
Isola Stone
Optimyst®

Isola Stone white
SET001 / 8716412211317

Isola Stone grey
SET002 / 8716412211324

Isola Stone to kominek wolnostojący w formie smukłej, czworokątnej bryły wykonanej z białego 
lub jasnoszarego kamienia mineralnego, na której wierzchołku umieszczone jest palenisko. 
Płomienie oraz dym, które powstają dzięki wykorzystaniu mgiełki wodnej i oświetlenia LED, 
otacza minimalistyczna, szklana osłona. Ten uniwersalny model wymaga jedynie podłączenia 
do prądu oraz sporadycznego uzupełniania wody. Za sprawą swojego designu Isola Stone daje 
nieograniczone możliwości aranżacyjne. 

USP’s
• Wysokiej jakości wykończenie z kamienia mineralnego
• Osłona wokół paleniska wykonana ze szkła z metalowymi uchwytami
• W zestawie kaseta 250
• Łatwy w użytkowaniu - wymaga jedynie podłączenia do prądu i uzupełniania wody
• Zestaw polan dostępny jako dodatkowe akcesorium

Zastrzeżenie
Opracowaliśmy tę publikację z najwyższą starannością. Jednak informacje w tej publikacji mogą być 
fałszywie interpretowane i mogły zostać zmienione lub uzupełnione. Niniejsza publikacja może ulec 
zmianie. Glen Dimplex nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje działań, decyzji lub wyników 

opartych wyłącznie na informacjach zawartych w niniejszej publikacji.



33
Top view

33

10
0

26

26

27

Front and side view
13

0
33

33
Top view

33

10
0

26

26

27

Front and side view

13
0

33

33
Top view

33

10
0

26

26

27

Front and side view

13
0

33

Zastrzeżenie
Opracowaliśmy tę publikację z najwyższą starannością. Jednak informacje w tej publikacji mogą być fałszywie interpretowane i mogły zostać zmienione lub uzupełnione. 

Niniejsza publikacja może ulec zmianie. Glen Dimplex nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje działań, decyzji lub wyników opartych wyłącznie na informacjach zawartych 
w niniejszej publikacji.

Isola Stone white Isola Stone grey

Ogólna specyfikacja

Efekt płomieni Optimyst® Optimyst®

Numer katalogowy SET001 SET002

Kod EAN 8716412211317 8716412211324

Model Kominek wolnostojący Kominek wolnostojący

Widok na palenisko 4-stronny 4-stronny

Kolor
Biały, polerowany kamień 
naturalny 

Jasnoszary, polerowany 
kamień naturalny

Dekoracja paleniska Metalowe palenisko Metalowe palenisko

Wymiary produktu

Wymiary paleniska  
(szer. x wys.) 

22 x 20 cm 22 x 20 cm

Wymiary zewnętrzne  
(szer. x wys. x gł.) 

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

Szczegółowa 
specyfikacja

Funkcja grzewcza Nie Nie

Termostat Nie Nie

Pilot zdalnego sterowania Tak Tak

Dodatkowe sterowanie 
manualne

Tak Tak

Podświetlenie LED LED

Efekty dźwiękowe Nie Nie

Efekty kolorystyczne Nie Nie

Pobór energii

Grzanie, moc w trybie 1 – –

Grzanie, moc w trybie 2 – –

Zużycie energii przez efekty 
optyczne 

60 W 60 W

Maks. zużycie energii 60 W 60 W

Zasilanie Napięcie / częstotliwość 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz

Informacje dodatkowe

Masa produktu 32,8 kg 32,8 kg

Długość kabla zasilającego 1 m 1 m

Gwarancja 2 lata 2 lata

Optimyst® – Isola Stone


