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WINSLOW 36
• Επίτοιχο με κυρτή, γυάλινη πρόσοψη 
• Διακόσμηση με ξύλα/κρυστάλλους/πέτρες
• Τεχνολογία LED Optiflame 3D και με οπίσθιο φωτισμό
• Πολλαπλές λειτουργίες του εφέ φλόγας, χρωμάτων & Ήχου 
• Θέρμανση με θερμοστάτη & ψηφιακή ένδειξη (ισχύος 1,6kW)
• Σύνδεση με Wifi και λειτουργία με εφαρμογή κινητού 
• Διαστάσεις (Π x Y x B): 91,5 x 44 x 12,8 cm

Link: WINSLOW 36

420,00

WINSLOW 48
• Επίτοιχο με κυρτή, γυάλινη πρόσοψη
• Διακόσμηση με ξύλα/κρυστάλλους/πέτρες
• Τεχνολογία LED Optiflame 3D και με οπίσθιο φωτισμό
• Πολλαπλές λειτουργίες του εφέ φλόγας, χρωμάτων & Ήχου 
• Θέρμανση με θερμοστάτη & ψηφιακή ένδειξη (ισχύος 1,6kW)
• Σύνδεση με Wifi και λειτουργία με εφαρμογή κινητού 
• Διαστάσεις (Π x Y x B): 121,9 x 46 x 12,8 cm

Link: WINSLOW 48

590,00

SP 16 LED
• Επίτοιχο, μεταλλική κατασκευή με ξύλα, που έχουν 

LED φωτισμό στο εσωτερικό τους
• Τεχνολογία Optiflame effect 3D (LED)
• Πολλαπλές λειτουργίες απεικόνισης του εφέ φλόγας
• Θέρμανση με θερμοστάτη & ψηφιακή ένδειξη  

(ισχύος 1-2kW)
• Διαστάσεις (Π x Y x B): 120 x 52 x 18 cm

Link: SP 16 LED

1.080,00

                     IGNITE XL 50 + Metal Frame

                     IGNITE XL 74 + Metal Frame

• Επίτοιχο με διακοσμητικούς κρυστάλλους και 
μεταλλική επένδυση σε μαύρο ματ

• Τεχνολογία Optiflame effect 3D (LED)
• Πολλαπλές λειτουργίες απεικόνισης του εφέ φλόγας
• Θέρμανση με θερμοστάτη & ψηφιακή ένδειξη (ισχύος 1,8kW)
• Διαστάσεις XL 50 (Π x Y x B): 145 x 56 x 15 cm
• Διαστάσεις XL 74 (Π x Y x B): 205 x 56 x 15 cm

Link: IGNITE XL 50 + Metal Frame
         IGNITE XL 74 + Metal Frame

1.500,00

2.300,00

               NISSUM CONCRETE L
• Επίτοιχο με ξύλα και επένδυση concrete (χρώμα 

τσιμέντου) 
• Τεχνολογία Opti Myst effect 3D, με εξάτμιση - ατμού 
• Πολλαπλές λειτουργίες απεικόνισης του εφέ φλόγας
• Θέρμανση με θερμοστάτη ψηφιακό (ισχύος 1-2kW)
• Διαστάσεις (Π x Y x B): 88 x 69 x 20 cm

Link: NISSUM CONCRETE L

1.700,00

*χωρίς Φ.Π.Α.
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Ηλεκτρικά Τζάκια Τοίχου

https://www.sieline.gr/product/%ce%b7%ce%bb%ce%b5%ce%ba%cf%84%cf%81%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%cf%84%ce%b6%ce%ac%ce%ba%ce%b9-winslow-36/
https://www.sieline.gr/product/%ce%b7%ce%bb%ce%b5%ce%ba%cf%84%cf%81%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%cf%84%ce%b6%ce%ac%ce%ba%ce%b9-winslow-48/
https://www.sieline.gr/product/sp16-led/
https://www.sieline.gr/product/ignite-xl-metal-frame/
https://www.sieline.gr/product/dimplex-nissum-concrete-l/


*χωρίς Φ.Π.Α.
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Εικαστικό Φωτογραφία Μοντέλο - Περιγραφή Τιμή* €

PHAEDRA
• Επίτοιχο με κεραμικά ξύλα, κρυστάλλους, άσπρες 

πέτρες και επένδυση MDF
• Τεχνολογία τρισδιάστατου εφέ φλόγας 3D  

(με φωτισμό LED)
• Ρυθμιζόμενες επιλογές χρωμάτων - φωτεινότητας της 

φλόγας και εστίας και οπίσθιου φωτισμού LED
• Θέρμανση με θερμοστάτη & ψηφιακή ένδειξη  

(ισχύος 1-2kW)
• Διαστάσεις (Π x Y x B): 70 x 64 x 20 cm

Link: PHAEDRA

710,00

IRIS
• Επίτοιχο με κεραμικά ξύλα, κρυστάλλους, άσπρες 

πέτρες και επένδυση MDF
• Τεχνολογία τρισδιάστατου εφέ φλόγας 3D (με φωτισμό LED)
• Ρυθμιζόμενες επιλογές χρωμάτων - φωτεινότητας της 

φλόγας και εστίας και οπίσθιου φωτισμού LED
• Θέρμανση με θερμοστάτη & ψηφιακή ένδειξη  

(ισχύος 1-2kW)
• Διαστάσεις (Π x Y x B): 110 x 57 x 25 cm

Link: IRIS

940,00

APOLON

• Επίτοιχο με διακοσμητικα ξύλα και γυάλινη πρόσοψη
• Τεχνολογία τρισδιάστατου εφέ φλόγας 3D (με φωτισμό LED)
• Ρυθμιζόμενες επιλογές χρωμάτων - φωτεινότητας της 

φλόγας και εστίας. Επιλογή οπίσθιου φωτισμού
• Θέρμανση με θερμοστάτη & ψηφιακή ένδειξη  

(ισχύος 1-2kW)
• Διαστάσεις (Π x Y x B): 128 x 55 x 14 cm

Link: APOLON

900,00

IRO
• Επίτοιχο με γυάλινη άσπρη γαλακτερή πρόσοψη,  

με διακοσμητικούς κρυστάλλους και πέτρες
• Τεχνολογία τρισδιάστατου εφέ φλόγας 3D (με φωτισμό LED)
• Ρυθμιζόμενες επιλογές χρωμάτων - φωτεινότητας της
   φλόγας και εστίας. Επιλογή οπίσθιου φωτισμού
• Θέρμανση με θερμοστάτη & ψηφιακή ένδειξη  

(ισχύος 1-2kW)
• Διαστάσεις (Π x Y x B): 128 x 55 x 14 cm

Link: IRO

950,00

URANUS
• Επίτοιχο κάθετο με γυάλινη πρόσοψη μαύρο και 

διακόσμηση με ξύλα, κρυστάλλους και λευκές πέτρες
• Τεχνολογία τρισδιάστατου εφέ φλόγας (με φωτισμό LED)
• Ρυθμιζόμενες επιλογές χρώματος φλόγας, 

φωτεινότητας και χρωμάτων οπίσθιου φωτισμού LED 
• Ρυθμιζόμενη θέρμανση με θερμοστάτη και ψηφιακή 

ένδειξη με 2 σκάλες (ισχύος 0.75-1.5kW)
• Διαστάσεις (ΠxΥxΒ): 41 x 81 x 13 cm

 Link: URANUS

420,00

Ηλεκτρικά Τζάκια Τοίχου

https://www.sieline.gr/product/riechen-phaedra/
https://www.sieline.gr/product/riechen-iris/
https://www.sieline.gr/product/riechen-apolon/
https://www.sieline.gr/product/riechen-iro/
https://www.sieline.gr/product/glow-fire-uranus/
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*χωρίς Φ.Π.Α.

Εντοιχιζόμενες Ηλεκτρικές Εστίες

Εικαστικό Φωτογραφία Μοντέλο - Περιγραφή Τιμή* €

PROMITHEAS
• Ένθετη εστία με ξύλα για τοποθέτηση σε κάθε τζάκι

• Τεχνολογία τρισδιάστατου εφέ φλόγας (με φωτισμό LED)

• Παρουσίαση φλόγας 3D με ειδικό Plexiglas & οπίσθιο     
   φωτισμό

• Θέρμανση με θερμοστάτη σε 2 σκάλες (ισχύος 1-2kW)

• Διαστάσεις (ΠxΥxΒ): 40,5 x 32 x 24 cm

Link: PROMITHEAS

275,00

RLG 20
• Ένθετη εστία με ξύλα για τοποθέτηση σε κάθε τζάκι 
• Τεχνολογία Revillution 3D (LED) με πιο φωτεινή, 

μεγάλη φλόγα και με οπίσθιο φωτισμό
• LED φωτισμός στο εσωτερικών των ξύλων
• Πολλαπλές λειτουργίες απεικόνισης του εφέ φλόγας
• Θέρμανση με θερμοστάτη και κοντρόλ (ισχύος 0,9-1,8kW)
• Διαστάσεις (Π x Y x B): 60 x 43 x 32 cm

Link: RLG 20 

485,00

SILVERTON
• Ένθετη εστία με ξύλα για τοποθέτηση σε κάθε τζάκι 
• Τεχνολογία Opti Myst effect 3D (LED), με εξάτμιση  

ατμού από νερό (πατενταρισμένη τεχνολογία)
• LED φωτα στο εσωτερικό των ξύλων και στην θράκα
• Χωρίς θέρμανση (ισχύς λειτουργίας 60W)
• Διαστάσεις (Π x Y x B): 69 x 33 x 36 cm

Link: SILVERTON

920,00

INSERT 63
• Εντοιχιζόμενη, μεγάλη σε βάθος εστία με ξύλα και 

εσωτερική επένδυση από πυρότουβλα
• Τεχνολογία τρισδιάστατου εφέ φλόγας 3D (με φωτισμό 

LED) και επιλογή ήχου καύσης ξύλων 
• Ρυθμιζόμενες επιλογές χρωμάτων - φωτεινότητας της 

φλόγας και εστίας
• Θέρμανση με θερμοστάτη & ψηφιακή ένδειξη (ισχύος 1-2kW)
• Διαστάσεις INSERT 63 (Π x Y x B): 63 x 54,5 x 22 cm

Link: INSERT 63

540,00

INSERT 71
• Εντοιχιζόμενη, μεγάλη σε βάθος εστία με ξύλα και 

εσωτερική επένδυση από πυρότουβλα
• Τεχνολογία τρισδιάστατου εφέ φλόγας 3D  

(με φωτισμό LED) και επιλογή ήχου καύσης ξύλων
• Ρυθμιζόμενες επιλογές χρωμάτων - φωτεινότητας της 

φλόγας και εστίας
• Θέρμανση με θερμοστάτη & ψηφιακή ένδειξη (ισχύος 1-2kW)
• Διαστάσεις INSERT 71 (Π x Y x B): 71 x 62,5 x 22 cm

Link: INSERT 71

605,00

https://www.sieline.gr/product/promitheas/
https://www.sieline.gr/product/rlg20/
https://www.sieline.gr/product/dimplex-silverton/
https://www.sieline.gr/product/riechen-insert-63/
https://www.sieline.gr/product/riechen-insert-63/
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*χωρίς Φ.Π.Α.

Εντοιχιζόμενες Ηλεκτρικές Εστίες

Εικαστικό Φωτογραφία Μοντέλο - Περιγραφή Τιμή* €

            XHD 23  
            XHD 26

• Ένθετη εστία με ξύλα για εγκατάσταση με επένδυση ή 
σε τζάκι (με γυάλινη πρόσοψη)

• Τεχνολογία Optiflame effect 3D (LED)
• LED φωτισμός στο εσωτερικών των ξύλων
• Πολλαπλές λειτουργίες απεικόνισης του εφέ φλόγας
• Θέρμανση με θερμοστάτη & ψηφιακή ένδειξη (ισχύος 1,5kW)
• Διαστάσεις XHD 23 (Π x Y x B): 58,4 x 51,9 x 20 cm
• Διαστάσεις XHD 26 (Π x Y x B): 66 x 48 x 20 cm

Links: XHD 23  -  XHD 26 

500,00

540,00

XHD 28
• Ένθετη εστία με ξύλα για εγκατάσταση με επένδυση ή 

σε τζάκι (με γυάλινη πρόσοψη)
• Τεχνολογία Optiflame effect 3D (LED)
• LED φωτισμός στο εσωτερικών των ξύλων
• Πολλαπλές λειτουργίες απεικόνισης του εφέ φλόγας
• Θέρμανση με θερμοστάτη & ψηφιακή ένδειξη  

(ισχύος 1,5kW)
• Διαστάσεις (Π x Y x B): 69,5 x 59,6 x 20 cm

Link: XHD 28 

620,00

SIERRA 48
• Εντοιχιζόμενη εστία με διακοσμητικά ξύλα, 

κρυστάλλους και πέτρες (με γυάλινη πρόσοψη)
• Δυνατότητα τοποθέτησης και σε τοίχο ή δάπεδο 
• Τεχνολογία Optiflame 3D εφέ φλόγας (με φωτισμό LED)
• Πολλαπλές λειτουργίες του εφέ φλόγας, χρωμάτων & Ήχου 
• Θέρμανση με θερμοστάτη & ψηφιακή ένδειξη (ισχύος 1,8kW)
• Σύνδεση με Wifi και λειτουργία με εφαρμογή κινητού 
• Διαστάσεις (Π x Y x B): 121,9 x 49,5 x 13,2 cm

Link: SIERRA 48

800,00

SIERRA 60
• Εντοιχιζόμενη εστία με διακοσμητικά ξύλα, 

κρυστάλλους και πέτρες (με γυάλινη πρόσοψη)
• Δυνατότητα τοποθέτησης και σε τοίχο ή δάπεδο 
• Τεχνολογία Optiflame 3D εφέ φλόγας (με φωτισμό LED)
• Πολλαπλές λειτουργίες του εφέ φλόγας, χρωμάτων & Ήχου 
• Θέρμανση με θερμοστάτη & ψηφιακή ένδειξη (ισχύος 1,8kW)
• Σύνδεση με Wifi και λειτουργία με εφαρμογή κινητού 
• Διαστάσεις (Π x Y x B): 152,4 x 49,5 x 13,2 cm

Link: SIERRA 60

1.040,00

SIERRA 72
• Εντοιχιζόμενη εστία με διακοσμητικά ξύλα, 

κρυστάλλους και πέτρες (με γυάλινη πρόσοψη)
• Δυνατότητα τοποθέτησης και σε τοίχο ή δάπεδο 
• Τεχνολογία Optiflame 3D εφέ φλόγας (με φωτισμό LED)
• Πολλαπλές λειτουργίες του εφέ φλόγας, χρωμάτων & Ήχου 
• Θέρμανση με θερμοστάτη & ψηφιακή ένδειξη (ισχύος 1,8kW)
• Σύνδεση με Wifi και λειτουργία με εφαρμογή κινητού 
• Διαστάσεις (Π x Y x B): 182,9 x 49,5 x 13,2 cm

Link: SIERRA 72

1.300,00

https://www.sieline.gr/product/dimplex-xhd23/
https://www.sieline.gr/product/dimplex-xhd-26/
https://www.sieline.gr/product/dimplex-xhd-28/
https://www.sieline.gr/product/ilektriko-tzaki-dimplex-sierra-48/
https://www.sieline.gr/product/ilektriko-tzaki-dimplex-sierra-60/
https://www.sieline.gr/product/ilektriko-tzaki-dimplex-sierra-72/
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*χωρίς Φ.Π.Α.

Εντοιχιζόμενες Ηλεκτρικές Εστίες

Εικαστικό Φωτογραφία Μοντέλο - Περιγραφή Τιμή* €

IGNITE XL 50
                        DRIFTWOOD XL 50 (ξύλα & πέτρες)

• Εντοιχιζόμενη εστία με διακοσμητικούς κρυστάλλους 
και πιο εντυπωσιακό εφέ αντανάκλασης 

• Τεχνολογία Optiflame effect 3D (LED) με μεγαλύτερη 
φωτεινότητα

• Πολλαπλές λειτουργίες απεικόνισης του εφέ της 
φλόγας και εστίας - επιλογή χρωματισμών LED

• Θέρμανση με θερμοστάτη & ψηφιακή ένδειξη (ισχύος 1,8 kW)
• Eπιλογή DRIFTWOOD με διακοσμητικά ξύλα και πέτρες
• Διαστάσεις IGNITE XL 50  (Π x Y x B): 130 x 42 x 14,7 cm

Link: IGNITE XL 50

1.230,00
150,00

IGNITE XL 74
                     DRIFTWOOD XL 74 (ξύλα & πέτρες)

IGNITE XL 100
• Εντοιχιζόμενη εστία με διακοσμητικούς κρυστάλλους 

και πιο εντυπωσιακό εφέ αντανάκλασης 
• Τεχνολογία Optiflame effect 3D (LED) με μεγαλύτερη 

φωτεινότητα
• Πολλαπλές λειτουργίες απεικόνισης του εφέ της 

φλόγας και εστίας - επιλογή χρωματισμών LED
• Θέρμανση με θερμοστάτη & ψηφιακή ένδειξη (ισχύος 1,8 kW)
• Eπιλογή DRIFTWOOD με διακοσμητικά ξύλα και πέτρες
• Διαστάσεις IGNITE XL 74  (Π x Y x B): 194 x 42 x 14,7 cm
• Διαστάσεις IGNITE XL 100  (Π x Y x B): 257 x 42 x 14,7 cm

Link: IGNITE XL 74

1.820,00
185,00

2.460,00

 VIVENTE 75 
• Εντοιχιζόμενη εστία 1-2-3 όψεων με ρεαλιστικά ξύλα
• Νέα τεχνολογία Dimplex Revillution 3D (LED) 
• Ρύθμιση εφέ φλόγας & ηχητική λειτουργία καύσης
• 4 επιλογές προβολής της πίσω όψης
• Σύνδεση για πλήρη έλεγχο και από κινητό
• Θέρμανση με θερμοστάτη & ψηφιακή ένδειξη (ισχύος 1,5 kW)
• Διαστάσεις VIVENTE 75  (Π x Y x B): 74 x 66,5 x 30,7 cm

Link: VIVENTE

2.240,00

VIVENTE 100
VIVENTE 150

• Εντοιχιζόμενη εστία 1-2-3 όψεων με ρεαλιστικά ξύλα
• Νέα τεχνολογία Dimplex Revillution 3D (LED) 
• Ρύθμιση εφέ φλόγας & ηχητική λειτουργία καύσης
• 4 επιλογές προβολής της πίσω όψης
• Σύνδεση για πλήρη έλεγχο και από κινητό 
• Θέρμανση με θερμοστάτη & ψηφιακή ένδειξη (ισχύος 1,5 kW)
• Διαστάσεις VIVENTE 100  (Π x Y x B): 104 x 66,5 x 30,7 cm
• Διαστάσεις VIVENTE 150  (Π x Y x B): 154 x 66,5 x 30,7 cm

Link: VIVENTE

2.790,00
3.750,00

OPTI V Single
 OPTI V Double

• Εντοιχιζόμενη εστία με ρεαλιστικά ξύλα και LED
• Τεχνολογία Opti-V με προηγμένη τρισδιάστατη φλόγα
• Πολλαπλές λειτουργίες απεικόνισης του εφέ φλόγας
• Χωρίς θέρμανση (ισχύος 35-70 W)
• Διαστάσεις OPTI V Single (Π x Y x B): 73,6 x 45 x 34 cm
• Διαστάσεις  OPTI V Double (Π x Y x B): 135,6 x 45 x 34 cm

Link: OPTI V SINGLE & DOUBLE

2.800,00
5.150,00

Έξτρα επιλογή Driftwood

Έξτρα επιλογή Driftwood

https://www.sieline.gr/product/dimplex-ignite-xl-50/
https://www.sieline.gr/product/dimplex-ignite-xl-74/
https://www.sieline.gr/product/dimplex-vivente/
https://www.sieline.gr/product/dimplex-vivente/
https://www.sieline.gr/product/dimplex-opti-v/
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*χωρίς Φ.Π.Α.

Εντοιχιζόμενες Ηλεκτρικές Εστίες

Εικαστικό Φωτογραφία Μοντέλο - Περιγραφή Τιμή* €

INSERT 102

INSERT 127
• Εντοιχιζόμενη εστία με ρεαλιστικά ξύλα, κάρβουνα, 

κρυστάλλους και πέτρες (με γυάλινη πρόσοψη)
• Τεχνολογία τρισδιάστατου εφέ φλόγας 3D (LED φωτισμός)
• Πολλαπλές λειτουργίες του εφέ φλόγας, χρωμάτων & Ήχου 
• Θέρμανση με θερμοστάτη & ψηφιακή ένδειξη (ισχύος 1-2kW)
• Σύνδεση με Wifi και λειτουργία με εφαρμογή κινητού 
• Διαστάσεις INSERT 102 (Π x Y x B): 101,6 x 48 x 14,6 cm
• Διαστάσεις INSERT 127 (Π x Y x B): 127 x 48 x 14,6 cm

Link: INSERT 102
          INSERT 127

810,00

1.130,00

INSERT 152

INSERT 183
• Εντοιχιζόμενη εστία με ρεαλιστικά ξύλα, κάρβουνα, 

κρυστάλλους και πέτρες (με γυάλινη πρόσοψη)
• Τεχνολογία τρισδιάστατου εφέ φλόγας 3D (LED φωτισμός)
• Πολλαπλές λειτουργίες του εφέ φλόγας, χρωμάτων & Ήχου 
• Θέρμανση με θερμοστάτη & ψηφιακή ένδειξη (ισχύος 1-2kW)
• Σύνδεση με Wifi και λειτουργία με εφαρμογή κινητού 
• Διαστάσεις INSERT 152 (Π x Y x B): 152,4 x 48 x 14,6 cm
• Διαστάσεις INSERT 183 (Π x Y x B): 183 x 48 x 14,6 cm

Link: INSERT 152
          INSERT 183

1.280,00

1.480,00

3D INSERT 93

3D INSERT 133
• Εντοιχιζόμενη εστία 1-2-3 όψεων γυάλινη επιφάνεια με 

ρεαλιστικά ξύλα και κάρβουνα
• Τεχνολογία τρισδιάστατου εφέ φλόγας 3D (LED φωτισμός)
• Πολλαπλές λειτουργίες του εφέ φλόγας, χρωμάτων & Ήχου 
• Θέρμανση με θερμοστάτη & ψηφιακή ένδειξη (ισχύος 1-2kW)
• Σύνδεση με Wifi και λειτουργία με εφαρμογή κινητού 
• Διαστάσεις 3D INSERT 93 (Π x Y x B): 92,8 x 49,3 x 20,6 cm
• Διαστάσεις 3D INSERT 133 (Π x Y x B): 132,8 x 49,3 x 20,6 cm

Link: 3D INSERT 93
           3D INSERT 133

1.100,00

1.600,00

3D INSERT 153

3D INSERT 183
• Εντοιχιζόμενη εστία 1-2-3 όψεων γυάλινη επιφάνεια με 

ρεαλιστικά ξύλα και κάρβουνα
• Τεχνολογία τρισδιάστατου εφέ φλόγας 3D (LED φωτισμός)
• Πολλαπλές λειτουργίες του εφέ φλόγας, χρωμάτων & Ήχου 
• Θέρμανση με θερμοστάτη & ψηφιακή ένδειξη (ισχύος 1-2kW)
• Σύνδεση με Wifi και λειτουργία με εφαρμογή κινητού 
• Διαστάσεις 3D INSERT 153 (Π x Y x B): 152,8 x 49,3 x 20,6 cm
• Διαστάσεις 3D INSERT 183 (Π x Y x B): 182,8 x 49,3 x 20,6 cm

Link: 3D INSERT 153
          3D INSERT 183 

1.970,00

2.160,00

https://www.sieline.gr/product/richen-insert-102/
https://www.sieline.gr/product/%ce%b7%ce%bb%ce%b5%ce%ba%cf%84%cf%81%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%cf%84%ce%b6%ce%ac%ce%ba%ce%b9-insert-127/
https://www.sieline.gr/product/%ce%b7%ce%bb%ce%b5%ce%ba%cf%84%cf%81%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%cf%84%ce%b6%ce%ac%ce%ba%ce%b9-insert-152/
https://www.sieline.gr/product/%ce%b7%ce%bb%ce%b5%ce%ba%cf%84%cf%81%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%cf%84%ce%b6%ce%ac%ce%ba%ce%b9-insert-183/
https://www.sieline.gr/product/%ce%b7%ce%bb%ce%b5%ce%ba%cf%84%cf%81%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%cf%84%ce%b6%ce%ac%ce%ba%ce%b9-3d-insert-93/
https://www.sieline.gr/product/ilektriko-tzaki-3d-insert-133/
https://www.sieline.gr/product/ilektriko-tzaki-3d-insert-153/
https://www.sieline.gr/product/ilektriko-tzaki-3d-insert-183/
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*χωρίς Φ.Π.Α.

Εικαστικό Φωτογραφία Μοντέλο - Περιγραφή Τιμή* €

                         XHD 28 + LISABONA WHITE 
• Επιδαπέδιο τζάκι με επένδυση MDF άσπρο σκαλιστό
• Τεχνολογία Optiflame effect 3D (LED) με εστία XHD 28
• LED φωτισμός στο εσωτερικό των ξύλων 
• Πολλαπλές λειτουργίες απεικόνισης του εφέ φλόγας
• Θέρμανση με θερμοστάτη & ψηφιακή ένδειξη (ισχύος 

1,5kW)
• Διαστάσεις (Π x Y x B): 110 x 95 x 30 cm

Link: XHD 28 + LISABONA WHITE

1.000,00

                         XHD 28 + LISABONA BLACK
• Επιδαπέδιο τζάκι με επένδυση MDF μαύρο σκαλιστό
• Τεχνολογία Optiflame effect 3D (LED) με εστία XHD 28
• LED φωτισμός στο εσωτερικό των ξύλων 
• Πολλαπλές λειτουργίες απεικόνισης του εφέ φλόγας
• Θέρμανση με θερμοστάτη & ψηφιακή ένδειξη (ισχύος 

1,5kW)
• Διαστάσεις (Π x Y x B): 110 x 95 x 30 cm

Link: XHD 28 + LISABONA BLACK

1.040,00

                BEETHOVEN ANTIQUE
• Επιδαπέδιο τζάκι από MDF σκαλιστό, μπεζ ανοιχτό 
• Τεχνολογία Optiflame effect 3D (LED)
• LED φωτισμός στο εσωτερικών των ξύλων
• Πολλαπλές λειτουργίες απεικόνισης του εφέ φλόγας
• Θέρμανση με θερμοστάτη & ψηφιακή ένδειξη  

(ισχύος 1,5kW)
• Διαστάσεις (Π x Y x B): 99 x 94 x 36 cm

Link: BEETHOVEN ANTIQUE LED

1.060,00

        MILANO CAMPANA
• Επιδαπέδιο τζάκι με σκαλιστή επένδυση σκούρας 

καρυδιάς 
• Τεχνολογία Optiflame effect 3D (LED)
• LED φωτισμός στο εσωτερικών των ξύλων
• Πολλαπλές λειτουργίες απεικόνισης του εφέ φλόγας
• Θέρμανση με θερμοστάτη & ψηφιακή ένδειξη  

(ισχύος 1,5kW)
• Διαστάσεις (Π x Y x B): 93 x 93 x 32 cm

Link: MILANO CAMPANA LED

1.070,00

     AVALONE WHITE ECO

       AVALONE CONCRETE ECO
• Επιδαπέδιο τζάκι με επένδυση MDF άσπρο ή χώμα 

τσιμέντου
• Τεχνολογία Optiflame effect 3D (LED) - εστία XHD 23
• LED φωτισμός στο εσωτερικών των ξύλων
• Πολλαπλές λειτουργίες απεικόνισης του εφέ φλόγας
• Θέρμανση με θερμοστάτη & ψηφιακή ένδειξη  

(ισχύος 1,5kW)
• Διαστάσεις (Π x Y x B): 90 x 90 x 32 cm

Link: AVALONE 

1.150,00
1.150,00

https://www.sieline.gr/product/dimplex-lisabona-white/
https://www.sieline.gr/product/dimplex-lisabona-black/
https://www.sieline.gr/product/dimplex-beethoven-antique-led/
https://www.sieline.gr/product/dimplex-campana/
https://www.sieline.gr/product/dimplex-avalone/
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*χωρίς Φ.Π.Α.

Επιδαπέδια Ηλεκτρικά Τζάκια με Επένδυση

Εικαστικό Φωτογραφία Μοντέλο - Περιγραφή Τιμή* €

EKTORAS WHITE 
• Επιδαπέδιο με ξύλα και επένδυση MDF άσπρο
• Τεχνολογία τρισδιάστατου εφέ φλόγας 3D (με φωτισμό LED)
• Ρυθμιζόμενες επιλογές φωτεινότητας της φλόγας και 

εστίας - επιλογή περιμετρικού φωτισμού LED
• Θέρμανση με θερμοστάτη & ψηφιακή ένδειξη  

(ισχύος 1-2kW)
• Διαστάσεις (Π x Y x B): 101 x 88.3 x 25 cm

Link: EKTORAS WHITE 

700,00

EKTORAS BLACK  
• Επιδαπέδιο με επένδυση MDF, Wege και γρανίτη
• Τεχνολογία τρισδιάστατου εφέ φλόγας 3D (με φωτισμό LED)
• Ρυθμιζόμενες επιλογές φωτεινότητας της φλόγας και 

εστίας - επιλογή περιμετρικού φωτισμού LED
• Θέρμανση με θερμοστάτη & ψηφιακή ένδειξη  

(ισχύος 1-2kW)
• Διαστάσεις (Π x Y x B): 101 x 88.3 x 25 cm

Link: EKTORAS BLACK 

700,00

LEANDROS
• Επιδαπέδιο με ξύλα και σκαλιστή επένδυση MDF
• Τεχνολογία τρισδιάστατου εφέ φλόγας 3D (με φωτισμό 

LED)
• Ρυθμιζόμενες επιλογές φωτεινότητας της φλόγας και 

εστίας – επιλογή περιμετρικού φωτισμού
• Θέρμανση με θερμοστάτη & ψηφιακή ένδειξη (ισχύος 

1-2kW)
• Διαστάσεις (Π x Y x B): 110 x 95 x 25 cm

Link: LEANDROS

785,00

IRAKLIS WHITE
• Επιδαπέδιο με κεραμικά ξύλα, κρυστάλλους, πέτρες 

και επένδυση MDF σε άσπρο χρώμα
• Τεχνολογία τρισδιάστατου εφέ φλόγας 3D (με φωτισμό LED)
• Ρυθμιζόμενες επιλογές χρωμάτων - φωτεινότητας της 

φλόγας και εστίας
• Θέρμανση με θερμοστάτη & ψηφιακή ένδειξη (ισχύος 1-2kW)
• Διαστάσεις HRAKLIS (Π x Y x B): 141 x 88 x 21 cm

Link: IRAKLIS WHITE

1.350,00

3D ACHILEAS WALL

3D ACHILEAS STAND 
• Επίτοιχο (WALL), Δαπέδου (STAND) με εστία 3D 

INSERT με ρεαλιστικά ξύλα και κάρβουνα
• Τεχνολογία τρισδιάστατου εφέ φλόγας 3D (LED φωτισμός)
• Πολλαπλές λειτουργίες του εφέ φλόγας, χρωμάτων & Ήχου 
• Θέρμανση με θερμοστάτη & ψηφιακή ένδειξη (ισχύος 1-2kW)
• Σύνδεση με Wifi και λειτουργία με εφαρμογή κινητού 
• Διαστάσεις ACHILEAS WALL (Π x Y x B): 104 x 58,8 x 25 cm
• Διαστάσεις ACHILEAS STAND (Π x Y x B): 104 x 78,8 x 25 cm

Link: 3D ACHILEAS WALL
           3D ACHILEAS STAND

1.550,00

1.700,00

https://www.sieline.gr/product/ektoras-white/
https://www.sieline.gr/product/riechen-hektor-black/
https://www.sieline.gr/product/leandros-white/
https://www.sieline.gr/product/riechen-iraklis/
https://www.sieline.gr/product/ilektriko-tzaki-3d-achileas-wall/
https://www.sieline.gr/product/ilektriko-tzaki-3d-achileas-stand/
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*χωρίς Φ.Π.Α.

Ηλεκτρικά Τζάκια Ατμού (Optimyst)

Εικαστικό Φωτογραφία Μοντέλο - Περιγραφή Τιμή* €

CASSETTE 250
• Ένθετη ηλεκτρική εστία για τοποθέτηση μέσα σε κατασκευή
• Τεχνολογία Optimyst effect 3D (LED), με εξάτμιση 

ατμού - νερού
• Ρύθμιση απεικόνισης του εφέ της φλόγας - τηλεχειριστήριο
• Χωρίς θέρμανση (ισχύς λειτουργίας 60W)
• Διαστάσεις (Π x Y x B): 27 x 14,5 x 27 cm

Link: CASSETTE 250

730,00

CASSETTE 400/600 LED
400 L logset (διακοσμητικά ξύλα)
600 L logset (διακοσμητικά ξύλα)

• Ένθετη ηλεκτρική εστία για τοποθέτηση μέσα σε κατασκευή
• Τεχνολογία Optimyst effect 3D (LED), με εξάτμιση 

ατμού - νερού
• Ρύθμιση απεικόνισης του εφέ της φλόγας & ηχητική 

λειτουργία καύσης
• Χωρίς θέρμανση (ισχύς λειτουργίας 125W)
• Διαστάσεις (Π x Y x B): 41 x 18 x 22 cm
• Διαστάσεις 400 L (Π x B): 41 x 22 cm
• Διαστάσεις 600 L (Π x B): 56,4 x 22 cm 

Link: CASSETTE 400/600 LED

780,00
160,00 
200,00

CASSETTE 500R
LOG SET 500 (διακοσμητικά ξύλα)

• Ένθετη ηλεκτρική εστία για τοποθέτηση μέσα σε 
κατασκευή

• Τεχνολογία Optimyst effect 3D (LED), με εξάτμιση 
ατμού - νερού

• Ρύθμιση απεικόνισης του εφέ της φλόγας & ηχητική 
λειτουργία καύσης

• Χωρίς θέρμανση (ισχύς λειτουργίας 220W)
• Διαστάσεις (Π x Y x B): 50,8 x 23 x 30,5 cm
• Διαστάσεις LED LOG SET (Π x Y x B): 51 x 16 x 36 cm

Link: CASSETTE 500R

1.350,00
460,00

CASSETTE 1000R
LOG SET 1000 (διακοσμητικά ξύλα)

• Ένθετη ηλεκτρική εστία για τοποθέτηση μέσα σε 
κατασκευή

• Τεχνολογία Optimyst effect 3D (LED), με εξάτμιση 
ατμού - νερού

• Ρύθμιση απεικόνισης του εφέ της φλόγας & ηχητική 
λειτουργία καύσης

• Χωρίς θέρμανση (ισχύς λειτουργίας 420W)
• Διαστάσεις (Π x Y x B): 101,7 x 23 x 30,5 cm
• Διαστάσεις LED LOG SET (Π x Y x B): 102 x 16 x 36 cm

Link: CASSETTE 1000R

2.200,00
800,00

                     ENGINE 56-600 (με μαντέμι)
           ENGINE 56-600B (με πυρότουβλα) 

• Εντοιχιζόμενη εστία (ανοιχτή) με ρεαλιστικά ξύλα
• Τεχνολογία Opti Myst effect 3D, με εξάτμιση ατμού - νερού
• Ρύθμιση απεικόνισης του εφέ της φλόγας - τηλεχειριστήριο
• Θέρμανση με θερμοστάτη ψηφιακό (ισχύος 1-2 kW)
• Διαστάσεις (Π x Y x B): 65 x 70 x 25,5 cm

Link: ENGINE 56-600

1.500,00
1.580,00

https://www.sieline.gr/product/dimplex-cassette-250/
https://www.sieline.gr/product/dimplex-cassette-400-600/
https://www.sieline.gr/product/dimplex-cassette-500/
https://www.sieline.gr/product/dimplex-cassette-1000/
https://www.sieline.gr/product/dimplex-engine-56-600mb/
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*χωρίς Φ.Π.Α.

Ηλεκτρικά Τζάκια Ατμού (Optimyst)

Παρελκόμενα Ηλεκτρικών Τζακιών

Εικαστικό Φωτογραφία Μοντέλο - Περιγραφή Τιμή* €

3 STEP
• Εντοιχιζόμενη εστία 3 όψεων με κεραμικά ξύλα για 

τοποθέτηση σε κατασκευή
• Τεχνολογία Optimyst effect 3D, με εξάτμιση ατμού - νερού
• Ρύθμιση απεικόνισης του εφέ της φλόγας & ηχητική 

λειτουργία καύσης
• Θέρμανση με θερμοστάτη ψηφιακό (ισχύος 1,5 kW)
• Διαστάσεις (Π x Y x B): 73 x 75 x 35 cm

Link: 3 STEP 

3.600,00

MOOREFIELD
• Επιδαπέδιο τζάκι με επένδυση MDF άσπρο και 

μαρμάρινη απόχρωση
• Τεχνολογία Opti Myst effect 3D, με εξάτμιση ατμού, 

εστία Engine 56-600
• Πολλαπλές λειτουργίες απεικόνισης του εφέ φλόγας
• Θέρμανση με θερμοστάτη και ψηφιακή ένδειξη  

(ισχύος 1 - 2 kW)
• Διαστάσεις (Π x Y x B): 100 x 88 x 35 cm

Link: MOOREFIELD

1.730,00

STOCKBRIDGE
• Επιδαπέδιο τζάκι - σόμπα με ξύλα & μεταλλική επένδυση
• Τεχνολογία Opti Myst effect 3D, με εξάτμιση ατμού - νερού
• Πολλαπλές λειτουργίες απεικόνισης του εφέ φλόγας
• Θέρμανση με θερμοστάτη και κοντρόλ (ισχύος 1 - 2 kW)
• Διαστάσεις (Π x Y x B): 62 x 66 x 39 cm

Link: STOCKBRIDGE

1.400,00

FYR 127

NATUR 120
• Επιδαπέδιο τζάκι – σόμπα με ρεαλιστικά ξύλα και 

μεταλλική επένδυση
• Τεχνολογία Opti Myst effect 3D  – ατμού
• Πολλαπλές λειτουργίες απεικόνισης του εφέ φλόγας
• Θέρμανση με θερμοστάτη & κοντρόλ (ισχύος 1-2kW)
• Διαστάσεις FYR 127 (Φ x Y): 60 x 130,6 cm
• Διαστάσεις NATUR 120 (Π x Y x B): 68,8 x 124,6 x 35 cm

Link: FYR 127
               NATUR 120

3.500,00
3.300,00

HXEIO ΚΑΥΣΗΣ SB
• Φορητό ηχείο bluetooth καύσης ξύλου
• Υποδοχή ΤS card, ρύθμιση on-off, ένταση και άλλα
• Σύνδεση με οποιαδήποτε συσκευή bluetooth

Link: ΗΧΕΊΟ ΚΑΥΣΗΣ

63,00

TRANSDUCER
• Ανταλλακτικό για προϊόντα Optimyst. Μετατροπέας 

νερού για εξάτμιση (ultrasonic technology)

50,00

Η έκδοση αυτή υπόκειται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

https://www.sieline.gr/product/dimplex-3-step/
https://www.sieline.gr/product/dimplex-moorefield/
https://www.sieline.gr/product/dimplex-stockbridge/
https://www.sieline.gr/product/dimplex-fyr-127/
https://www.sieline.gr/product/dimplex-natur-120/
https://www.sieline.gr/product/richen-smart-fire/


Η “Glen Dimplex Group” είναι ο μεγαλύτερος όμιλος παγκοσμίως στον χώρο 
της ηλεκτρικής θέρμανσης. Στον τομέα των ηλεκτρικών τζακιών πρωτοπορεί 
στο design, στην κατασκευή και στον τεχνικό σχεδιασμό. Το 1997 αναπτύχθη-
κε και κατοχυρώθηκε από την Dimplex η πρώτη ηλεκτρική εστία με ρεαλιστι-
κή φλόγα. Είναι ο μεγαλύτερος κατασκευαστής ηλεκτρικών τζακιών παγκο-
σμίως με κατοχή 42 διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας προσφέροντας τo πιο ρεαλι-
στικό εφέ εικονικής φλόγας!

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ
Με μοναδικό design και εντυπωσιακή εικονική φλόγα τα 

ηλεκτρικά τζάκια της Dimplex προσφέρουν θαλπωρή και 

αισθητική σε κάθε χώρο του σπιτιού σας. Την μοναδική αυτή 

ατμόσφαιρα μπορείτε να την απολαύσετε και τις 4 εποχές του 

χρόνου απλά και κάθε στιγμή.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΤΖΑΚΙΩΝ DIMPLEX

• Ηλεκτρικά Τζάκια Τοίχου

• Εντοιχιζόμενες Ηλεκτρικές Εστίες

• Εντοιχιζόμενες Ηλεκτρικές Εστίες Ατμού (Optimyst)

• Επιδαπέδια Ηλεκτρικά Τζάκια με Επένδυση

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Δεν χρειάζεται καμία συντήρηση αφού είναι μία ηλεκτρική 

συσκευή χωρίς καύσιμη ύλη. Αποφεύγουμε τους 

καθαρισμούς, τις στάχτες και τον εξαερισμό του δωματίου. 

Επιπλέον δεν μεταφέρουμε ούτε αποθηκεύουμε τα ξύλα για 

μελλοντική χρήση. Το ηλεκτρικό τζάκι είναι μία καθαρή λύση.

ΕΥΚΟΛΙΑ ΠΑΝΤΟΥ
Τα ηλεκτρικά τζάκια τοποθετούνται εύκολα παντού στο δάπεδο, 

στον τοίχο ή ακόμα και στο ήδη υπάρχον, αχρησιμοποίητο τζάκι. 

Το μόνο που χρειάζονται είναι μία πρίζα και το πάτημα ενός 

κουμπιού για να ανοίξει. Δεν χρειάζεται καπνοδόχος ούτε ειδικές 

κατασκευές. Υπάρχει η δυνατότητα να  λειτουργούν με ή χωρίς 

θέρμανση για να το απολαμβάνετε όπως θέλετε, όλες τις εποχές.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Με την λειτουργία μόνο της εικονικής φλόγας (με φωτισμό 
LED 15W) καταναλώνουμε έως 99% λιγότερη ενέργεια από 
ότι σε ένα τζάκι με ξύλα, φυσικό αέριο, βιοαιθανόλη κλπ. 
Αυτό πρακτικά σημαίνει κατανάλωση μερικά λεπτά του 
ευρώ την ημέρα, για τη λειτουργία του ηλεκτρικού τζακιού. 
Με την επιλογή για θέρμανση (1-2KW) με ενσωματωμένο 
θερμοστάτη η κατανάλωση είναι η ελάχιστη. Τα ηλεκτρικά 
τζάκια της DIMPLEX έχουν 100% απόδοση, ενώ στα 
αντίστοιχα με τα ορυκτά καύσιμα η θερμαντική τους 
ενέργεια χάνεται σε ένα μεγάλο βαθμό από τις καμινάδες ή 
από τα ανοιχτά παράθυρα για τον εξαερισμό των χώρων. 
Επιπλέον το κόστος αγοράς τους και κατασκευής είναι 
σαφώς πιο μικρό από τα αντίστοιχα.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Δεν υπάρχει κανένας φόβος στην λειτουργία αφού δεν 

υπάρχουν σπίθες που πετάνε, ούτε καύσιμη ύλη με ξύλα και 

υγραέριο. Δεν δημιουργούνται κάπνες ούτε μυρωδιές μέσα 

στον χώρο σας και άρα δεν χρειάζεται να ανοίγετε τα 

παράθυρα. Αντίθετα ένα ηλεκτρικό τζάκι δεν παίρνει το 

οξυγόνο του χώρου σας και είναι απόλυτα ασφαλές ακόμα 

και στα παιδιά αφού η εικονική φλόγα δεν καίει.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Ένα ηλεκτρικό τζάκι έχει απόδοση 100% και δεν εκλύει 

διοξείδιο του άνθρακα και άλλα επιβλαβή σωματίδια 

στην τοπική κοινωνία όπως με τα ξύλα ή το υγραέριο και 

άρα δεν συμβάλει στο φαινόμενο του θερμοκηπίου. Σε 

κάποιες χώρες έχει απαγορευθεί η χρήση των ξύλων 

για την λειτουργία του τζακιού. Επιπλέον προσφέρει 

μοναδικό εσωτερικό περιβάλλον χωρίς μυρωδιές και 

κάπνες (ειδικά μοντέλα φιλτράρουν τον χώρο από 

σκόνες και καπνούς έως 4 φορές την ώρα).

Ηλεκτρικά τζάκια

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ


