
Avalone

Kenmerkend voor de Avalone zijn de strakke afwerking en de simpele 

lijnen van het frame. Het eigentijdse minimalistische design past perfect 

bij moderne interieurs, zeker als de inrichting Scandinavisch is. Door de 

ingetogen uitstraling van de haard komt het warme licht van het Optiflame® 

vuur echt helemaal tot leven. De rijke vlammen zijn duidelijk zichtbaar en hun 

helderheid én de gegenereerde warmte kunnen worden aangepast met de 

afstandsbediening. De Avalone Concrete zal absoluut de aandacht trekken 

van mensen die echt houden van een modern interieurdesign. 

• Modern design met een witte afwerking

• Digitale thermostaat voor eenvoudige temperatuurregeling

•  Het vlameffect kan ook zonder warmtefunctie worden gebruikt om te 

genieten van de charmante haard - 365 dagen per jaar

Optiflame® | 230V/50Hz | 1400 Watt



Afmetingen Alle afmetingen zijn in mm

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 Avalone Concrete

Algemene 
specificaties

Vuursysteem Optiflame® Optiflame®

Artikelnummer 111168 111167

EAN-code 5011139123800 5011139123824

Model Vrijstaande haard Vrijstaande haard

Zicht op het vuur 1-zijdig 1-zijdig

Kleur Wit Beton

Decoratie / vuurbed Houtset Houtset

Productafmeting
Vuurbeeld (BxH) 52 x 42 cm 52 x 42 cm

Buitenmaten BxHxD 92,5 x 91 x 32 cm 92,5 x 91 x 32 cm

Functies

Warmteafgifte Ja Ja

Thermostaat Ja Ja

Afstandsbediening Ja Ja

Handmatige bediening direct bij 
de haard mogelijk ja / nee Vlamregulatie Vlamregulatie

Lampmodule LED LED

Geluidsmodule Nee Nee

Instellingen kleureffecten Nee Nee

Verbruik

Warmte-instelling 1 in W 1400 W 1400 W

Warmte-instelling 2 in W - -

Alleen vlamwerking 7 W 7 W

Max. verbruik 1400 W 1400 W

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

Specificaties

Productgewicht in kg 39,5 39,5

Kabellengte 1,5 m 1,5 m

Garantie 2 jaar 2 jaar




