
Nissum concrete

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

Optimyst®

Nissum concrete  to elektryczny kominek ścienny z trójwymiarowym efektem płomieni 
Optimyst®, który jest wyjątkowo łatwy w obsłudze oraz bezpieczny dla zdrowia. Efektowna rama, 
w realistyczny sposób imitująca beton, dostępna jest także w kolorze fortepianowej czerni. 
Kominek nadaje wnętrzom świeży, nowoczesny wygląd w stylu industrialnym. 

USP’s
• Stylowy, nowoczesny kominek ścienny z polanami
• Efektowna rama w stylu industrialnym imitująca beton
• Efekt płomieni działa niezależnie od trybu grzania, dzięki czemu można cieszyć się urokiem 

kominka cały rok
• Wyłącznik czasowy 24 h / 7 zapewnia dużą elastyczność – możliwość zaprogramowania 

ustawień dla każdego dnia tygodnia indywidualnie

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.

Produkt z wkładem kominkowym



Optimyst® – Nissum concrete
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Faber Slimline with frame 
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Faber Slimline with frame 

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.

Nissum concrete S Nissum concrete L

Ogólna specyfikacja

Efekt płomieni Optimyst® Optimyst®

Numer katalogowy 207821 207838

Kod EAN 5011139207821 5011139207838

Model Kominek ścienny Kominek ścienny

Widok na palenisko 1-stronny 1-stronny

Kolor Beton Beton

Dekoracja paleniska Płonące polana Płonące polana

Wymiary produktu

Wymiary paleniska  
(szer. x wys.) 

40 x 32 cm 54 x 32 cm 

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

74 x 69 x 20 cm  
(głębokość ramy: 6 cm)

88 x 69 x 20 cm  
(głębokość ramy: 6 cm)

Szczegółowa 
specyfikacja

Funkcja grzewcza Tak Tak

Termostat Tak Tak

Pilot zdalnego sterowania Tak Tak

Dodatkowe sterowanie 
manualne

Włącznik 24h/7,  
regulacja płomienia

Włącznik 24h/7,  
regulacja płomienia

Podświetlenie Halogenowe Halogenowe

Efekty dźwiękowe Nie Nie

Efekty kolorystyczne Nie Nie

Pobór energii

Grzanie, moc w trybie 1 1000 W 1000 W

Grzanie, moc w trybie 2 2000 W 2000 W

Zużycie energii  
przez efekty optyczne 

200 W 200 W

Maks. zużycie energii 2000 W 2000 W

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

Informacje dodatkowe

Masa produktu 19,5 kg 23 kg

Długość kabla zasilającego 1,5 m 1,5 m

Gwarancja 2 lata 2 lata


