee

Instelling kleureffect Nee Nee

Verbruik

Warmte-instelling 1 - -

Warmte-instelling 2 - -

Alleen vlamwerking 60W 60W

Max. consumptie 60W 60W

Voltage
Spanning / elektrische 
frequentie

230V/50Hz 230V/50Hz

Specificaties

Gewicht product in kg 32,8 32,8

Kabellengte 1m 1m

Garantie 2 jaar 2 jaar



Silverton
Optimyst®

Art.nr: 204554 l EAN Code: 5011139204554 l Optimyst®

Koestert u uw bestaande haard maar maakt u er geen gebruik van? De Silverton is een slimme 
en compacte elektrische haard, ontworpen om uw bestaande haard nieuw leven in te blazen. 
Dankzij de gloeiende houtblokken, de vlammen en mist die afkomstig zijn van koude waternevel 
en LED’s, kan het genieten van uw open haard weer een comfortabele en vaak voorkomende 
ervaring zijn.

USP’s
• Compacte vrijstaande haard
• Ook geschikt als inzethaard voor bestaande niet-actieve open haarden
• Gloeiende LED-houtset met losse houtblokken voor individuele decoratie
• Inclusief gloeiend asbed voor onder de vuurkorf

Disclaimer
We hebben deze publicatie met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De informatie in deze publicatie 

kan echter onjuist worden weergegeven, is mogelijk gewijzigd of aangevuld. Deze publicatie kan worden 
gewijzigd. Glen Dimplex is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van acties, beslissingen of resultaten die 

uitsluitend zijn gebaseerd op de informatie in deze publicatie.



Optimyst® - Silverton

Maattekening Basket 
555

Disclaimer
We hebben deze publicatie met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De informatie in deze publicatie kan echter onjuist worden weergegeven, is mogelijk gewijzigd of 

aangevuld. Deze publicatie kan worden gewijzigd. Glen Dimplex is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van acties, beslissingen of resultaten die uitsluitend zijn gebaseerd op 
de informatie in deze publicatie.

Silverton

Algemene specificaties

Vuursysteem Optimyst®

Artikelnummer 204554

EAN code  5011139204554

Model Vrijstaande haard

Vuurzicht 4-zijdig

Kleur Zwart

Decoratie / vuurbed LED houtset

Afmetingen
Vuurbeeld (BxH) 22 x 20 cm

Product afmetingen BxHxD 68,2 x 33 x 36,1 cm

Kenmerken

Warmte afgifte Nee

Thermostaat Nee

Afstandsbediening Ja

Handmatige bediening direct bij de haard 
mogelijk ja / nee

Ja

Lichtmodule LED

Geluidsmodule Nee

Instelling kleureffect Nee

Verbruik

Warmte-instelling 1 -

Warmte-instelling 2 -

Alleen vlamwerking 60W

Max. consumptie 60W

Voltage Spanning / elektrische frequentie 230V/50Hz

Specificaties

Gewicht product in kg 11

Kabellengte 1,5 m

Garantie 2 jaar



Logset 20’
Revillusion®

Art.nr: 211156 l EAN Code: 5011139211156 l Revillusion®

De Revillusion® logset 20 “van Dimplex is een elektrisch vuursysteem dat is ontworpen om 
uw niet-actieve haard onmiddellijk weer tot leven te wekken. Zeer eenvoudig te installeren, 
veilig, onderhoudsvrij en verrassend energiezuinig. Een geweldige manier om de fascinatie van 
bewegende vlammen terug te brengen die opstijgen van de gloeiende boomstammen, en 
maakt de haard opnieuw tot een eyecatcher voor geweldige momenten rond het vuur. Uitgerust 
met sfeerverlichtfuncties en een verwarming en zelfs een afstandsbediening, zodat u op elk 
moment van de dag en het jaar comfortabel kunt genieten van de haard.

USP’s
• Vrijstaande haard die ook geschikt is voor inactieve haarden als inzethaard
• Instelbaar helderheidsniveau voor de gewenste sfeer
• Mirage Flame-paneel - gedeeltelijk gematteerd acrylpaneel dat beter werkt dan een spiegel 

en alleen levensechte vlammen en geen reflecties vertoont
• Het 360 ° -licht voegt flikkerend licht toe om het vuurlichteffect te versterken
• Geniet 365 dagen per jaar van de unieke charme van de open haard met gebruik van de 

vlammen zonder de hitte

Disclaimer
We hebben deze publicatie met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De informatie in deze publicatie 

kan echter onjuist worden weergegeven, is mogelijk gewijzigd of aangevuld. Deze publicatie kan worden 
gewijzigd. Glen Dimplex is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van acties, beslissingen of resultaten die 

uitsluitend zijn gebaseerd op de informatie in deze publicatie.



Revillusion® - Logset 20’

Disclaimer
We hebben deze publicatie met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De informatie in deze publicatie kan echter onjuist worden weergegeven, is mogelijk gewijzigd of 

aangevuld. Deze publicatie kan worden gewijzigd. Glen Dimplex is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van acties, beslissingen of resultaten die uitsluitend zijn gebaseerd op 
de informatie in deze publicatie.

Houtset 20"

Algemene specificaties

Vuursysteem Revillusion®

Artikelnummer 211156

EAN code  5011139211156

Model Insert

Vuurzicht 3-zijdig

Kleur Zwart

Decoratie / vuurbed LED houtset

Afmetingen
Vuurbeeld (BxH) -

Product afmetingen BxHxD 60,3 x 48,2 x 31,7 cm

Kenmerken

Warmte afgifte Ja

Thermostaat Ja

Afstandsbediening Ja

Handmatige bediening direct bij de haard 
mogelijk ja / nee

Alleen vlameffect

Lichtmodule LED

Geluidsmodule Nee

Instelling kleureffect Nee

Verbruik

Warmte-instelling 1 650W

Warmte-instelling 2 1300W

Alleen vlamwerking 9W

Max. consumptie 1300W

Voltage Spanning / elektrische frequentie 230V/50Hz

Specificaties

Gewicht product in kg 4,9

Kabellengte 1,5 m

Garantie 2 jaar



Lucia
Optiflame®

Art.nr: 211255 l EAN Code: 5011139211255 l Optiflame®

Een heerlijk compacte kachel die een echt vuurgevoel geeft met het gemak van elektrisch, 
geweldig om zelfs de kleinste leefruimte te verrijken. Het uiterlijk van een klassieke gietijzeren 
kachel, met een eigentijdse stijl en veel functies. De glazen deur die open kan, draagt bij aan 
dat authentieke gevoel, terwijl je in de warmrode vlammen en houtblokken van het Optiflame® 
vlameffect staart. Pas de vlam- en warmtestand aan via de verborgen bedieningselementen of 
met de afstandsbediening.

USP’s
• Vrijstaande klassieke kachel met modern tintje in matzwarte afwerking
• Mogelijk te openen deuren met glas en een zilveren handvat
• Draaithermostaat voor temperatuurregeling.

Disclaimer
We hebben deze publicatie met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De informatie in deze publicatie 

kan echter onjuist worden weergegeven, is mogelijk gewijzigd of aangevuld. Deze publicatie kan worden 
gewijzigd. Glen Dimplex is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van acties, beslissingen of resultaten die 

uitsluitend zijn gebaseerd op de informatie in deze publicatie.



Optiflame® - Lucia
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Disclaimer
We hebben deze publicatie met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De informatie in deze publicatie kan echter onjuist worden weergegeven, is mogelijk gewijzigd of 

aangevuld. Deze publicatie kan worden gewijzigd. Glen Dimplex is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van acties, beslissingen of resultaten die uitsluitend zijn gebaseerd op 
de informatie in deze publicatie.

Lucia Stove

Algemene specificaties

Vuursysteem Optiflame®

Artikelnummer 211255

EAN code  5011139211255

Model Vrijstaande haard

Vuurzicht 1-zijdig

Kleur Zwart

Decoratie / vuurbed Houtset

Afmetingen
Vuurbeeld (BxH) 38 x 25 cm

Product afmetingen BxHxD 50,8 x 59,7 x 34,4 cm

Kenmerken

Warmte afgifte Ja

Thermostaat Ja

Afstandsbediening Ja

Handmatige bediening direct bij de haard 
mogelijk ja / nee

Ja

Lichtmodule LED

Geluidsmodule Nee

Instelling kleureffect Nee

Verbruik

Warmte-instelling 1 900W

Warmte-instelling 2 1800W

Alleen vlamwerking 10W

Max. consumptie 1800W

Voltage Spanning / elektrische frequentie 230V/50Hz

Specificaties

Gewicht product in kg 15,8

Kabellengte 1,5 m

Garantie 2 jaar



Stockbridge
Optimyst®

Art.nr: 206398 l EAN Code: 5011139206398 l Optimyst®

Een tijdloze combinatie op zich: een traditioneel gevormde en robuuste vrijstaande haard die u 
alle voordelen van een moderne elektrische haard biedt. Staar in de speelse driedimensionale 
vlammen van het Optimyst® vuur en voel de behaaglijke warmte van de ingebouwde elektrische 
kachel.

USP’s
• Authentieke gietijzer-look haard met metalen behuizing
• Decoratieve glazen deuren die geopend kunnen worden
• Spiegel achterpaneel van metaalplaat voor een intenser vlambeeld
• Draaithermostaat voor temperatuurregeling

Disclaimer
We hebben deze publicatie met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De informatie in deze publicatie 

kan echter onjuist worden weergegeven, is mogelijk gewijzigd of aangevuld. Deze publicatie kan worden 
gewijzigd. Glen Dimplex is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van acties, beslissingen of resultaten die 

uitsluitend zijn gebaseerd op de informatie in deze publicatie.



Optimyst® - Stockbridge

Disclaimer
We hebben deze publicatie met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De informatie in deze publicatie kan echter onjuist worden weergegeven, is mogelijk gewijzigd of 

aangevuld. Deze publicatie kan worden gewijzigd. Glen Dimplex is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van acties, beslissingen of resultaten die uitsluitend zijn gebaseerd op 
de informatie in deze publicatie.

Stockbridge

Algemene specificaties

Vuursysteem Optimyst®

Artikelnummer 206398

EAN code  5011139206398

Model Vrijstaande haard

Vuurzicht 1-zijdig

Kleur Zwart

Decoratie / vuurbed Houtset

Afmetingen
Vuurbeeld (BxH) 53 x 28 cm

Product afmetingen BxHxD 62 x 66 x 39 cm

Kenmerken

Warmte afgifte Ja

Thermostaat Ja

Afstandsbediening Ja

Handmatige bediening direct bij de haard 
mogelijk ja / nee

Ja

Lichtmodule Halogeen

Geluidsmodule Nee

Instelling kleureffect Nee

Verbruik

Warmte-instelling 1 1000W

Warmte-instelling 2 2000W

Alleen vlamwerking 200W

Max. consumptie 2000W

Voltage Spanning / elektrische frequentie 230V/50Hz

Specificaties

Gewicht product in kg 15,6

Kabellengte 1,5 m

Garantie 2 jaar



Sunningdale
Opti-Virtual

Art.nr: 207784 l EAN Code: 5011139207784 l Optimyst®

De Sunningdale is een klassiek, tijdloos kacheldesign dat bij veel verschillende interieurs past. De 
echte ervaring van vuur, met knisperende geluiden, vonken die lijken weg te springen, dankzij 
de beproefde Opti-V®-technologie. Een ingebouwd verwarmingselement maakt de ervaring 
compleet.

USP’s
• Authentieke gietijzer-look kachel met metalen behuizing
• Knetterend registreert geluidseffecten met instelbaar volume
• Glazen deur die geopend kan worden
• Digitale thermostaat voor temperatuurregeling

Disclaimer
We hebben deze publicatie met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De informatie in deze publicatie 

kan echter onjuist worden weergegeven, is mogelijk gewijzigd of aangevuld. Deze publicatie kan worden 
gewijzigd. Glen Dimplex is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van acties, beslissingen of resultaten die 

uitsluitend zijn gebaseerd op de informatie in deze publicatie.



632

65
7

44
040
6

20 (cable)

Opti-Virtual® - Sunningdale

Disclaimer
We hebben deze publicatie met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De informatie in deze publicatie kan echter onjuist worden weergegeven, is mogelijk gewijzigd of 

aangevuld. Deze publicatie kan worden gewijzigd. Glen Dimplex is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van acties, beslissingen of resultaten die uitsluitend zijn gebaseerd op 
de informatie in deze publicatie.

Sunningdale

Algemene specificaties

Vuursysteem Opti-Virtual®

Artikelnummer 207784

EAN code  5011139207784

Model Vrijstaande haard

Vuurzicht 1-zijdig

Kleur Zwart

Decoratie / vuurbed Houtset

Afmetingen
Vuurbeeld (BxH) 45 x 30 cm

Product afmetingen BxHxD 63,2 x 65,7 x 44 cm

Kenmerken

Warmte afgifte Ja

Thermostaat Ja

Afstandsbediening Ja

Handmatige bediening direct bij de haard 
mogelijk ja / nee

-

Lichtmodule LED screen

Geluidsmodule Ja

Instelling kleureffect -

Verbruik

Warmte-instelling 1 1000W

Warmte-instelling 2 2000W

Alleen vlamwerking 40W

Max. consumptie 2000W

Voltage Spanning / elektrische frequentie 230V/50Hz

Specificaties

Gewicht product in kg 30

Kabellengte 1,5 m

Garantie 2 jaar



Scandic
Optiflame®

Art.nr: 208200 l EAN Code: 5011139208200 l Optiflame®

Een uitgebalanceerde ovale geometrie kenmerkt de Scandic, met een ontwerp dat is 
geïnspireerd op een originele Zweedse kachel. Een compartiment om hout in te leggen is 
aanwezig om het uiterlijk te verbeteren, evenals een opbergvak bovenop om de haard aan uw 
interieurstijl aan te passen. Dankzij zijn elektrische Optiflame® techniek is de Scandic uiterst 
eenvoudig te installeren en kan het hele jaar door worden genoten.

USP’s
• Moderne haard in Scandinavische stijl met opbergvak voor houtblokken
• Ovale vorm met witte tegellook aan beide zijden
• Opbergvak bovenop voor decoratie
• Draaithermostaat voor temperatuurregeling
• De unieke charme van de haard kan 365 dagen per jaar worden genoten dankzij de 

warmtevrije vlammen

Disclaimer
We hebben deze publicatie met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De informatie in deze publicatie 

kan echter onjuist worden weergegeven, is mogelijk gewijzigd of aangevuld. Deze publicatie kan worden 
gewijzigd. Glen Dimplex is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van acties, beslissingen of resultaten die 

uitsluitend zijn gebaseerd op de informatie in deze publicatie.



Optiflame® - Scandic
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Disclaimer
We hebben deze publicatie met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De informatie in deze publicatie kan echter onjuist worden weergegeven, is mogelijk gewijzigd of 

aangevuld. Deze publicatie kan worden gewijzigd. Glen Dimplex is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van acties, beslissingen of resultaten die uitsluitend zijn gebaseerd op 
de informatie in deze publicatie.

Scandic

Algemene specificaties

Vuursysteem Optiflame®

Artikelnummer 208200

EAN code  5011139208200

Model Vrijstaande haard

Vuurzicht 1-zijdig

Kleur Wit

Decoratie / vuurbed Houtset

Afmetingen
Vuurbeeld (BxH) 38 x 37 cm

Product afmetingen BxHxD 67,4 x 103,5 x 31,6 cm

Kenmerken

Warmte afgifte Ja

Thermostaat Ja

Afstandsbediening Ja

Handmatige bediening direct bij de haard 
mogelijk ja / nee

Ja

Lichtmodule LED

Geluidsmodule Nee

Instelling kleureffect Nee

Verbruik

Warmte-instelling 1 1000W

Warmte-instelling 2 2000W

Alleen vlamwerking 10W

Max. consumptie 2000W

Voltage Spanning / elektrische frequentie 230V/50Hz

Specificaties

Gewicht product in kg 42,6

Kabellengte 1,5 m

Garantie 2 jaar



Verdi
Optimyst®

Art.nr: 206275 l EAN Code: 5011139206275 l Optimyst®

Met zijn slanke, lange en lichte ontwerp heeft de Verdi al de waardering van velen verdiend. Snel 
te installeren en direct een middelpunt in zelfs de kleinste woonkamers. Ontworpen voor quality 
time rond het realistische vuur, terwijl u geniet van aangename warmte.

USP’s
• Modern Scandinavisch design van bijna 150 cm hoog
• Witte ovale body met hoogglans afwerking
• Met opbergvak voor houtblokken ter decoratie
• Decoratief zilveren frame rond de haard 
• Optioneel: spiegelwand achterwand die het vlambeeld versterkt

Disclaimer
We hebben deze publicatie met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De informatie in deze publicatie 

kan echter onjuist worden weergegeven, is mogelijk gewijzigd of aangevuld. Deze publicatie kan worden 
gewijzigd. Glen Dimplex is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van acties, beslissingen of resultaten die 

uitsluitend zijn gebaseerd op de informatie in deze publicatie.



Optimyst® - Verdi
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Disclaimer
We hebben deze publicatie met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De informatie in deze publicatie kan echter onjuist worden weergegeven, is mogelijk gewijzigd of 

aangevuld. Deze publicatie kan worden gewijzigd. Glen Dimplex is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van acties, beslissingen of resultaten die uitsluitend zijn gebaseerd op 
de informatie in deze publicatie.

Verdi

Algemene specificaties

Vuursysteem Optimyst®

Artikelnummer 206275

EAN code  5011139206275

Model Vrijstaande haard

Vuurzicht 1-zijdig

Kleur Wit

Decoratie / vuurbed Houtset

Afmetingen
Vuurbeeld (BxH) 40 x 50 cm

Product afmetingen BxHxD 77,5 x 143,2 x 44,7 cm

Kenmerken

Warmte afgifte Ja

Thermostaat Ja

Afstandsbediening Ja

Handmatige bediening direct bij de haard 
mogelijk ja / nee

Ja

Lichtmodule Halogeen

Geluidsmodule Nee

Instelling kleureffect Nee

Verbruik

Warmte-instelling 1 1000W

Warmte-instelling 2 2000W

Alleen vlamwerking 200W

Max. consumptie 2000W

Voltage Spanning / elektrische frequentie 230V/50Hz

Specificaties

Gewicht product in kg 42

Kabellengte 1,5 m

Garantie 2 jaar



Nordic
Optiflame®

Art.nr: 208187 l EAN Code: 5011139208187 l Optiflame®

De buitenkant heeft een gietijzeren look met een opslagruimte voor houtblokken. De Nordic 
is een stijlvolle elektrische haard, ontworpen als een traditionele Scandinavische houtkachel. 
Makkelijk te installeren in elke woonkamer. Zijn smalle en lange vorm maakt hem perfect voor 
kleine kamers.

USP’s
• Grijze gietijzeren look met Scandinavisch design
• Opbergvak voor hout onderin
• Opbergvak bovenop voor decoratie
• Hoog model: bijna 125cm hoog
• Draaithermostaat voor temperatuurregeling

Disclaimer
We hebben deze publicatie met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De informatie in deze publicatie 

kan echter onjuist worden weergegeven, is mogelijk gewijzigd of aangevuld. Deze publicatie kan worden 
gewijzigd. Glen Dimplex is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van acties, beslissingen of resultaten die 

uitsluitend zijn gebaseerd op de informatie in deze publicatie.



Optiflame® - Nordic
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Disclaimer
We hebben deze publicatie met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De informatie in deze publicatie kan echter onjuist worden weergegeven, is mogelijk gewijzigd of 

aangevuld. Deze publicatie kan worden gewijzigd. Glen Dimplex is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van acties, beslissingen of resultaten die uitsluitend zijn gebaseerd op 
de informatie in deze publicatie.

Nordic

Algemene specificaties

Vuursysteem Optiflame®

Artikelnummer 208187

EAN code  5011139208187

Model Vrijstaande haard

Vuurzicht 1-zijdig

Kleur Antraciet

Decoratie / vuurbed Houtset

Afmetingen
Vuurbeeld (BxH) 37 x 38 cm

Product afmetingen BxHxD 60 x 123,7 x 29 cm

Kenmerken

Warmte afgifte Ja

Thermostaat Ja

Afstandsbediening Ja

Handmatige bediening direct bij de haard 
mogelijk ja / nee

Ja

Lichtmodule LED

Geluidsmodule Nee

Instelling kleureffect Nee

Verbruik

Warmte-instelling 1 1000W

Warmte-instelling 2 2000W

Alleen vlamwerking 10W

Max. consumptie 2000W

Voltage Spanning / elektrische frequentie 230V/50Hz

Specificaties

Gewicht product in kg 34,8

Kabellengte 1,5 m

Garantie 2 jaar



Cubic
Optimyst®

Art.nr: 207425 l EAN Code: 5011139207425 l Optimyst®

Het opvallende en toch strakke metalen ontwerp van de vrijstaande Cubic is goed voor jarenlang 
genieten. De steeds veranderende, vrij zwevende vlammen en mist zijn te danken aan het eigen 
Optimyst® systeem van Dimplex. Verbeter het vlameffect met de optionele spiegelachterwand. 
En maak het uiterlijk af met echte houtblokken in het compartiment (niet inbegrepen)

USP’s
• Haard in Scandinavische stijl met houtcompartiment
• Met zilverkleurige details aan de voorkant
• Een middelpunt met een hoogte van 127 cm
• Draaithermostaat voor temperatuurregeling
• Optioneel: spiegel achterpaneel voor een intenser vlammenpatroon

Disclaimer
We hebben deze publicatie met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De informatie in deze publicatie 

kan echter onjuist worden weergegeven, is mogelijk gewijzigd of aangevuld. Deze publicatie kan worden 
gewijzigd. Glen Dimplex is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van acties, beslissingen of resultaten die 

uitsluitend zijn gebaseerd op de informatie in deze publicatie.



 Optimyst® - Cubic

Fig. 2 Fig. 3

Fig. 1

VERDI CUBIC

Disclaimer
We hebben deze publicatie met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De informatie in deze publicatie kan echter onjuist worden weergegeven, is mogelijk gewijzigd of 

aangevuld. Deze publicatie kan worden gewijzigd. Glen Dimplex is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van acties, beslissingen of resultaten die uitsluitend zijn gebaseerd op 
de informatie in deze publicatie.

Cubic

Algemene specificaties

Vuursysteem Optimyst®

Artikelnummer 207425

EAN code  5011139207425

Model Vrijstaande haard

Vuurzicht 1-zijdig

Kleur Zwart/antraciet

Decoratie / vuurbed Houtset

Afmetingen
Vuurbeeld (BxH) 38 x 40 cm

Product afmetingen BxHxD 67 x 127 x 42 cm

Kenmerken

Warmte afgifte Ja

Thermostaat Ja

Afstandsbediening Ja

Handmatige bediening direct bij de haard 
mogelijk ja / nee

Ja

Lichtmodule Halogeen

Geluidsmodule Nee

Instelling kleureffect Nee

Verbruik

Warmte-instelling 1 1000W

Warmte-instelling 2 2000W

Alleen vlamwerking 200W

Max. consumptie 2000W

Voltage Spanning / elektrische frequentie 230V/50Hz

Specificaties

Gewicht product in kg 36,5

Kabellengte 1,5 m

Garantie 2 jaar



Romero
Optimyst®

Art.nr: 203335 l EAN Code: 5011139203335 l Optimyst®

Het ontwerp van de Romero combineert moderne ronde vormen, kleuren en materialen met 
een rustieke haard, die goed past bij tijdloze en moderne interieurs. Door het slanke ontwerp 
is deze haard vooral ideaal om kleinere ruimtes mee te verrijken. Het superieure Optimyst® 
vlameffect is levendig en verandert voortdurend, met een verwarming om je bij op te warmen, 
plus een comfortabele afstandsbediening.

USP’s
• Haard in Scandinavische stijl met een opbergvak voor houtblokken
• Door het gebruik van antraciet metaalplaat krijgt de haard een solide uitstraling 

Opbergvak bovenop voor decoratie
• Optioneel: spiegel achterpaneel voor een nog intensere vuurervaring

Disclaimer
We hebben deze publicatie met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De informatie in deze publicatie 

kan echter onjuist worden weergegeven, is mogelijk gewijzigd of aangevuld. Deze publicatie kan worden 
gewijzigd. Glen Dimplex is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van acties, beslissingen of resultaten die 

uitsluitend zijn gebaseerd op de informatie in deze publicatie.



Optimyst® - Romero

Fig. 4 Fig. 4a
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Fig. 1

Disclaimer
We hebben deze publicatie met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De informatie in deze publicatie kan echter onjuist worden weergegeven, is mogelijk gewijzigd of 

aangevuld. Deze publicatie kan worden gewijzigd. Glen Dimplex is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van acties, beslissingen of resultaten die uitsluitend zijn gebaseerd op 
de informatie in deze publicatie.

Romero

Algemene specificaties

Vuursysteem Optimyst®

Artikelnummer 203335

EAN code  5011139203335

Model Vrijstaande haard

Vuurzicht 1-zijdig

Kleur Zwart/antraciet

Decoratie / vuurbed Houtset

Afmetingen
Vuurbeeld (BxH) 38 x 40 cm

Product afmetingen BxHxD 59,6 x 113,6 x 31,1 cm

Kenmerken

Warmte afgifte Ja

Thermostaat Ja

Afstandsbediening Ja

Handmatige bediening direct bij de haard 
mogelijk ja / nee

Ja

Lichtmodule Halogeen

Geluidsmodule Nee

Instelling kleureffect -

Verbruik

Warmte-instelling 1 1000W

Warmte-instelling 2 2000W

Alleen vlamwerking 200W

Max. consumptie 2000W

Voltage Spanning / elektrische frequentie 230V/50Hz

Specificaties

Gewicht product in kg 35

Kabellengte 1,5 m

Garantie 2 jaar



Opti-V 360°
Opti-Virtual

Art.nr: 206336 l EAN Code: 5011139206336 l Opti-Virtual®

Met zijn opvallende en compromisloze ontwerp kan de Opti-Virtual® 360 al worden beschouwd 
als een moderne klassieker. Het authentieke vlameffect straalt naar alle kanten uit en betovert 
met realistisch flikkerende vlammen, springende vonken en het geluid van een knisperend 
houtvuur. De tijdloze buitenkant onderscheidt zich niet alleen op zichzelf, deze produceert 
‘savonds nog meer sfeer. Kortom: deze haard is een opvallend decoratief element voor in huis. 
Eenvoudig te installeren, gemakkelijk in te stellen en te bedienen met de afstandsbediening.

USP’s
• Real fire beelden weergegeven op een High Definition LCD-scherm
• Vlammen en vonken springen en flikkeren tussen de LED-boomstammen die af en toe 

vonken
• Met een patroon in het frame dat zorgt voor een verbluffend visueel effect
• Het geluid van knisperend vuur met instelbaar volume
• Kan worden neergezet met of zonder poten

Disclaimer
We hebben deze publicatie met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De informatie in deze publicatie 

kan echter onjuist worden weergegeven, is mogelijk gewijzigd of aangevuld. Deze publicatie kan worden 
gewijzigd. Glen Dimplex is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van acties, beslissingen of resultaten die 

uitsluitend zijn gebaseerd op de informatie in deze publicatie.
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Opti-Virtual - 360°

Disclaimer
We hebben deze publicatie met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De informatie in deze publicatie kan echter onjuist worden weergegeven, is mogelijk gewijzigd of 

aangevuld. Deze publicatie kan worden gewijzigd. Glen Dimplex is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van acties, beslissingen of resultaten die uitsluitend zijn gebaseerd op 
de informatie in deze publicatie.

Opti-V 360

Algemene specificaties

Vuursysteem Opti-Virtual®

Artikelnummer 206336

EAN code  5011139206336

Model Vrijstaande haard

Vuurzicht 4-zijdig (360 graden)

Kleur Zwart

Decoratie / vuurbed Spiegel/houtset

Afmetingen
Vuurbeeld (BxH) 40 x 41 cm

Product afmetingen BxHxD 42 x 70,5 x 42 cm

Kenmerken

Warmte afgifte Nee

Thermostaat Nee

Afstandsbediening Ja

Handmatige bediening direct bij de haard 
mogelijk ja / nee

Nee

Lichtmodule LED screen

Geluidsmodule Nee

Instelling kleureffect -

Verbruik

Warmte-instelling 1 -

Warmte-instelling 2 -

Alleen vlamwerking 25W

Max. consumptie 25W

Voltage Spanning / elektrische frequentie 230V/50Hz

Specificaties

Gewicht product in kg 12

Kabellengte 1,5 m

Garantie 2 jaar



Chopin
Optiflame®

Art.nr: 210470 l EAN Code: 5011139210470 l Optiflame®

Ervaar een echte haard met de klassieke vorm van de elektrische Chopin. Pure elegantie komt 
voort uit de subtiele ornamenten die de vlammen en de houtstammen omringen. Om deze 
beleving nog completer te maken, blaast het verwarmingselement op verzoek warmte in je 
interieur. Dit alles is binnen handbereik: gewoon uitpakken, aansluiten en genieten. 

USP’s:
• Klassiek design in gebroken wit
• Afgewerkt met een decoratief lijnenpatroon
• Digitale thermostaat voor eenvoudige temperatuurregeling
• Display geïntegreerd in glazen frontpaneel

Disclaimer
We hebben deze publicatie met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De informatie in deze publicatie 

kan echter onjuist worden weergegeven, is mogelijk gewijzigd of aangevuld. Deze publicatie kan worden 
gewijzigd. Glen Dimplex is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van acties, beslissingen of resultaten die 

uitsluitend zijn gebaseerd op de informatie in deze publicatie.



 Optiflame® - Chopin
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Disclaimer
We hebben deze publicatie met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De informatie in deze publicatie kan echter onjuist worden weergegeven, is mogelijk gewijzigd of 

aangevuld. Deze publicatie kan worden gewijzigd. Glen Dimplex is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van acties, beslissingen of resultaten die uitsluitend zijn gebaseerd op 
de informatie in deze publicatie.

Chopin

Algemene specificaties

Vuursysteem Optiflame®

Artikelnummer 210470

EAN code  5011139210470

Model Vrijstaande haard

Vuurzicht 1-zijdig

Kleur Ccremewit

Decoratie / vuurbed Houtset

Afmetingen
Vuurbeeld (BxH) 52 x 39 cm

Product afmetingen BxHxD 105 x 99 x 33,5 cm

Kenmerken

Warmte afgifte Ja

Thermostaat Ja

Afstandsbediening Ja

Handmatige bediening direct bij de haard 
mogelijk ja / nee

Ja

Lichtmodule LED

Geluidsmodule Nee

Instelling kleureffect Nee

Verbruik

Warmte-instelling 1 750W

Warmte-instelling 2 1500W

Alleen vlamwerking 10W

Max. consumptie 1500W

Voltage Spanning / elektrische frequentie 230V/50Hz

Specificaties

Gewicht product in kg 46,5

Kabellengte 1,5 m

Garantie 2 jaar



Haydn
Revillusion®

Art.nr: 210494 l EAN Code: 5011139210494 l Revillusion®

De Haydn heeft een klassieke landelijke stijl, met moderne accenten. Ervaar het pure gevoel 
van een originele haard, dankzij de gemetselde achterwand en de realistische vlammen in het 
midden, boven zacht gloeiende houtblokken. Pas de sfeerverlichting en de thermostaat naar 
wens aan. En relax!

USP’s
• Grote haard in een klassieke landelijke stijl
• Schoorsteenmantel van natuurlijk eiken fineer
• Bakstenen achterwand voor een authentieke uitstraling
• Revillusion® vlamtechnologie zorgt voor een persoonlijk instelbaar vuurbeeld met verrassend 

diepte-effect
• Voegt extra sfeer toe met aangepaste sfeerverlichting en kleurverbetering

Disclaimer
We hebben deze publicatie met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De informatie in deze publicatie 

kan echter onjuist worden weergegeven, is mogelijk gewijzigd of aangevuld. Deze publicatie kan worden 
gewijzigd. Glen Dimplex is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van acties, beslissingen of resultaten die 

uitsluitend zijn gebaseerd op de informatie in deze publicatie.



Revillusion® - Haydn
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Haydn

Strata

Sherwood

Disclaimer
We hebben deze publicatie met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De informatie in deze publicatie kan echter onjuist worden weergegeven, is mogelijk gewijzigd of 

aangevuld. Deze publicatie kan worden gewijzigd. Glen Dimplex is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van acties, beslissingen of resultaten die uitsluitend zijn gebaseerd op 
de informatie in deze publicatie.

Haydn

Algemene specificaties

Vuursysteem Revillusion®

Artikelnummer 210494

EAN code  5011139210494

Model Vrijstaande haard

Vuurzicht 1-zijdig

Kleur
Wit incl. houtafwerking aan bovenzijde. 
Zwarte afwerking aan de onderzijde.

Decoratie / vuurbed Houtset

Afmetingen
Vuurbeeld (BxH) 75 x 58 cm

Product afmetingen BxHxD 141 x 121 x 41 cm

Kenmerken

Warmte afgifte Ja

Thermostaat Ja

Afstandsbediening Ja

Handmatige bediening direct bij de 
haard mogelijk ja / nee

Ja

Lichtmodule LED

Geluidsmodule Nee

Instelling kleureffect Vuurbed in blauw / rode tint

Verbruik

Warmte-instelling 1 -

Warmte-instelling 2 2000W

Alleen vlamwerking 15W

Max. consumptie 2000W

Voltage Spanning / elektrische frequentie 230V/50Hz

Specificaties

Gewicht product in kg 86,2

Kabellengte 1,5 m

Garantie 2 jaar



Mozart White 
Optiflame®

Art.nr: 208248 l EAN Code: 5011139208248 l Optiflame®

Subtiele verticale lijnpatronen en een hoogglans afwerking met lak van topkwaliteit geven de 
Mozart een moderne look en feel. De elektrische Optiflame® haard maakt het eenvoudig om 
deze haard bijna overal in uw interieur te plaatsen voor die warme sfeer: van een herenhuis tot 
een luxe appartement, van een woonkamer tot een studeerkamer of slaapkamer.

USP’s
• Landhuisstijl in hoogglans wit
• Met donker marmer effect op het frontpaneel en een decoratief lijnenpatroon.
• Draaithermostaat voor temperatuurregeling

Disclaimer
We hebben deze publicatie met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De informatie in deze publicatie 

kan echter onjuist worden weergegeven, is mogelijk gewijzigd of aangevuld. Deze publicatie kan worden 
gewijzigd. Glen Dimplex is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van acties, beslissingen of resultaten die 

uitsluitend zijn gebaseerd op de informatie in deze publicatie.



Optiflame® - Mozart White
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Disclaimer

We hebben deze publicatie met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De informatie in deze publicatie kan echter onjuist worden weergegeven, is mogelijk gewijzigd of 
aangevuld. Deze publicatie kan worden gewijzigd. Glen Dimplex is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van acties, beslissingen of resultaten die uitsluitend zijn gebaseerd op 

de informatie in deze publicatie.

Mozart white HG

Algemene specificaties

Vuursysteem Optiflame®

Artikelnummer 208248

EAN code  5011139208248

Model Vrijstaande haard

Vuurzicht 1-zijdig

Kleur Hoogglans wit

Decoratie / vuurbed Houtset

Afmetingen
Vuurbeeld (BxH) 37 x 38 cm

Product afmetingen BxHxD 85,7 x 92 x 37,5 cm

Kenmerken

Warmte afgifte Ja

Thermostaat Ja

Afstandsbediening Ja

Handmatige bediening direct bij de haard 
mogelijk ja / nee

Ja

Lichtmodule LED

Geluidsmodule Nee

Instelling kleureffect Nee

Verbruik

Warmte-instelling 1 1000W

Warmte-instelling 2 2000W

Alleen vlamwerking 10W

Max. consumptie 2000W

Voltage Spanning / elektrische frequentie 230V/50Hz

Specificaties

Gewicht product in kg 40,3

Kabellengte 1,5 m

Garantie 2 jaar



Moorefield
Optimyst®

Art.nr: 203632 l EAN Code: 5011139203632 l Optimyst®

Met zijn strakke, elegante lijnen past de Moorefield haard in elke moderne woonkamer. De 
afwerking van gebroken wit met een steeneffect geeft een klassieke uitstraling aan deze haard. 
Een echt ongelooflijk 3D Optimyst® vuur, met een vlam- en misteffect dat nooit hetzelfde is. De 
haard kan bediend worden met een afstandsbediening en kan zelfs zonder verwarming worden 
gebruikt, om op elk moment van de dag of het jaar te ontspannen.

USP’s
• Volledige schouw met elektrische haard in een klassiek en tijdloos design
• Mooie afwerking met steeneffect
• Optioneel: achterpaneel met spiegel voor een nog intensere vuurervaring
• Draaithermostaat voor temperatuurregeling

Disclaimer
We hebben deze publicatie met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De informatie in deze publicatie 

kan echter onjuist worden weergegeven, is mogelijk gewijzigd of aangevuld. Deze publicatie kan worden 
gewijzigd. Glen Dimplex is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van acties, beslissingen of resultaten die 

uitsluitend zijn gebaseerd op de informatie in deze publicatie.



Optimyst® - Moorefield
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Disclaimer
We hebben deze publicatie met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De informatie in deze publicatie kan echter onjuist worden weergegeven, is mogelijk gewijzigd of 

aangevuld. Deze publicatie kan worden gewijzigd. Glen Dimplex is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van acties, beslissingen of resultaten die uitsluitend zijn gebaseerd op 
de informatie in deze publicatie.

Moorefield

Algemene specificaties

Vuursysteem Optimyst®

Artikelnummer 203632

EAN code  5011139203632

Model Vrijstaande haard

Vuurzicht 1-zijdig

Kleur Cremewit

Decoratie / vuurbed Houtset

Afmetingen
Vuurbeeld (BxH) 38 x 40 cm

Product afmetingen BxHxD 92 x 86,4 x 31,5 cm

Kenmerken

Warmte afgifte Ja

Thermostaat Ja

Afstandsbediening Ja

Handmatige bediening direct bij de haard 
mogelijk ja / nee

Ja

Lichtmodule Halogeen

Geluidsmodule Nee

Instelling kleureffect Nee

Verbruik

Warmte-instelling 1 1000W

Warmte-instelling 2 2000W

Alleen vlamwerking 200W

Max. consumptie 2000W

Voltage Spanning / elektrische frequentie 230V/50Hz

Specificaties

Gewicht product in kg 38

Kabellengte 1,5 m

Garantie 2 jaar



Strata
Revillusion®

Art.nr: 210500 l EAN Code: 5011139210500 l Revillusion®

Alsof je bij een echte open haard zit.De grootse en tijdloze Strata legt de volledige nadruk op 
het opvallend realistische Revillusion® vuurbeeld. Het pure design, de hoogglans afwerking 
met houten accenten en de bakstenen achterwand passen perfect bij moderne en industriële 
interieurs.

USP’s
• Grote moderne haard in hoogglans wit
• Schoorsteenmantel en plint met walnotenhoutfineer
• Bakstenen achterpaneel voor een authentieke uitstraling
• Revillusion® vlamtechnologie zorgt voor een persoonlijk instelbaar vuurbeeld met verrassend 

diepte-effect
• Voegt een extra sfeer toe met aangepaste sfeerverlichting en kleurverbetering

Disclaimer
We hebben deze publicatie met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De informatie in deze publicatie 

kan echter onjuist worden weergegeven, is mogelijk gewijzigd of aangevuld. Deze publicatie kan worden 
gewijzigd. Glen Dimplex is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van acties, beslissingen of resultaten die 

uitsluitend zijn gebaseerd op de informatie in deze publicatie.
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Haydn

Strata

Sherwood

Disclaimer
We hebben deze publicatie met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De informatie in deze publicatie kan echter onjuist worden weergegeven, is mogelijk gewijzigd of 

aangevuld. Deze publicatie kan worden gewijzigd. Glen Dimplex is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van acties, beslissingen of resultaten die uitsluitend zijn gebaseerd op 
de informatie in deze publicatie.

Strata

Algemene specificaties

Vuursysteem Revillusion®

Artikelnummer 210500

EAN code  5011139210500

Model Vrijstaande haard

Vuurzicht 1-zijdig

Kleur
Wit hoogglans incl. onder- en 
bovenblad van houtfineer

Decoratie / vuurbed Houtset

Afmetingen
Vuurbeeld (BxH) 75 x 58 cm

Product afmetingen BxHxD 135,5 x 122,8 x 33,4 cm

Kenmerken

Warmte afgifte Ja

Thermostaat Ja

Afstandsbediening Ja

Handmatige bediening direct bij de haard 
mogelijk ja / nee

Ja

Lichtmodule LED

Geluidsmodule Nee

Instelling kleureffect Vuurbed in blauw / rode tint

Verbruik

Warmte-instelling 1 -

Warmte-instelling 2 2000W

Alleen vlamwerking 15W

Max. consumptie 2000W

Voltage Spanning / elektrische frequentie 230V/50Hz

Specificaties

Gewicht product in kg 77,2

Kabellengte 1,5 m

Garantie 2 jaar



Sherwood
Optiflame®

Art.nr: 210937 l EAN Code: 5011139210937 l Optiflame®

De Sherwood brengt de allure en stijl van een grootse, moderne haard in huis. Het grijze houten 
accent past perfect bij het marmeren paneel aan de binnenkant. Het Revillusion® vuursysteem is 
niet alleen verbluffend opvallend, het heeft ook veel instellingen en een ingebouwde verwarming, 
voor de juiste sfeer en stemming. 

USP’s
• Grote moderne haard in hoogglans wit
• Designaccent met grijze houtfineer afwerking
• Achterpaneel van de firebox in betonlook
• Revillusion® vlamtechnologie zorgt voor een persoonlijk instelbaar vuurbeeld met verrassend 

diepte-effect
• Voegt extra sfeer toe met sfeerverlichting en kleurversterking 

Disclaimer
We hebben deze publicatie met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De informatie in deze publicatie 

kan echter onjuist worden weergegeven, is mogelijk gewijzigd of aangevuld. Deze publicatie kan worden 
gewijzigd. Glen Dimplex is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van acties, beslissingen of resultaten die 

uitsluitend zijn gebaseerd op de informatie in deze publicatie.
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Sherwood

Disclaimer
We hebben deze publicatie met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De informatie in deze publicatie kan echter onjuist worden weergegeven, is mogelijk gewijzigd of 

aangevuld. Deze publicatie kan worden gewijzigd. Glen Dimplex is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van acties, beslissingen of resultaten die uitsluitend zijn gebaseerd op 
de informatie in deze publicatie.

Sherwood

Algemene specificaties

Vuursysteem Optiflame®

Artikelnummer 210937

EAN code  5011139210937

Model Vrijstaande haard

Vuurzicht 1-zijdig

Kleur Wit/betonlook

Decoratie / vuurbed Houtset

Afmetingen
Vuurbeeld (BxH) 75 x 58 cm

Product afmetingen BxHxD 138 x 124,5 x 41,5 cm

Kenmerken

Warmte afgifte Ja

Thermostaat Ja

Afstandsbediening Ja

Handmatige bediening direct bij de haard 
mogelijk ja / nee

Ja

Lichtmodule LED

Geluidsmodule Nee

Instelling kleureffect Vuurbed in blauw / rode tint

Verbruik

Warmte-instelling 1 -

Warmte-instelling 2 2000W

Alleen vlamwerking 15W

Max. consumptie 2000W

Voltage Spanning / elektrische frequentie 230V/50Hz

Specificaties

Gewicht product in kg 77,5

Kabellengte 1,5 m

Garantie 2 jaar



Campana
Optiflame®

Art.nr: 207968 l EAN Code: 5011139207968 l Optiflame®

Een verfijnde, elektrische haard met Optiflame® vlameffect en een klassieke, walnoot gefineerde 
afwerking. Ontworpen voor traditionele en retro-interieurs, met name sfeervolle woonkamers. 
Uitgerust met een afstandsbediening en verwarming voor extra comfort en gemak. 

USP’s:
• Klassieke stijl met walnotenhoutfineer
• Simpele vormen met verticale groeven en een gebogen voetstuk
• Digitale thermostaat voor eenvoudige temperatuurregeling
• Het vlameffect kan ook zonder warmte worden gebruikt om 365 dagen per jaar te genieten 

van de charme van de haard

Disclaimer
We hebben deze publicatie met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De informatie in deze publicatie 

kan echter onjuist worden weergegeven, is mogelijk gewijzigd of aangevuld. Deze publicatie kan worden 
gewijzigd. Glen Dimplex is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van acties, beslissingen of resultaten die 

uitsluitend zijn gebaseerd op de informatie in deze publicatie.
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Disclaimer
We hebben deze publicatie met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De informatie in deze publicatie kan echter onjuist worden weergegeven, is mogelijk gewijzigd of 

aangevuld. Deze publicatie kan worden gewijzigd. Glen Dimplex is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van acties, beslissingen of resultaten die uitsluitend zijn gebaseerd op 
de informatie in deze publicatie.

Campana

Algemene specificaties

Vuursysteem Optiflame®

Artikelnummer 211798

EAN code  5011139211798

Model Vrijstaande haard

Vuurzicht 1-zijdig

Kleur Walnoot

Decoratie / vuurbed Houtset

Afmetingen
Vuurbeeld (BxH) 62 x 48 cm

Product afmetingen BxHxD 93,2 x 93,1 x 31,2 cm

Kenmerken

Warmte afgifte 1400W

Thermostaat Ja

Afstandsbediening Ja

Handmatige bediening direct bij de haard 
mogelijk ja / nee

Ja

Lichtmodule LED

Geluidsmodule Nee

Instelling kleureffect Nee

Verbruik

Warmte-instelling 1 1400W

Warmte-instelling 2 -

Alleen vlamwerking 1400 W

Max. consumptie 1400W

Voltage Spanning / elektrische frequentie 230V/50Hz

Specificaties

Gewicht product in kg 44

Kabellengte 1,5 m

Garantie 2 jaar



Mini Mozart
Optiflame®

Mini mozart walnut
207999 / 5011139207999

Mini mozart black
208408 / 5011139208408

De Mini Mozart heeft het ontwerp van een grote muurhaard met keuze in afwerkingen, maar 
in een kleiner formaat dan normaal. Dit maakt deze compacte haard ideaal voor het verrijken 
van kleinere kamers. U kunt ook genieten van de Optiflame® elektrische haard zonder de 
ingeschakelde verwarming en het onderhoud is minimaal. Hierdoor kun je er in principe van 
genieten op elk moment van de dag of het jaar.

USP’s
• Moderne haard met keuze in afwerking
• Met een donker marmeren afwerking rondom het vuur
• Compact ontwerp en gemakkelijk verplaatsbaar, speciaal ontworpen voor kleinere ruimtes.
• Draaithermostaat voor temperatuurregeling
• Het vlameffect kan ook zonder warmte worden gebruikt om 365 dagen per jaar te genieten 

van de charme van de haard

Disclaimer
We hebben deze publicatie met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De informatie in deze publicatie 

kan echter onjuist worden weergegeven, is mogelijk gewijzigd of aangevuld. Deze publicatie kan worden 
gewijzigd. Glen Dimplex is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van acties, beslissingen of resultaten die 

uitsluitend zijn gebaseerd op de informatie in deze publicatie.



Optiflame® - Mini Mozart
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Disclaimer
We hebben deze publicatie met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De informatie in deze publicatie kan echter onjuist worden weergegeven, is mogelijk gewijzigd of 

aangevuld. Deze publicatie kan worden gewijzigd. Glen Dimplex is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van acties, beslissingen of resultaten die uitsluitend zijn gebaseerd op 
de informatie in deze publicatie.

Mini Mozart walnut Mini Mozart black

Algemene specificaties

Vuursysteem Optiflame® Optiflame®

Artikelnummer 207999 208408

EAN code  5011139207999 5011139208408

Model Vrijstaande haard Vrijstaande haard

Vuurzicht 1-zijdig 1-zijdig

Kleur Walnoot Zwart

Decoratie / vuurbed Houtset Houtset

Afmetingen
Vuurbeeld (BxH) 38 x 34 cm 38 x 34 cm

Product afmetingen BxHxD 70 x 75 x 26 cm 70 x 75 x 26 cm

Kenmerken

Warmte afgifte Ja Ja

Thermostaat Ja Ja

Afstandsbediening Nee Nee

Handmatige bediening 
direct bij de haard mogelijk 
ja / nee

Ja Ja

Lichtmodule LED LED

Geluidsmodule Nee Nee

Instelling kleureffect Nee Nee

Verbruik

Warmte-instelling 1 750W 750W

Warmte-instelling 2 1500W 1500W

Alleen vlamwerking 15W 15W

Max. consumptie 1500W 1500W

Voltage
Spanning / elektrische 
frequentie

230V/50Hz 230V/50Hz

Specificaties

Gewicht product in kg 20 20

Kabellengte 1,5 m 1,5 m

Garantie 2 jaar 2 jaar



Cabrera 
Optiflame®

Art.nr: 207999 l EAN Code: 5011139207999 l Optiflame®

Stijlvolle hoekhaard met Optiflame® vlameffect in een klassieke, walnoot gefineerde omlijsting. 
Ontworpen voor traditionele interieurs, in het bijzonder smaakvolle studeerkamers en 
woonkamers in retrostijl. Uitgerust met een afstandsbediening en verwarming voor extra comfort 
en gemak. 

USP’s:
• Klassieke stijl met walnoten houtfineer
• Ontworpen om in een hoek te plaatsen
• Digitale thermostaat om eenvoudige de temperatuur te regelen
• Het vlameffect kan ook zonder warmte worden gebruikt om 365 dagen per jaar te genieten 

van de charme van de haard

Disclaimer
We hebben deze publicatie met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De informatie in deze publicatie 

kan echter onjuist worden weergegeven, is mogelijk gewijzigd of aangevuld. Deze publicatie kan worden 
gewijzigd. Glen Dimplex is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van acties, beslissingen of resultaten die 

uitsluitend zijn gebaseerd op de informatie in deze publicatie.



 Optiflame® - Cabrera

Disclaimer
We hebben deze publicatie met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De informatie in deze publicatie kan echter onjuist worden weergegeven, is mogelijk gewijzigd of 

aangevuld. Deze publicatie kan worden gewijzigd. Glen Dimplex is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van acties, beslissingen of resultaten die uitsluitend zijn gebaseerd op 
de informatie in deze publicatie.

Cabrera

Algemene specificaties

Vuursysteem Optiflame®

Artikelnummer 207999

EAN code  5011139207999

Model Vrijstaande haard

Vuurzicht 1-zijdig

Kleur Walnoot

Decoratie / vuurbed Houtset

Afmetingen
Vuurbeeld (BxH) 62 x 48 cm

Product afmetingen BxHxD 93 x 93 x 66,2 cm

Kenmerken

Warmte afgifte Ja

Thermostaat Ja

Afstandsbediening Ja

Handmatige bediening direct bij de haard 
mogelijk ja / nee

Ja

Lichtmodule LED

Geluidsmodule Nee

Instelling kleureffect Nee

Verbruik

Warmte-instelling 1 1500W

Warmte-instelling 2 -

Alleen vlamwerking 7W

Max. consumptie 1400W

Voltage Spanning / elektrische frequentie 230V/50Hz

Specificaties

Gewicht product in kg 43

Kabellengte 1,5 m

Garantie 2 jaar



Vivaldi 
Optimyst®

Art.nr: 203342 l EAN Code: 5011139203342 l Optimyst®

Brons, zwart en strakke lijnen geven de Vivaldi-suite onmiskenbaar onderscheid. De zachte 
kleurencombinatie en het pure ontwerp vormen samen ook een geweldige match met het echt 
driedimensionale vlammen- en misteffect, bedrieglijk echt en toch elektrisch en daarom veilig en 
eenvoudig te bedienen. Plus makkelijk te combineren met veel verschillende interieurstijlen.

USP’s:
• Eigentijds design met een zwarte afwerking en bronzen accenten aan de zijkant
• Geniet 365 dagen per jaar van de charme van het vuur, omdat het vlameffect ook kan worden 

gebruikt zonder warmteafgifte
• Optioneel: spiegelwand achterwand die het vlambeeld versterkt

Disclaimer
We hebben deze publicatie met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De informatie in deze publicatie 

kan echter onjuist worden weergegeven, is mogelijk gewijzigd of aangevuld. Deze publicatie kan worden 
gewijzigd. Glen Dimplex is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van acties, beslissingen of resultaten die 

uitsluitend zijn gebaseerd op de informatie in deze publicatie.



 Optimyst® - Vivaldi
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Disclaimer
We hebben deze publicatie met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De informatie in deze publicatie kan echter onjuist worden weergegeven, is mogelijk gewijzigd of 

aangevuld. Deze publicatie kan worden gewijzigd. Glen Dimplex is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van acties, beslissingen of resultaten die uitsluitend zijn gebaseerd op 
de informatie in deze publicatie.

Vivaldi

Algemene specificaties

Vuursysteem Optimyst®

Artikelnummer 203342

EAN code  5011139203342

Model Vrijstaande haard

Vuurzicht 1-zijdig

Kleur Zwart / brons

Decoratie / vuurbed Houtset

Afmetingen
Vuurbeeld (BxH) 40 x 50 cm

Product afmetingen BxHxD 81 x 91,8 x 30,4 cm

Kenmerken

Warmte afgifte Ja

Thermostaat Ja

Afstandsbediening Ja

Handmatige bediening direct bij de haard 
mogelijk ja / nee

Ja

Lichtmodule Halogeen

Geluidsmodule Nee

Instelling kleureffect Nee

Verbruik

Warmte-instelling 1 1000W

Warmte-instelling 2 2000W

Alleen vlamwerking 200W

Max. consumptie 2000W

Voltage Spanning / elektrische frequentie 230V/50Hz

Specificaties

Gewicht product in kg 37

Kabellengte 1,5 m

Garantie 2 jaar



Frame voor Prism 34”

Benodigde engine

Prism 34”
208378
5011139208378

Frame black voor Prism 34”
2211361 / 50111392211361

Frame white voor Prism 34”
211354 / 5011139211354

Een exclusieve toevoeging aan de Prism 34 “openhaard, die de vlammen omringt, om je vuur 
nog beter te laten passen bij je interieur.

USP’s
• Ontworpen als omlijsting voor de elektrische haard Prism 34 “
• Voor een naadloze aanvulling op elke moderne ruimte met een zwarte afwerking en 

eenvoudig detail
• Exclusief de elektrische haard
• Eenvoudige installatie: hang hem gewoon aan uw bestaande Prism 34 (retrofit)

Disclaimer
We hebben deze publicatie met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De informatie in deze publicatie 

kan echter onjuist worden weergegeven, is mogelijk gewijzigd of aangevuld. Deze publicatie kan worden 
gewijzigd. Glen Dimplex is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van acties, beslissingen of resultaten die 

uitsluitend zijn gebaseerd op de informatie in deze publicatie.



Frame voor Prism 34”

Disclaimer
We hebben deze publicatie met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De informatie in deze publicatie kan echter onjuist worden weergegeven, is mogelijk gewijzigd of 

aangevuld. Deze publicatie kan worden gewijzigd. Glen Dimplex is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van acties, beslissingen of resultaten die uitsluitend zijn gebaseerd op 
de informatie in deze publicatie.

Frame black voor Prism 34" Frame white voor Prism 34"

Algemene 
specificaties

Fire system - -

Article number 2211361 211354

EAN code 50111392211361 5011139211354

Model Voor Prism 34" Voor Prism 34"

View of the fire 1-zijdig 1-zijdig

Colour Zwart Wit

Decoration / fuel bed

Afmetingen

Measurements view of the fire 
(HxW) [cm]

79 x 27 cm 
(alleen als de haard is 
geïntegreerd)

79 x 27 cm 
(alleen als de haard is 
geïntegreerd)

Outside dimensions WxHxD 119 x 81 x 20 cm 119 x 81 x 20 cm

Kenmerken

Heat output - -

Thermostat - -

Remote control - -

Manual controlling directly at 
the fireplace possible Ja / no

- -

Light module

Sound module - -

Colour effects settings - -

Verbruik

Heat setting 1 in W - -

Heat setting 2 in W - -

Flame only operation in W - -

Max. consumption - -

Voltage Voltage/Electrical frequency - -

Specificaties

Product weight in kg: 20 20

Length of the cord - -

Warranty 2 jaar 2 jaar

Helaas geen lijntekening beschikbaar



Nissum

Benodigde engine

Nissum Concrete S 
Wall fire engine S
210180
5011139210180

Nissum Concrete L 
Wall fire engine L
210203
5011139210203

Nissum concrete S
207821 / 5011139207821

Nissum concrete L
207838 / 5011139207838

Deze omlijsting voor de Wall fire engine is verkrijgbaar in realistische betonlook of hoogglans 
zwart, om uw haard een moderne, opvallende, strakke of industriële uitstraling te geven. Ook 
verkrijgbaar als de grotere Nissum L. Let op: De Nissum is alleen het frame om te monteren op 
de Wall Fire engine, de engine zelf is niet inbegrepen. 

USP’s
• Muurhaard in een stijlvol en verfijnd ontwerp
• Moderne en industriële betonlook afwerking
• Exclusief engine, deze surround vereist de Wall fire engine S

Disclaimer
We hebben deze publicatie met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De informatie in deze publicatie 

kan echter onjuist worden weergegeven, is mogelijk gewijzigd of aangevuld. Deze publicatie kan worden 
gewijzigd. Glen Dimplex is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van acties, beslissingen of resultaten die 

uitsluitend zijn gebaseerd op de informatie in deze publicatie.



 Nissum

Disclaimer
We hebben deze publicatie met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De informatie in deze publicatie kan echter onjuist worden weergegeven, is mogelijk gewijzigd of 

aangevuld. Deze publicatie kan worden gewijzigd. Glen Dimplex is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van acties, beslissingen of resultaten die uitsluitend zijn gebaseerd op 
de informatie in deze publicatie.

Nissum concrete S Nissum concrete L

Algemene specificaties

Vuursysteem

Artikelnummer 207821 207838

EAN code  5011139207821 5011139207838

Model Muur model Muur model

Vuurzicht 1-zijdig 1-zijdig

Kleur Betonlook Betonlook

Decoratie / vuurbed

Afmetingen

Vuurbeeld (BxH)
40 x 32 cm 
(alleen als de engine is 
geïntegreerd)

54 x 32 cm  
(alleen als de engine is 
geïntegreerd)

Product afmetingen BxHxD
74 x 69 x 6 cm  
(20 cm volledig product)

88 x 69 x 6 cm  
(20 cm volledig product)

Kenmerken

Warmte afgifte - -

Thermostaat - -

Afstandsbediening - -

Handmatige bediening 
direct bij de haard mogelijk 
ja / nee

- -

Lichtmodule - -

Geluidsmodule - -

Instelling kleureffect - -

Verbruik

Warmte-instelling 1 - -

Warmte-instelling 2 - -

Alleen vlamwerking - -

Max. consumptie - -

Voltage
Spanning / elektrische 
frequentie

- -

Specificaties

Gewicht product in kg 6 6,5

Kabellengte - -

Garantie 2 jaar 2 jaar

Helaas geen lijntekening beschikbaar



Nissum black

Benodigde engine

Nissum Zwart S 
Wall fire engine S
210180
5011139210180

Nissum Zwart L 
Wall fire engine L
210203
5011139210203

Deze omlijsting voor de Wall fire engine is verkrijgbaar in realistische betonlook of hoogglans 
zwart, om uw haard een moderne, opvallende, strakke of industriële uitstraling te geven. Ook 
verkrijgbaar als de grotere Nissum L. Let op: De Nissum is alleen het frame om te monteren op 
de Wall Fire engine, de engine zelf is niet inbegrepen. 

USP’s
• Muurhaard in een stijlvol en verfijnd ontwerp
• Moderne en industriële betonlook afwerking
• Exclusief engine, deze surround vereist de Wall fire engine S

Disclaimer
We hebben deze publicatie met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De informatie in deze publicatie 

kan echter onjuist worden weergegeven, is mogelijk gewijzigd of aangevuld. Deze publicatie kan worden 
gewijzigd. Glen Dimplex is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van acties, beslissingen of resultaten die 

uitsluitend zijn gebaseerd op de informatie in deze publicatie.



Nissum black

Disclaimer
We hebben deze publicatie met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De informatie in deze publicatie kan echter onjuist worden weergegeven, is mogelijk gewijzigd of 

aangevuld. Deze publicatie kan worden gewijzigd. Glen Dimplex is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van acties, beslissingen of resultaten die uitsluitend zijn gebaseerd op 
de informatie in deze publicatie.

Nissum black S Nissum black L

Algemene specificaties

Vuursysteem

Artikelnummer 202963 206299

EAN code  5011139202963 5011139206299

Model Muur model Muur model

Vuurzicht 1-zijdig 1-zijdig

Kleur Zwart Zwart

Decoratie / vuurbed

Afmetingen

Vuurbeeld (BxH)
40 x 32 cm 
(alleen als de engine is 
geïntegreerd)

54 x 32 cm  
(alleen als de engine is 
geïntegreerd)

Product afmetingen BxHxD
74 x 69 x 6 cm  
(20 cm volledig product)

88 x 69 x 6 cm  
(20 cm volledig product)

Kenmerken

Warmte afgifte

Thermostaat

Afstandsbediening

Handmatige bediening 
direct bij de haard mogelijk 
ja / nee

Lichtmodule

Geluidsmodule - -

Instelling kleureffect - -

Verbruik

Warmte-instelling 1 - -

Warmte-instelling 2 - -

Alleen vlamwerking - -

Max. consumptie - -

Voltage
Spanning / elektrische 
frequentie

- -

Specificaties

Gewicht product in kg 6 6,5

Kabellengte - -

Garantie 2 jaar 2 jaar

Helaas geen lijntekening beschikbaar



Ravel Suite

Art.nr: 211347 l EAN Code: 5011139211347 l Optimyst®

Benodigde engine

Engine 56-600 MB 
(mirror back)
210227
5011139210227

Engine 56-600 B  
(brick)
210210
5011139210210

Met zijn subtiele, minimalistische ontwerp en duidelijke kleur- en materiaalkeuze levert de Ravel 
de pure essentie van een schouw tot in het kleinste detail. In combinatie met een Dimplex 
Engine 56-600 MB (zwarte spiegel achterpaneel) van 56-600 B (baksteen effect achterpaneel) 
valt deze set vooral op in modern gestylde interieurs met een vleugje industrialisme, waardoor 
volledige aandacht voor de vlammen wordt verkregen. (Opmerking: Engine niet inbegrepen).

USP’s
• Satijn wit en zwart met betoneffect voet 
• Moderne stijl past bij alle interieurstijlen
• Exclusief engine. Geschikte engines zijn de Engine 56-600 MB (achterpaneel spiegel) en de 

Engine 56-600 B (achterpaneel baksteen)

Disclaimer
We hebben deze publicatie met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De informatie in deze publicatie 

kan echter onjuist worden weergegeven, is mogelijk gewijzigd of aangevuld. Deze publicatie kan worden 
gewijzigd. Glen Dimplex is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van acties, beslissingen of resultaten die 

uitsluitend zijn gebaseerd op de informatie in deze publicatie.



Ravel Suite

Disclaimer
We hebben deze publicatie met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De informatie in deze publicatie kan echter onjuist worden weergegeven, is mogelijk gewijzigd of 

aangevuld. Deze publicatie kan worden gewijzigd. Glen Dimplex is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van acties, beslissingen of resultaten die uitsluitend zijn gebaseerd op 
de informatie in deze publicatie.

Ravel Suite

Algemene specificaties

Vuursysteem

Artikelnummer 211347

EAN code  5011139211347

Model Vrijstaande haard

Vuurzicht 1-zijdig

Kleur Wit/Zwart

Decoratie / vuurbed -

Afmetingen
Vuurbeeld (BxH)

56 x 40 cm 
(alleen als de engine is geïntegreerd)

Product afmetingen BxHxD 100 x 88 x 35 cm

Kenmerken

Warmte afgifte -

Thermostaat -

Afstandsbediening -

Handmatige bediening direct bij de 
haard mogelijk ja / nee

-

Lichtmodule

Geluidsmodule -

Instelling kleureffect -

Verbruik

Warmte-instelling 1 -

Warmte-instelling 2 -

Alleen vlamwerking -

Max. consumptie -

Voltage Spanning / elektrische frequentie -

Specificaties

Gewicht product in kg 25

Kabellengte -

Garantie 2 jaar

Helaas geen lijntekening beschikbaar



Cavalli 

Art.nr: 204295 l EAN Code: 5011139204295 l Optimyst®

Benodigde engine

Engine 56-600 MB
(mirror black)
210227
5011139210227

Disclaimer
We hebben deze publicatie met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De informatie in deze publicatie 

kan echter onjuist worden weergegeven, is mogelijk gewijzigd of aangevuld. Deze publicatie kan worden 
gewijzigd. Glen Dimplex is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van acties, beslissingen of resultaten die 

uitsluitend zijn gebaseerd op de informatie in deze publicatie.

De Cavalli elektrische haard is stijlvol en compleet. Een blikvanger voor elke ruimte en elk 
interieurontwerp, de haard bevat de realistische vlameffecten die beschikbaar zijn uit het Engine 
Optimyst® assortiment, in een prachtig afgewerkte witte ombouw. Het (optioneel) gespiegelde 
achterpaneel biedt een prachtige achtergrond voor het vuur. De haard kan bediend worden met 
een afstandsbediening en kan zelfs onafhankelijk van de volledig verborgen 2kW verwarming 
worden gebruikt, wat betekent dat u het hele jaar door kunt genieten van het klassieke 
vuurgevoel. (Let op: Engine niet inbegrepen)

USP’s
• Stijlvolle en modern ogende haard
• Mooie witte afwerking
• Engine niet inclusief. Combineren met Engine 56-600 met optionele achterpanelen, spiegel 

of steen voor een meer realistische uitstraling



Cavalli

Disclaimer
We hebben deze publicatie met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De informatie in deze publicatie kan echter onjuist worden weergegeven, is mogelijk gewijzigd of 

aangevuld. Deze publicatie kan worden gewijzigd. Glen Dimplex is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van acties, beslissingen of resultaten die uitsluitend zijn gebaseerd op 
de informatie in deze publicatie.

Cavalli

Algemene specificaties

Vuursysteem

Artikelnummer 204295

EAN code  5011139204295

Model Vrijstaande haard

Vuurzicht 1-zijdig

Kleur Wit

Decoratie / vuurbed

Afmetingen
Vuurbeeld (BxH)

56 x 40 cm
(alleen als de engine is 
geïntegreerd) 

Product afmetingen BxHxD 108,8 x 85,5 x 30,2 cm

Kenmerken

Warmte afgifte

Thermostaat

Afstandsbediening

Handmatige bediening direct bij de haard 
mogelijk ja / nee

-

Lichtmodule

Geluidsmodule -

Instelling kleureffect -

Verbruik

Warmte-instelling 1 -

Warmte-instelling 2 -

Alleen vlamwerking -

Max. consumptie -

Voltage Spanning / elektrische frequentie -

Specificaties

Gewicht product in kg 25

Kabellengte -

Garantie 2 jaar

Helaas geen lijntekening beschikbaar



Fieldstone

Art.nr: SSE-ST-9040 l EAN Code: 0781052056671 l Optimyst®

28” Firebox - XHD28
211002
 5011139211002

Disclaimer
We hebben deze publicatie met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De informatie in deze publicatie 

kan echter onjuist worden weergegeven, is mogelijk gewijzigd of aangevuld. Deze publicatie kan worden 
gewijzigd. Glen Dimplex is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van acties, beslissingen of resultaten die 

uitsluitend zijn gebaseerd op de informatie in deze publicatie.

Robuust, stevig en puur zijn woorden die van toepassing zijn op de Fieldstone, een grote 
omlijsting in expliciete landelijke stijl met natuursteen en houteffecten. Deze surround vormt een 
luxe suite met de Dimplex XHD Firebox 28 “(niet inbegrepen), een elektrische open haard met 
instelbaar vlam- en kleureffect, passend bij uw stijl en stemming. De digitale thermostaat zorgt 
ervoor dat de temperatuur aangenaam eenvoudig te regelen is.

USP’s
• De houten plaat heeft een handgesneden look en loopt over in de schoorsteenmantel voor 

een indrukwekkend middelpunt
• Stevige houten panelen contrasteren met de afwerking in natuursteenlook
• Faux steen voelt aan als het echte werk en vormt een aanvulling op de rustieke 

designelementen voor een cottage-motief
• Eenvoudige haardbasis begeleidt het algehele ontwerp
• Exclusief engine. Deze surround past op de vuurhaard XHD 28“

Benodigde engine



Fieldstone

Disclaimer
We hebben deze publicatie met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De informatie in deze publicatie kan echter onjuist worden weergegeven, is mogelijk gewijzigd of 

aangevuld. Deze publicatie kan worden gewijzigd. Glen Dimplex is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van acties, beslissingen of resultaten die uitsluitend zijn gebaseerd op 
de informatie in deze publicatie.

Fieldstone

Algemene specificaties

Vuursysteem

Artikelnummer SSE-ST-9040

EAN code  0781052056671

Model Surround

Vuurzicht 1-zijdig

Kleur
Steenmotief schouw met houten 
plank

Decoratie / vuurbed

Afmetingen
Vuurbeeld (BxH)

Product afmetingen BxHxD 139 x 100 x 33 cm

Kenmerken

Warmte afgifte

Thermostaat

Afstandsbediening

Handmatige bediening direct bij de haard 
mogelijk ja / nee

Lichtmodule

Geluidsmodule

Instelling kleureffect

Verbruik

Warmte-instelling 1

Warmte-instelling 2

Alleen vlamwerking

Max. consumptie

Voltage Spanning / elektrische frequentie

Specificaties

Gewicht product in kg 60 

Kabellengte

Garantie 2 jaar

Helaas geen lijntekening beschikbaar



Accessories

Disclaimer
We hebben deze publicatie met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De informatie in deze publicatie 

kan echter onjuist worden weergegeven, is mogelijk gewijzigd of aangevuld. Deze publicatie kan worden 
gewijzigd. Glen Dimplex is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van acties, beslissingen of resultaten die 

uitsluitend zijn gebaseerd op de informatie in deze publicatie.

Logset 500/1000
Past op de Cassette 500 en 1000 
Voor de Cassette 1000 zijn 2 logsets nodig

Artikelnummer: 206350 
EAN code: 5011139206350 
Afmetingen: 51 x 23 x 35,4 cm 

Logset 500 L
Past op de Cassette 500 
Artikelnummer: 206367
EAN code: 5011139206367
Afmetingen: 72 x 23 x 35,4 cm

400L logbed
Past op de Cassette 400/600 LED 
Artikelnummer: 211583
EAN code: 5011139211583
Afmetingen: 41 x 10 x 20 cm

600L logbed
Past op de Cassette 400/600 LED 
Artikelnummer: 211590
EAN code: 5011139211590
Afmetingen: 61 x 10 x 20 cm



Front glass panel RBF30
Ppast op de Revillusion Firebox 30” – RBF30, 
Haydn, Sherwood und Strata 
Artikelnummer: RBFGLASS30 
Afmetingen: 90,4 x 74,2 x 10,6 cm

Front glass panel RBF36
Past op de Revillusion Firebox 36” – RBF36 
Artikelnummer: RBFGLASS36
Afmetingen: 106,8 x 74,2 x 10,6 cm

Transducer 
standaard
Artikelnummer: 06023133

Transducer 
Cassette 500/1000
Artikelnummer: 06023368

Halogeen lamp
4pack - artikelnummer: 06023090
5pack - artikelnummer: 06022999

Aluminium vuurbed 400
Past op de Cassette 400 | Engine 56-400 | 
Engine 68-400 | Verdi | Romero | Vivaldi | Cubic
Artikelnummer: 204202
EAN code: 5011139204202
Afmetingen: 40 x 2,5 x 20 cm

@dimplexfires_nl@dimplexfiresnlVolg ons

Mirror back panel 
Engine 68-400
Past op de Engine 68-400, Verdi en Vivaldi
Artikelnummer: 205421
EAN code: 5011139205421
Afmetingen: 44 x 50,9 x 1 cm

Mirror back panel  
Engine 56-400
Past op de Engine 56-400, Cubic und Romero
Artikelnummer: 205414
EAN code: 5011139205414
Afmetingen: 44 x 38,6 x 1 cm



Let Dimplex
inspire you



Geen:
• rook en roet
• fijnstof uitstoot
• as
• vuil
• kappen en kloven van hout
• houtopslag
• wettelijke, milieubeperkingen
• kosten schoorsteenvegen

En: 
• vele design mogelijkheden
• vele opties voor integratie in meubels
• met of zonder verwarming mogelijk
• meer keuze in design en uitvoering
• klimaatbewuste keuze
• geen of zeer beperkte installatiewerkzaamheden
• kan bijna overal geplaatst worden
• direct geschikt voor gebruik
• vermindert de ecologische voetprint

Altijd:
• schoon
• simpel
• veilig

Alle voordelen
in één oogopslag

@dimplexfires_nl@dimplexfiresnl

Volg ons



Let Dimplex inspire you

40998021 Dimplex Dealermanual NL

Glen Dimplex
Consumer Appliances Europe
EU Flame
Saturnus 8
8448 CC Heerenveen

PO Box 219
NL-8440 AE Heerenveen

T. +31(0)513 656500
F. +31(0)513 656501
E. info@dimplex-fires.eu

@dimplexfires_nl

@dimplexfiresnl

Volg ons




