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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.

Let Dimplex inspire you ...
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for generationsHeating



De Dimplex visie op wonen
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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.
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Wat je stijl of smaak ook is, er is altijd een Dimplex vuur dat past bij 

jouw dromen en budget. Sommige Dimplex haarden zijn voorzien van 

de nieuwste HDTV technologie. Hiermee wordt een sfeer gecreëerd van 

dansende vlammen en knisperend haardvuur. Andere Dimplex haarden 

geven een levensechte 3-D illusie van rook en vuur. 

Wat je keuze ook is, met een Dimplex heb je warmte en een opvallende 

sfeermaker in je huis. Lees meer over de verschillende, gepatenteerde 

Dimplex vuursystemen op de volgende pagina:

1. Optiflame®

2. Revillusion®

3. Optimyst®

4. Opti-V®

Ontdek zelf het verschil!

Vuursystemen
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VuursystemenVuursystemen

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.

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.

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.

Revillusion®

Revillusion® is onze nieuwste vlamtechniek en een

nieuwe mijlpaal in elektrisch vuur. Met het steenlook

achterpaneel is er een ongekend ruim zicht op

levensechte vlammen. Deze vlammen stijgen zonder

reflectie op vanuit het midden van de haard, uit

de levensechte, fonkelend gloeiende houtset. Met

de eenvoudig te bedienen afstandsbediening zijn

de lichtkleur en –intensiteit op tal van manieren

instelbaar. Het lichtbeeld is optimaal aan te passen

aan de gewenste sfeer, de stijl en het omringende

licht.
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Iconen

Warmtefunctie 

De haard is uitgerust met een warmtefunctie die als bij-verwarming kan 

worden gebruikt. Het hangt van de specifieke haard af of deze één of 

twee warmtestanden heeft.

Cool Blow functie 

Deze functie laat de lucht circuleren voor een koelluchtstroom. 

Vergelijkbaar met een ventilator.

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.



CassettesCassettes
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•  De witte kiezels geven 

een strakke, zeer moderne 

uitstraling

•  Cassettes zijn ideaal om in te 

bouwen in allerhande meubels

•  Opvallende sfeermaker in huis 

zonder extra verwarming

•  Direct sfeer in huis en geen 

extra warmte. Fijn als je 

kinderen en/of huisdieren hebt

Cassette L pebbles
Optimyst®

72 x 34 x 34 cm

•  Cassette is inclusief houtset

•  Ideaal voor het inbouwen in 

meubelstukken; compacte 

afmetingen

•  Direct sfeer in huis en geen 

extra warmte. Fijn als je 

kinderen en/of huisdieren hebt 

Cassette 400

40,5 x 34 x 22 cm

Optimyst®

•  Cassette is inclusief houtset

•  Ideaal voor het inbouwen in 

meubelstukken; compacte 

afmetingen

•  Direct sfeer in huis en geen 

extra warmte. Fijn als je 

kinderen en/of huisdieren hebt

Cassette 600
Optimyst®

55,6 x 34 x 22 cm

Optimyst®

•  Zeer compacte afmetingen, 

past bijna overal

•  Zeer geschikt voor decoratieve 

doeleinden

•  Vuur uit water; eenvoudig te 

vullen waterreservoir

•  Direct sfeer in huis en geen 

extra warmte. Fijn als je 

kinderen en/of huisdieren hebt 

Cassette 250

27 x 14,5 x 27 cm

Optimyst®

•  Eindeloos vlam effect door 

mogelijkheid tot serieschakeling

•  Water toevoer via water-

reservoir; eenvoudig bij te 

vullen

•  Inbouwunit met vele 

mogelijkheden

•  Direct sfeer in huis en geen 

extra warmte. Fijn als je 

kinderen en/of huisdieren hebt

Cassette 500 retail 
Optimyst®

51 x 30 x 20 cm

•  Eindeloos vlam effect door 

mogelijkheid tot serieschakeling

•  Watertoevoer via water-

reservoir; eenvoudig bij te 

vullen

•  Inbouwunit met vele 

mogelijkheden

•  Direct sfeer in huis en geen 

extra warmte. Fijn als je 

kinderen en/of huisdieren hebt 

Cassette 1000 retail

101 x 30 x 20 cm

De cassette 500 en 1000 worden geleverd zonder logset.
Meer informatie over de logset op pagina 46.

• 



•  Inclusief LED houtset 

•  Overal in te bouwen; veilig en 

duurzaam

•  Direct sfeer in huis en geen 

extra warmte. Fijn als je 

kinderen en/of huisdieren hebt

56,2 x 29,5 x 30 cm

Juneau 
Optimyst®

•  Met ruim 70 cm is de  

Juneau XL een blikvanger om in 

te bouwen

•  Direct sfeer in huis en geen 

extra warmte. Fijn als je 

kinderen en/of huisdieren hebt 

•  De speciale houtset is inclusief

72 x 36 x 34 cm

Juneau XL
Optimyst®

Cassettes
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•  De LED houtset kan aangepast 

worden qua verlichting en 

pulseren

•  Snelle en gemakkelijke 

installatie 

•  Steen look achterpaneel zorgt 

voor een authentieke uitstraling

•  Extra aanlichten van het 

vuurbeeld van boven is mogelijk

•  Digitale thermostaat voor 

een eenvoudige temperatuur 

regeling

DF2608 - 26” Firebox
Optiflame®

69,5 x 57,5 x 22,9 cm

Firebox
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•  De LED houtset kan aangepast 

worden qua verlichting en 

pulseren

•  Snelle en gemakkelijke 

installatie 

•  Steen look achterpaneel zorgt 

voor een authentieke uitstraling

•  Extra aanlichten van het 

vuurbeeld van boven is mogelijk

•  Digitale thermostaat voor 

een eenvoudige temperatuur 

regeling

DF3020 - 30” Firebox
Optiflame®

80,2 x 67,8 x 27,2 cm

•  Frameloos glaspaneel geeft een 

elegante, design uitstraling

•  De snelheid van de vlammen is 

regelbaar

•  Digitale thermostaat voor 

een eenvoudige temperatuur 

regeling

•  Gloeibed inclusief extra 

mogelijkheid voor blauw/rood 

kleuren

•  Bediening met touch controls 

op de haard

XHD28 - 28” Firebox 

69,5 x 59,6 x 19,5 cm

Optiflame®

NIEUW



•  Spiegeling in combinatie met 

het achterpaneel geeft een 

optimale dieptewerking; 3D 

effect

•  LED vlameffect inclusief een 

blauwachtig vuurbed

•  Achterwand voorzien van 

authentieke, bakstenen 

uitstraling

•  De afstandsbediening heeft 

verschillende functies; 

eenvoudig te gebruiken

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

Revillusion firebox 30”
Revillusion®

•  Spiegeling in combinatie met 

het achterpaneel geeft een 

optimale dieptewerking; 3D 

effect

•  LED vlameffect inclusief een 

blauwachtig vuurbed

•  Achterwand voorzien van 

authentieke, bakstenen 

uitstraling

•  De afstandsbediening heeft 

verschillende functies; 

eenvoudig te gebruiken

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

Revillusion firebox 36”
Revillusion®

Firebox
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•  De engine is gemakkelijk in te 

bouwen en wordt compleet met 

houtset geleverd

•  Inclusief 2 warmte instellingen

•  Optie: een zwarte spiegelwand 

voor een design uitstraling en 

een intens vuurbeeld

•  Voorzien van timer:  

24 uur/7 dagen

•  De engine is gemakkelijk in te 

bouwen en wordt compleet met 

houtset geleverd

•  Inclusief 2 warmte instellingen

•  Optie: een zwarte spiegelwand 

voor een design uitstraling en 

een intens vuurbeeld

•  Voorzien van timer:  

24 uur/7 dagen

Inserts
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Engine 56-400
Optimyst®

49 x 70 x 24,3 cm

Engine 68-400
Optimyst®

49 x 82,5 x 24 cm

•  Inclusief LED houtset met 

decoratie materiaal 

•  Geschikt voor plaatsing in niet 

meer actieve open haarden

68 x 31 x 35 cm

Silverton
Optimyst®



•  De achterwand is een zwart 

reflecterende spiegel voor een 

intense vuurbeleving

•  Inclusief 2 warmte instellingen

•  Voorzien van timer:  

24 uur/7 dagen

MB staat voor zwarte spiegel 

achterwand

65 x 70 x 27 cm

Engine 56-600 MB
Optimyst®

•  Authentieke uitstraling met de 

bakstenen achterwand

•  Inclusief 2 warmte instellingen

•  Voorzien van timer:  

24 uur/7 dagen

 B betekent achterpaneel met 

baksteenmotief

65 x 70 x 27 cm

Engine 56-600 B
Optimyst®

Inserts
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•  Inzethaard voor 

wandopeningen

•  Volledig uitgevoerd in antieke, 

koper stijl

•  Direct sfeer en warmte. Twee 

warmtestanden tot 2000 Watt

•  Inzethaard voor 

wandopeningen

•  Volledig uitgevoerd in glanzend 

chrome

•  Direct sfeer en warmte. Twee 

warmtestanden tot 2000 Watt

Inserts
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Danville brass antique
Optimyst®

52 x 62,5 x 17 cm

Danville chrome
Optimyst®

52 x 62,5 x 17 cm

•  Inzethaard voor 

wandopeningen

•  Volledig uitgevoerd in zwart

•  Direct sfeer en warmte. Twee 

warmtestanden tot 2000 Watt

52 x 62,5 x 17 cm

Danville black
Optimyst®



• Vlameffect is instelbaar

•  De Gala kan ook als see-

through oftewel als doorkijk 

haard worden ingezet; ideaal als 

roomdivider

•  Directe sfeer in vele ruimtes 

mogelijk, zonder de warmte van 

een haard

•  Inclusief log set

64 x 73,5 x 30,5 cm

Gala 
Optimyst®

• Vlameffect is instelbaar

• Inclusief LED houtset 

•  Inclusief 2 warmte instellingen 

en verwarmingsventilator

•  Voorzien van timer:  

24 uur/7 dagen

64,2 x 70,5 x 26 cm

Albany
Optimyst®

Inserts
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•  Gloeibed inclusief acrylic ice in 

4 kleuren aan te passen 

•  Achtergrondverlichting in  

4 kleuren rondom het kader 

voor extra opvallend effect

•  Bluetooth luidspreker inclusief 

geluid knisperend haardvuur

•  Vlammen effect in 

helderheid aan te passen (5 

mogelijkheden)

82 x 54,5 x 15,5 cm

Toluca de Luxe
Optiflame®

•  Horizontale haard inclusief een 

houtset

•  Stoere uitstraling door zwart 

metalen frame

•  Geschikt om op te hangen of in 

te bouwen in een muur

120 x 52,5 x 18,2 cm

SP16E Black EU
Optiflame®

Wandhaarden

- 28 - - 29 - 



Wandhaarden
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•  Glass ember bed en acrylic ice 

decoratie met 7 kleuren settings

•  Helderheid van het 

vlammenbeeld aan te passen

•  Vlak in de muur te monteren

•  Geïntegreerde display functie 

op het glaspaneel

86,7 x 49,4 x 17,9 cm

Prism 34”
Optiflame®

•  Speciaal frame voor de Prism 

34” engine (exclusief) in 

zwart of wit met een strakke 

afwerking

•  Eenvoudig te installeren op de 

wand. 

119 x 81 x 20 cm

Frame voor Prism 34”
Black of White

NIEUW



Wandhaarden
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•  Glass ember bed en acrylic ice 

decoratie met 7 kleuren settings

•  Helderheid van het 

vlammenbeeld aan te passen

•  Blikvanger: bijna 190 cm breed; 

vlak in de muur te monteren

•  Geïntegreerde display functie 

op het glaspaneel

Prism 74”
Optiflame®

188,3 x 49,4 x 17,9 cm

•  Glass ember bed en acrylic ice 

decoratie met 7 kleuren settings

•  Helderheid van het 

vlammenbeeld aan te passen

•  Vlak in de muur te monteren

•  Geïntegreerde display functie 

op het glaspaneel

Prism 50”
Optiflame®

128 x 49,4 x 17,9 cm

Prism 74”



•  Wordt compleet geleverd met 

houtset

•  Digitale thermostaat voor 

temperatuur regeling

•  Optimale flexibiliteit 24 uur /  

7 dagen timer. Iedere dag van 

de week kan individueel worden 

ingesteld. 

•  Installatie op de wand

56 x 64,5 x 15,7 cm

Wall fire engine S
Optimyst®

•  Wordt compleet geleverd met 

houtset

•  Digitale thermostaat voor 

temperatuur regeling

•  Optimale flexibiliteit 24 uur /  

7 dagen timer. Iedere dag van 

de week kan individueel worden 

ingesteld. 

•  Installatie op de wand

71,5 x 65 x 16,5 cm

Wall fire engine L
Optimyst®

Wandhaarden
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MeubelMeubel
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•  Een moderne, strakke omlijsting 

in beton look

•  Nissum frame wordt exclusief 

de wall fire engine S geleverd

•  Totale diepte van het frame met 

de engine is slechts 20 cm; dus 

op vele plaatsen gemakkelijk 

in te bouwen (engine is niet 

inclusief)

74 x 69 x 6 cm (20 cm totale diepte frame)

Nissum concrete S

•  Een moderne, strakke omlijsting 

in beton look

•  Nissum frame wordt exclusief 

de wall fire engine L geleverd

•  Totale diepte van het frame met 

de engine is slechts 20 cm; dus 

op vele plaatsen gemakkelijk 

in te bouwen (engine is niet 

inclusief)

88 x 69 x 6 cm (20 cm totale diepte frame)

Nissum concrete L

•  Een moderne, strakke omlijsting 

in hoogglans zwart

•  Nissum frame wordt exclusief 

de wall fire engine S geleverd

•  Totale diepte van het frame met 

de engine is slechts 20 cm; dus 

op vele plaatsen gemakkelijk 

in te bouwen (engine is niet 

inclusief)

74 x 69 x 6 cm (20 cm totale diepte frame)

Nissum black S

•  Een moderne, strakke omlijsting 

in hoogglans zwart

•  Nissum frame wordt exclusief 

de wall fire engine L geleverd

•  Totale diepte van het frame met 

de engine is slechts 20 cm; dus 

op vele plaatsen gemakkelijk 

in te bouwen (engine is niet 

inclusief)

88 x 69 x 6 cm (20 cm totale diepte frame)

Nissum black L
SurroundSurround SurroundSurround



•  Prachtige afwerking in steen 

look. Echt een design statement 

in witte steen

•  Glazen panelen met metalen 

houders inclusief

•  Deze speciale zuil compleet 

met Cassette 250 

•  Gemakkelijk in gebruik. 

Elektriciteit en water is 

benodigd voor een prachtige 

vuurbeleving

•  Uitsluitend geschikt voor 

gebruik binnenshuis 

33 x 130 x 33 cm 

Isola Stone white
Optimyst®

•  Prachtige afwerking in steen 

look. Echt een design statement 

in grijs steen

•  Glazen panelen met metalen 

houders inclusief

•  Deze speciale zuil compleet 

met Cassette 250 

•  Gemakkelijk in gebruik. 

Elektriciteit en water is 

benodigd voor een prachtige 

vuurbeleving

•  Uitsluitend geschikt voor 

gebruik binnenshuis 

33 x 130 x 33 cm

Isola Stone grey
Optimyst®

Meubel
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•  Witte schouw met een strakke, 

minimalistische uitstraling

•  De schouw wordt exclusief de 

engine geleverd. Keuze uit de 

Engine 56-600 MB en Engine 

56-600 B

•  De engine MB met de zwarte 

spiegel achterwand (exclusief) 

geeft de Cavalli een design 

uitstraling

108,8 x 85,5 x 30,2 cm

Cavalli
Surround

Meubel
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•  Opvallende schouw in 

landhuisstijl

•  In deze schouw hoort de 

DF2608 Firebox, die niet 

inbegrepen is

•  Robuuste schouw met 

traditionele afwerking; bijna 140 

cm breed

•  Ombouw bestaat uit gehard 

(met vezels) cement. 

Bovenplaat grenen

139 x 100 x 33 cm

Fieldstone
Surround

Meubel

•  Meubel heeft een stoere, 

beton look uitstraling inclusief 

glasplaat

•  Speciaal design in opvallende 

V-vorm

•  Voor dit meubel is een Cassette 

600 vereist (niet inbegrepen)

120 x 66,2 x 49,5 cm

Trision
Surround

•  Dit meubel heeft een stoere 

beton look uitstraling

•  Ook geschikt als opvallend TV-

meubel

•  Voor dit meubel is een Cassette 

600 vereist (niet inbegrepen)

•  Voldoende bergruimte 

aanwezig aan beide zijde van 

het vuur

170 x 78 x 35 cm

Loop
Surround

•  Modern gestijlde schouw met 

een beton look uitstraling

•  Afwerking met zwart en wit 

accenten

•  De schouw wordt exclusief de 

engine geleverd. Keuze uit de 

Engine 56-600 MB en Engine 

56-600 B

•  De engine MB met de zwarte 

spiegel achterwand (exclusief) 

geeft de Ravel een strakke, 

design uitstraling

100 x 88 x 35 cm

Ravel Suite
Surround

NIEUW



•  Authentieke kachel uitstraling

•  Gunmetal zwart voor de 

gewenste nostalgische 

uitstraling

•  Direct sfeer en warmte. Twee 

warmtestanden tot 2000 Watt

•  Optimale sfeerbeleving met het 

geluid van vuur, volume is aan 

te passen

63,2 x 65,7 x 44 cm

Sunningdale
Opti-Virtual®

•  360 graden lichteffect met 

dansende vlammen met mooie 

effecten van vonkjes

•  Rondom effect met prachtige 

licht- en schaduweffecten

•  Leverbaar met extra voetjes 

voor een hoger meubel

•  Optimale sfeerbeleving met het 

geluid van vuur, volume is aan 

te passen

42 x 57,5 x 36,3 cm

Opti-V 360
Opti-Virtual®

Meubel
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•  Deze unit is verticaal in te 

bouwen

•  Inclusief 2 warmte instellingen 

(tot 1500 Watt) en 

verwarmingsventilator

•  Wordt geleverd met houtset

• Vlameffect is aanpasbaar

•  Unieke haard te plaatsen als 

front, 2- of 3-zijdige haard

•  Optimaal aan de eigen wensen 

aan te passen

•  Inclusief 2 warmte instellingen 

(tot 1500 Watt) en 

verwarmingsventilator

Inbouw
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Rana 
Optiflame®

65,3 x 73,9 x 19,9 cm 

3 Step
Optimyst®

73,3 x 78,3 x 39,1 cm

•  Unit is horizontaal in te bouwen 

met ruim 1 meter zicht op het 

vuur

•  Slim line design. Slechts 20 cm 

diep

•  Wordt geleverd met houtset

•  Directe sfeer van een haard 

zonder verwarming

118,9 x 47 x 17,3 cm 

Vega 
Optiflame®



AccessoiresAccessoires

Logset 500/1000
Past op de Cassette 500 en 1000 

Artikelnummer: 206350 

EAN code: 5011139206350 

Afmetingen: 51 x 23 x 35,6 cm 

Aluminium vuurbed 400
Past op de Cassette 400 | Engine 56-400 | 

Engine 68-400

Artikelnummer: 204202

EAN code: 5011139204202

Afmetingen: 40 x 2,5 x 20 cm

Mirror back panel 
Engine 68-400
Past op de Engine 68-400

Artikelnummer: 205421

EAN code: 5011139205421

Afmetingen: 44 x 50,9 x 1 cm

Logset 500 L
Past op de Cassette 500 

Artikelnummer: 206367

EAN code: 5011139206367

Afmetingen: 72 x 23 x 30 cm

Mirror back panel  
Engine 56-400
Past op de Engine 56-400 

Artikelnummer: 205414

EAN code: 5011139205414

Afmetingen: 44 x 38,6 x 1 cm

Halogeen lamp
4pack
Artikelnummer: 06023090

Transducer 
standaard
Artikelnummer: 06023133

Halogeen lamp
5pack
Artikelnummer: 06022999

Transducer 
Cassette 500/1000
Artikelnummer: 06023368

Optiflame® haarden:  

altijd voorzien van een glazen front paneel 

Optimyst® haarden:  

open system, geen gesloten glazen 

voorkant 

Revillusion® haarden: 

Open systeem (geen glazen front panel)

Opti-V® haarden:

product afhankelijk
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Productnaam Cassette 250 Cassette 400 Cassette 600 Cassette 500 retail Cassette 1000 retail Cassette L pebbles Juneau Juneau XL

Artikelnummer 210388 204516 204226 210654 210661 202789 202086 202666

EAN code 5011139210388 5011139204516 5011139204226 5011139210654 5011139210661 5011139202789 5011139202086 5011139202666

Algemene 
specificaties

Model Inbouw Inbouw Inbouw Inbouw Inbouw Inbouw Inbouw Inbouw

Vuursysteem Optimyst® Optimyst® Optimyst® Optimyst® Optimyst® Optimyst® Optimyst® Optimyst®

Kleur Zwart Zwart Zwart Zwart Zwart Zwart Zwart Zwart

Vuurzicht 4-zijdig 4-zijdig 4-zijdig 4-zijdig 4-zijdig 4-zijdig 4-zijdig 4-zijdig

Decoratie / vuurbed Metaalplaat Log set Log set Metaalplaat Metaalplaat Pebbles wit LED log set Log set

Warmte afgifte Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee

Thermostaat Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee

Timer Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee

Energieverbruik

Warmte-instelling 1 in W - - - - - - - -

Warmte-instelling 2 in W - - - - - - - -

Alleen vlamwerking in W 60W 200W 200W 220W 440W 400W 250W 400W

Max. consumptie 60W 200W 200W 220W 440W 400W 250W 400W

Spanning
Spanning/elektrische
frequentie

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

Accessoires
Lichtmodule
(inbegrepen)

LED Halogeen Halogeen LED LED Halogeen Halogeen Halogeen

Extra functies
Geluidsmodule Nee Nee Nee Ja Ja Nee Nee Nee

Instelling kleureffecten Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee

Aanvullende
specificaties

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

Garantie 2 jaar 2 jaar 2 jaar 2 jaar 2 jaar 2 jaar 2 jaar 2 jaar

Afmetingen

Vuurbeeld (HxB) 20 x 22 cm 20 x 22 cm 20 x 22 cm 20 x 49 cm 20 x 99 cm 20 x 51 cm 20 x 32 cm 20 x 51 cm

Product afmetingen
BxHxD

27 x 14,5 x 27 cm 40,5 x 34 x 22 cm 55,6 x 34 x 22 cm 51 x 30 x 20 cm 101 x 30 x 20 cm 72 x 34 x 34 cm 56,2 x 29,5 x 30 cm 72 x 36 x 34 cm

Gewicht Product 2,8 kg 4 kg 7 kg 9 kg 17,5 kg 22 kg 15 kg 22 kg

Benodigde engine

Benodigd Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee

Engine naam - - - - - - - -

Engine artikelnummer - - - - - - - -

EAN code - - - - - - - -

Optie:  
LED log set beschikbaar, 
1x log set 500

Optie:  
LED log set beschikbaar, 
2x log set 500

Technische gegevensTechnische gegevens
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Productnaam 28" Firebox - XHD28 DF2608 - 26" firebox DF3020 - 30" firebox Revillusion firebox 30" Revillusion firebox 36" Silverton Engine 56-400 Engine 68-400

Artikelnummer 211002 208255 208286 210357 210364 204554 210234 210258

EAN code 5011139211002 5011139208255 5011139208286 5011139210357 5011139210364 5011139204554 5011139210234 5011139210258

Algemene 
specificaties

Model Firebox Inbouw Inbouw Firebox Firebox Insert Inbouw Inbouw

Vuursysteem Optiflame® Optiflame® Optiflame® Revillusion® Revillusion® Optimyst® Optimyst® Optimyst®

Kleur Zwart
Zwart. Back panel effect: 
steenmotief

Zwart. Back panel effect: 
steenmotief

Zwart Zwart Zwart Zwarte achterwand Zwarte achterwand

Vuurzicht 1-zijdig 1-zijdig 1-zijdig 1-zijdig 1-zijdig 4-zijdig 1-zijdig 1-zijdig

Decoratie / vuurbed LED log set LED log set LED log set
LED log set incl. kleur 
optie

LED log set incl. kleur 
optie

LED log set Log set Log set

Warmte afgifte Ja Ja Ja Ja Ja Nee Ja Ja

Thermostaat Ja Ja Ja Ja Ja Nee Ja Ja

Timer 8u sleep timer 8u sleep timer 8u sleep timer 8u sleep timer 8u sleep timer Nee 24u/7 day timer 24u/7 day timer 

Energieverbruik

Warmte-instelling 1 in W 1400W 1000W 1000W 1000W 1000W - 1000W 1000W

Warmte-instelling 2 in W - 2000W 2000W 2000W 2000W - 2000W 2000W

Alleen vlamwerking in W 7W 14W 17W 15W 19W 60W 200W 200W

Max. consumptie 1400W 2000W 2000W 2000W 2000W 60W 2000W 2000W

Spanning
Spanning/elektrische
frequentie

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

Accessoires
Lichtmodule
(inbegrepen)

LED LED LED LED LED LED Halogeen Halogeen

Extra functies

Geluidsmodule Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee

Instelling kleureffecten Ja, in gloeibed Nee Nee
Gloeibed in 
blauw / rode tint

Gloeibed in 
blauw / rode tint

Nee Nee Nee

Aanvullende
specificaties

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

Garantie 2 years 2 jaar 2 jaar 2 jaar 2 jaar 2 jaar 2 jaar 2 jaar

Afmetingen

Vuurbeeld (HxB) 48 x 62 cm 42 x 64 cm 52 x 74 cm 58 x 75 cm 58 x 89 cm 20 x 22 cm 38 x 41 cm 50 x 41 cm

Product afmetingen
BxHxD

69,5 x 59,6 x 19,5 cm 69,5 x 57,5 x 22,9 cm 80,2 x 67,8 x 27,2 cm 79,2 x 67,6 x 30,7 cm 94,4 x 67,6 x 30,7 cm 68 x 31 x 35 cm 49 x 70 x 24,3 cm 49 x 82,5 x 24 cm

Gewicht Product 14,5 kg 18,9 kg 22,8 kg 22,7 kg 27,2 kg 11 kg 15 kg 16,2 kg

Benodigde engine

Benodigd Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee

Engine naam - - - - - - - -

Engine artikelnummer - - - - - - - -

EAN code - - - - - - - -

Optie:  
Mirror back panel

Optie:  
Mirror back panel

Technische gegevensTechnische gegevens
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Productnaam Engine 56-600 MB Engine 56-600 B Danville black Danville brass antique Danville chrome Gala Albany

Artikelnummer 210227 210210 202550 202536 202567 201447 210173

EAN code 5011139210227 5011139210210 5011139202550 5011139202536 5011139202567 5011139201447 5011139210173

Algemene 
specificaties

Model Inbouw Inbouw Vrijstaande wandunit Vrijstaande wandunit Vrijstaande wandunit Inbouw Inbouw

Vuursysteem Optimyst® Optimyst® Optimyst® Optimyst® Optimyst® Optimyst® Optimyst®

Kleur Spiegel zwart achterwand Spiegel zwart achterwand Zwart Koper Chroom Zwart Zwart

Vuurzicht 1-zijdig 1-zijdig 1-zijdig 1-zijdig 1-zijdig 1 or 2-zijdig 1-zijdig

Decoratie / vuurbed Log set Log set Log set Log set Log set Log set LED log set

Warmte afgifte Ja Ja Ja Ja Ja Nee Ja

Thermostaat Ja Ja Ja Ja Ja Nee Ja

Timer 24u/7 day timer 24u/7 day timer Nee Nee Nee Nee 24u/7 day timer

Energieverbruik

Warmte-instelling 1 in W 1000W 1000W 1000W 1000W 1000W - 750W

Warmte-instelling 2 in W 2000W 2000W 2000W 2000W 2000W - 1500W

Alleen vlamwerking in W 200W 200W 200W 200W 200W 240W 240W

Max. consumptie 2000W 2000W 2000W 2000W 2000W 240W 1500W

Spanning
Spanning/elektrische
frequentie

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

Accessoires
Lichtmodule
(inbegrepen)

Halogeen Halogeen Halogeen Halogeen Halogeen Halogeen Halogeen

Extra functies
Geluidsmodule Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee

Instelling kleureffecten Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee

Aanvullende
specificaties

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

Garantie 2 jaar 2 jaar 2 jaar 2 jaar 2 jaar 2 jaar 2 jaar

Afmetingen

Vuurbeeld (HxB) 40 x 56 cm 40 x 56 cm 24 x 32 cm 24 x 32 cm 24 x 32 cm 42 x 57 cm 42 x 57 cm

Product afmetingen
BxHxD

65 x 70 x 27 cm 65 x 70 x 27 cm 52 x 62,5 x 17 cm 52 x 62,5 x 17 cm 52 x 62,5 x 17 cm 64 x 73,5 x 30,5 cm 64,2 x 70,5 x 26 cm

Gewicht Product 19,5 kg 19,5 kg 16 kg 16 kg 16 kg 24 kg 24,5 kg

Benodigde engine

Benodigd Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee

Engine naam - - - - - - -

Engine artikelnummer - - - - - - -

EAN code - - - - - - -
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Productnaam Toluca de Luxe SP16E Zwart EU Prism 34" Frame white voor Prism 34" Frame black voor Prism 34" Prism 50" Prism 74"

Artikelnummer 210418 209863 208378 211354 211361 209900 209917

EAN code 5011139210418 5011139209863 5011139208378 5011139211354 5011139211361 5011139209900 5011139209917

Algemene 
specificaties

Model Wandhaarden Wandhaarden
Wandhaarden;
kan worden verzonken in
de muur

Omlijsting voor de Prism 34" Omlijsting voor de Prism 34”
Wandhaarden;
kan worden verzonken in
de muur

Wandhaarden;
kan worden verzonken in
de muur

Vuursysteem Optiflame® Optiflame® Optiflame® - - Optiflame® Optiflame®

Kleur Zwart Zwart Zwart White Zwart Zwart Zwart

Vuurzicht 1-zijdig 1-zijdig 1-zijdig 1-zijdig 1-zijdig 1-zijdig 1-zijdig

Decoratie / vuurbed Acrylic ice Log set
Glass ember bed +  
Acrylic ice

Nee Nee
Glass ember bed +  
Acrylic ice

Glass ember bed +  
Acrylic ice

Warmte afgifte Ja Ja Ja Nee Nee Ja Ja

Thermostaat Ja Ja Ja Nee Nee Ja Ja

Timer 8u sleep timer 8u sleep timer 8u sleep timer Nee Nee 8u sleep timer 8u sleep timer

Energieverbruik

Warmte-instelling 1 in W 1000W 1000W 1100W - - 1100W 1100W

Warmte-instelling 2 in W 2000W 2000W - - - - -

Alleen vlamwerking in W 10W 13W 15W - - 19W 24W

Max. consumptie 2000W 2000W 1100W - - 1100W 1100W 

Spanning
Spanning/elektrische
frequentie

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

Accessoires
Lichtmodule
(inbegrepen)

LED LED LED - - LED LED

Extra functies
Geluidsmodule Ja, bluetooth Nee Nee - - Nee Nee

Instelling kleureffecten Multi colour vuurbed Nee Ja, vuurbed - - Ja, vuurbed Ja, vuurbed

Aanvullende
specificaties

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

Garantie 2 jaar 2 jaar 2 jaar 2 jaar 2 jaar 2 jaar 2 jaar

Afmetingen

Vuurbeeld (HxB) 28 x 51 cm 38 x 95 cm 79 x 27 cm 79 x 27 cm 79 x 27 cm 27 x 120 cm 27 x 180 cm

Product afmetingen
BxHxD

82 x 54,5 x 15,5 cm 120 x 52,5 x 18,2 cm 86,7 x 49,4 x 17,9 cm 119 x 81 x 20 cm 119 x 81 x 20 cm 128 x 49,4 x 17,9 cm 188,3 x 49,4 x 17,9 cm

Gewicht Product 14,5 kg 40,7 kg 22,1 kg 20 kg 20 kg 32,5 kg 47,2 kg

Benodigde engine

Benodigd Nee Nee Nee Ja Ja Nee Nee

Engine naam - - - Prism 34" Prism 34" - -

Engine artikelnummer - - - 208378 208378 - -

EAN code - - - 5011139208378 5011139208378 - -

Technische gegevensTechnische gegevens

- 54 - - 55 - 



Productnaam Wall fire engine S Wall fire engine L Nissum concrete S Nissum concrete L Nissum black S Nissum black L Isola Stone white Isola Stone grey

Artikelnummer 210180 210203 207821 207838 202963 206299 SET001 SET002

EAN code 5011139210180 5011139210203 5011139207821 5011139207838 5011139202963 5011139206299 8716412211317 8716412211324

Algemene 
specificaties

Model Wandhaarden Wandhaarden Wandhaarden Wandhaarden Wandhaarden Wandhaarden Vrijstaand meubel Vrijstaand meubel

Vuursysteem Optimyst® Optimyst® Optimyst® Optimyst® Optimyst® Optimyst® Optimyst® Optimyst®

Kleur Zwart Zwart Betonlook Betonlook Zwart Zwart
Witte gepolijste stenen 
afwerking

Grijze gepolijste stenen 
afwerking

Vuurzicht 1-zijdig 1-zijdig 1-zijdig 1-zijdig 1-zijdig 1-zijdig 4-zijdig 4-zijdig

Decoratie / vuurbed Log set Log set - - - - Metaalplaat, zelf te decoreren Metaalplaat, zelf te decoreren

Warmte afgifte Ja Ja - - - - Nee Nee

Thermostaat Ja Ja - - - - Nee Nee

Timer 24u/7 day timer 24u/7 day timer - - - - Nee Nee

Energieverbruik

Warmte-instelling 1 in W 1000W 1000W - - - - - -

Warmte-instelling 2 in W 2000W 2000W - - - - - -

Alleen vlamwerking in W 200W 200W - - - - 60W 60W

Max. consumptie 2000W 2000W - - - - 60W 60W

Spanning
Spanning/elektrische
frequentie

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

Accessoires
Lichtmodule
(inbegrepen)

Halogeen Halogeen - - - - LED LED

Extra functies
Geluidsmodule Nee Nee - - - - Nee Nee

Instelling kleureffecten Nee Nee - - - - Nee Nee

Aanvullende
specificaties

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

Garantie 2 jaar 2 jaar 2 jaar 2 jaar 2 jaar 2 jaar 2 jaar 2 jaar

Afmetingen

Vuurbeeld (HxB) 32 x 40 cm 32 x 54 cm

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

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

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

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

20 x 22 x 22 cm 20 x 22 x 22 cm

Product afmetingen
BxHxD

56 x 64,5 x 15,7 cm 71,5 x 65 x 16,5 cm
74 x 69 x 6 cm
(20 cm totale 
diepte frame)

88 x 69 x 6 cm
(20 cm totale 
diepte frame)

74 x 69 x 6 cm 
(20 cm totale diepte frame)

88 x 69 x 6 cm
(20 cm totale diepte frame)

33 x 130 x 33 cm 33 x 130 x 33 cm

Gewicht Product 13,5 kg 16,5 kg 6 kg 6,5 kg 6 kg 6,5 kg 32,8 kg 32,8 kg

Benodigde engine

Benodigd Nee Nee Ja Ja Ja Ja Nee Nee

Engine naam - - Wall fire engine S Wall fire engine L Wall fire engine S Wall fire engine L - -

Engine artikelnummer - - 210180 210203 210180 210203 - -

EAN code - - 5011139210180 5011139210203 5011139210180 5011139210203 - -

Technische gegevensTechnische gegevens
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Productnaam Trision Loop Cavalli Fieldstone Ravel Suite Sunningdale Opti-V 360

Artikelnummer 208446 209870 204295 SSE-ST-9040 211347 207784 206336

EAN code 5011139208446 5011139209870 5011139204295 0781052056671 5011139211347 5011139207784 5011139206336

Algemene 
specificaties

Model Vrijstaand meubel Vrijstaand meubel Vrijstaande wandunit Vrijstaande wandunit Vrijstaande wandunit Vrijstaande wandunit Freestanding unit

Vuursysteem Optimyst® Optimyst® Optimyst® Optiflame® Optimyst® Opti-Virtual® Opti-Virtual®

Kleur Betonlook/zwart Betonlook/zwart Wit Fieldstone/hout Wit/zwart Zwart Zwart

Vuurzicht 2-zijdig 2-zijdig 1-zijdig 1-zijdig 1-zijdig 1-zijdig 4-zijdig (360 graden)

Decoratie / vuurbed - - - - - Log set Mirror/log set

Warmte afgifte - - - - - Ja Nee

Thermostaat - - - - - Ja Nee

Timer - - - - - Nee Nee

Energieverbruik

Warmte-instelling 1 in W - - - - - 1000W -

Warmte-instelling 2 in W - - - - - 2000W -

Alleen vlamwerking in W - - - - - 40W 25W

Max. consumptie - - - - - 2000W 25W

Spanning
Spanning/elektrische
frequentie

- - - - - 230V/50Hz  -

Accessoires
Lichtmodule
(inbegrepen)

- - - - - LED screen LED screen

Extra functies
Geluidsmodule - - - - - Ja Ja

Instelling kleureffecten - - - - - Nee Nee

Aanvullende
specificaties

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

Garantie 2 jaar 2 jaar 2 jaar 2 jaar 2 jaar 2 jaar 2 jaar

Afmetingen

Vuurbeeld (HxB)
20 x 22 cm  
(alleen als de engine is 
geïntegreerd)

20 x 22 cm 
(alleen als de engine is 
geïntegreerd)

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

42 x 64 cm  
(alleen als de engine is 
geïntegreerd)

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

30 x 45 cm 41 x 40 cm

Product afmetingen
BxHxD

120 x 66,2 x 49,5 cm 170 x 76 x 35 cm 108,8 x 85,5 x 30,2 cm 139 x 100 x 33 cm 100 x 88 x 35 cm 63,2 x 65,7 x 44 cm 42 x 57,5 x 36,3 cm

Gewicht Product 42 kg 55 kg 25 kg 60 kg 25 kg 30 kg 12 kg

Benodigde engine

Benodigd Ja Ja Ja Ja Ja Nee Nee

Engine naam Cassette 600 Cassette 600
Engine 56-600 MB 
(mirror black) of 
Engine 56-600 B (brick)

DF2608 - 26" firebox
Engine 56-600 MB  
(mirror black) of 
Engine 56-600 B (brick)

- -

Engine artikelnummer 204226 204226 210227 / 210210 208255 210227 / 210210 - -

EAN code 5011139204226 5011139204226
5011139210227 / 
5011139210210

5011139208255 5011139210227 / 5011139210210 - -

Technische gegevensTechnische gegevens
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Alle cassettes en meubels met cassettes moeten voldoende lucht / ventilatie hebben voor een optimale vuurbeleving.
Lees voor advies de handleidingen of kijk op de website www.dimplex-fires.eu
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Productnaam Vega Rana 3 Step

Artikelnummer 117489 116642 210166

EAN code 5011139117489 5011139116642 5011139210166

Algemene 
specificaties

Model Inbouw Inbouw Inbouw

Vuursysteem Optiflame® Optiflame® Optimyst®

Kleur Zwart Zwart Zwart

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

Decoratie / vuurbed Log set Log set Log set

Warmte afgifte Nee Ja Ja

Thermostaat Nee Ja Ja

Timer Nee Nee Nee

Energieverbruik

Warmte-instelling 1 in W - 750W 750W

Warmte-instelling 2 in W - 1500W 1500W

Alleen vlamwerking in W 20W 15W 250W

Max. consumptie 20W 1500W 1500W

Spanning
Spanning/elektrische
frequentie

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

Accessoires
Lichtmodule
(inbegrepen)

LED LED Halogeen

Extra functies
Geluidsmodule Nee Nee Nee

Instelling kleureffecten Nee Nee Nee

Aanvullende
specificaties

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

Garantie 2 jaar 2 jaar 2 jaar

Afmetingen

Vuurbeeld (HxB) 32 x 95 cm 48,5 x 53 cm 39 x 71 cm

Product afmetingen
BxHxD

118,9 x 47 x 17,3 cm 65,3 x 73,9 x 19,9 cm 73,3 x 78,3 x 39,1 cm

Gewicht Product 40 kg 25,5 kg 30 kg

Benodigde engine

Benodigd Nee Nee Nee

Engine naam - - -

Engine artikelnummer - - -

EAN code - - -

Technische gegevens



Deze publicatie is door ons met 

grote zorg samengesteld. Alle 

informatie in dit document is 

mogelijk in de tussentijd verkeerd 

weergegeven, gewijzigd of aangevuld. 

Alle tussentijdse wijzigingen 

zijn voorbehouden. Zolang de 

voorraad strekt. Glen Dimplex is niet 

verantwoordelijk voor de gevolgen van 

handelingen, beslissingen of resultaten 

uitsluitend op basis van de informatie 

in deze publicatie. We benadrukken dat 

voor een juiste en veilige installatie en 

bediening de expertise en het advies 

van een expert altijd moet worden 

verkregen en opgevolgd, en dat de 

toepasselijke regels en voorschriften 

altijd moeten worden nageleefd. 

Onze leveringsvoorwaarden zijn van 

toepassing op dit document en deze 

zijn op aanvraag verkrijgbaar.

Disclaimer

VerhalenVoordelen

Alle voordelen in één oogopslag
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

Vreugdevuren zijn geweldig en bijzonder, maar alleen 

buitenshuis. Vuur in huis brengen is gecompliceerder - de rook 

moet ontsnappen via een schoorsteen of rookkanaal, strikte 

wettelijke eisen en milieurichtlijnen moeten worden nageleefd. 

Het is zoveel gemakkelijker met een elektrisch vuur van 

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

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

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

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

ook vakantiehuizen of op een boot… 

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

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

restaurants waar het installeren van een gas- of houtkachel 

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

verboden. Elektrische haarden van Dimplex creëren altijd 

een geheel nieuwe, unieke sfeer met zijn magische licht en 

dansende vlammen.

Vuur verhalen
Eenvoudig, veilig en flexibel - elektrische vuren 
kunnen bijna overal worden gebruikt.
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Let Dimplex inspire you
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www.dimplex-fires.eu

Glen Dimplex

Consumer Appliances Europe
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Saturnus 8 

NL-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
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