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‘ALS IN-LITE  
ONTWIKKELEN  
WE ONZE  
PRODUCTEN ZELF. 
ZO KUNNEN 
WE JE EEN 
TOONAANGEVEND 
ASSORTIMENT 
LED BUITENLAMPEN 
BIEDEN’ JÜRGEN VAN DIJK 

IN-LITE DESIGN BV
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Eenvoudig aan te passen en uit te breiden

5 jaar  
garantie

Duurzaam en 
energiezuinig

Kwalitatief 
Nederlands 
design
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Gebaseerd op 
laagspanning

Veilig voor 
mens en dier

Hoogwaardige  
LED licht bronnen

Makkelijk aan 
te leggen
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Wat licht 
kan doen

Een tuin 
met licht 
ontwerpen
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WAT 
LICHT
KAN 
DOEN
Overdag geniet je volop van je huis, interieur en natuurlijk je 

buitenruimte. Wanneer de avond valt, creëer je met goede verlichting 

comfort, veiligheid en sfeer. Binnenshuis maar zeker ook buitenshuis. 

Op de volgende pagina zie je hoe deze tuin ’s avonds volop tot leven 

komt met licht. Dat is wat licht kan doen!
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LICHT CREËERT ZICHT 

Het klinkt vrij simpel en dat is het ook: met licht zorg je 

voor zicht. Dat betekent dus over een goed verlicht pad 

naar je deur lopen, makkelijk het sleutelgat vinden en 

soepel je auto op de oprit parkeren. En als je ’s avonds van 

binnen naar buiten kijkt, kun je nog steeds genieten van je 

mooie tuin of terras. Daarbij kun je met licht zelf bepalen 

wat je wilt zien: is het die mooie boom, bijzondere vijver 

of allebei?

LEKKER LANG BUITENLEVEN

Met verlichting creëer je sfeer en ontspanning. Stel 

je voor: tot ’s avonds laat heerlijk buiten kunnen eten 

en borrelen of lekker liggend op je loungebank dat 

spannende boek nog even kunnen uitlezen. Op mooie 

dagen geniet je met sfeervolle verlichting extra lang van 

het buitenleven. En je hoeft je luie stoel er niet voor uit. 

Als het donker wordt, springt je verlichting automatisch 

aan.
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VEILIGE WOONOMGEVING

Zeg eens eerlijk, hoe vaak heb je naar buiten getuurd 

en getwijfeld of er iemand in de tuin stond? Inbrekers 

houden ervan in het donker te werken en worden vooral 

aangetrokken door huizen en tuinen zonder licht. Uit 

onderzoek blijkt dat de aanwezigheid van voldoende 

buitenverlichting de kans op inbraak aanzienlijk verkleint. 

Een extra goede reden dus om je buitenruimte te 

verlichten.

ONZE WERELD VAN LICHT

In deze brochure nemen we je verder mee in onze 

wereld van licht. Je zult zien dat de mogelijkheden van 

buitenverlichting eindeloos zijn en dat de aanleg niet 

ingewikkeld hoeft te zijn. Daarnaast zorgt het design 

van onze buitenlampen ervoor dat je ook overdag sfeer 

toevoegt aan je tuin. Laat je inspireren!

HAAL HET MOOISTE 
IN JE BUITENRUIMTE 

NAAR BOVEN
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LEVEND 
GROEN

Je tuin, (dak)terras of binnenplaats gaat pas echt leven als er voldoende 

groen aanwezig is. Planten hebben een positief effect op hun 

omgeving: ze zijn mooi, goed voor ons klimaat en zorgen voor een 

natuurlijke afwatering in je tuin. Met verlichting geef je bomen, struiken 

en borders ook ’s avonds de aandacht die ze verdienen.

I N S P I R A T I E

12



NERO

CURV

MINI SCOPE
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SCOPE

‘MET LICHT VANUIT 
VERSCHILLENDE RICHTINGEN 
CREËER JE EEN SPEELS 
LICHTSPEL’



WEDGE DARK

LIV

15



MINI SCOPE
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LIV LOW DARK

HYVE 22

17

Door armaturen tussen beplanting te 

plaatsen, ontstaat een mooi natuurlijk effect. 



NERO
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wandlamp

CURV

p. 13

staande lamp

LIV

p. 15

staande lamp

LIV LOW 
DARK

p. 17

Kijk voor meer productinformatie op in-lite.nl/producten. 

Meer inspiratie vind je op www.pinterest.com/inlitenl. 

grondspot

NERO

p. 13/18

buitenspot

MINI SCOPE

p. 13/16

grondspot

HYVE 22

p. 17

buitenspot

SCOPE

p. 14

LEVEND 
GROEN

T O E G E P A S T E  A R M A T U R E N

wandlamp

WEDGE 
DARK

p. 15
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De transformator stuurt de 

verlichting aan met behulp 

van de lichtgevoelige 

sensor en eventueel een 

timer. De stekker van 

de transformator wordt 

aangesloten op het 

lichtnet.

in-lite buitenverlichting is 

gebaseerd op laagspanning 

(12 volt). Onze verlichting is 

daarmee veilig en gemakkelijk 

zelf te installeren. Wil je meer 

weten over de aanleg van 

onze verlichting? Ga dan naar 

pagina 52 of bekijk de video’s 

op in-lite.nl/learning.

Vanuit de transformator 

wordt de 12 volt kabel 

uitgerold en langs de 

armaturen geleid. De 

kabel kan willekeurig 

ergens eindigen en hoeft 

geen gesloten systeem te 

vormen. Het uiteinde van 

de kabel werk je netjes af 

met afdekdopjes.

De Easy-Lock verbindt het 

armatuur met de 12 volt 

kabel. Door de speciale 

gel wordt de verbinding 

beschermd tegen vocht 

en andere invloeden van 

buitenaf. Met de Easy-

Lock kan een armatuur op 

iedere willekeurige plek op 

de 12 volt kabel worden 

aangesloten en eventueel 

worden verplaatst.

1  TRANSFORMATOR 2  KABEL 3  EASY-LOCK
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De mini-connector 

verbindt het armatuur 

met de Easy-Lock en is 

beschermd tegen vocht 

en vuil. Door de mini-

connector kun je de kabel 

van het armatuur makkelijk 

door een gat in een tegel 

of wand voeren. Tevens 

kun je een verlengkabel 

tussen voegen.

Aan elk armatuur zit een 

kabel met mini-connector 

die je kunt verbinden met 

de Easy-Lock. Er zijn  

diverse soorten in-lite  

armaturen: grondspots, 

staande lampen, buiten-

spots en wandlampen.

Voor armaturen op 

hoogte of op lastig 

bereikbare plekken kan 

een verlengkabel worden 

gebruikt. Deze wordt 

geplaatst tussen de 

mini-connector van het 

armatuur en die van de 

Easy-Lock. 

Met behulp van 

kabelverbinders kunnen 

eenvoudig één of 

meerdere aftakkingen 

gemaakt worden om 

de kabel langs de 

verschillende armaturen te 

leiden.

4  MINI-CONNECTOR 5  ARMATUREN 6  VERLENGKABEL 7  KABELVERBINDER



ACE

22

SCOPE

ACE UP-DOWN 
100-230V

VEILIGHEID
VOOROP

Ook ’s avonds wil je goed je weg kunnen vinden rondom het huis en in de 

tuin. Licht helpt je hierbij. En dat gaat wat ons betreft verder dan alleen een 

lamp bij de voordeur en de schuur. We laten je graag zien dat je bijvoorbeeld 

je entree, tuinpad, garage en oprit heel sfeervol kunt verlichten.

I N S P I R A T I E
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FLUX
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HYVE 22

SCOPE
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Een pad of oprit is op verschillende manieren 

te verlichten waardoor je een speels, subtiel 

of juist opvallend effect krijgt. 

BLINK

ACE
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HYVE



27

wandlamp

ACE UP-DOWN 
100-230V

p. 22

grondspot

HYVE 22

p. 24

wandlamp

BLINK

p. 25

staande lamp

ACE

p. 22/25

grondspot

HYVE

p. 26

grondspot

FLUX

p. 23

VEILIGHEID 
VOOROP

T O E G E P A S T E  A R M A T U R E N

Kijk voor meer productinformatie op in-lite.nl/producten. 

Meer inspiratie vind je op www.pinterest.com/inlitenl. 

buitenspot

SCOPE

p. 22/24
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Eigen Huis & Tuin

De producten van in-lite komen regelmatig voorbij in Eigen 

Huis & Tuin, het klusprogramma van RTL 4. Iedere week zie 

je hoe de meest uiteenlopende tuinen worden gerealiseerd. 

Dus ben je op zoek naar inspiratie op het gebied van tuinen 

en buitenverlichting, kijk naar Eigen Huis & Tuin. Wil je zelf aan 

de slag? Ga dan voor de uitgebreide klusbeschrijvingen naar 

www.eigenhuisentuin.nl

IN-LITE &  
PARTNERS
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Appeltern

Wil je tuininspiratie opdoen én in-lite 

buitenverlichting in de praktijk zien, ga dan 

eens naar De Tuinen van Appeltern, het 

grootste tuininspiratie park van Nederland. 

Het park is ongeveer 22 hectare groot 

en biedt meer dan 200 verschillende 

voorbeeldtuinen. Ook vind je er interessante 

informatie over tuinieren, tuinaanleg en 

tuintrends en kun je tuinadvies inwinnen bij 

de aangesloten hoveniers. Kijk op 

www.appeltern.nl voor meer informatie.

vtwonen.nl

in-lite werkt ook samen met vtwonen.nl. 

Vanaf dit jaar kun je bij dit bekende 

woonplatform ook inspiratie en praktische 

informatie vinden voor het ontwerp, de 

aanleg en inrichting van de tuin. De tuin is 

immers steeds meer een verlengstuk van 

het huis en het interieur. in-lite zal op deze 

website regelmatig inspiratie bieden op het 

gebied van buitenverlichting en praktische 

adviezen geven. Meer informatie? Kijk op 

www.vtwonen.nl.  
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LED lampen zijn momenteel de meest 

groene en milieuvriendelijke lampen 

die er zijn. Binnenshuis schakelen 

daarom steeds meer mensen over 

naar LED verlichting. Maar ook 

voor buiten is LED tegenwoordig 

de meest duurzame optie. in-lite 

ontwerpt al haar LED verlichting zelf 

en werkt samen met vooraanstaande 

fabrikanten die leidend zijn in 

hoogwaardige LED technologie. 

Hierdoor zijn onze LED buitenlampen 

van hoge kwaliteit en is er voor iedere 

toepassing wel een geschikt armatuur. 

Een kijkje in de keuken.
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‘IN-LITE BIEDT KWALITATIEVE LED 

BUITENVERLICHTING VOOR IEDERE 

TOEPASSING’

Duurzaam en energiezuinig

Waarom is LED ook al weer zo groen? 

Als eerste zijn LED lichtbronnen zeer 

energiezuinig. Als je LED vergelijkt met een 

traditionele gloeilamp verbruikt deze wel 

85% minder energie. Daarnaast hebben LED 

lichtbronnen een extreem lange levensduur. 

Onder normale omstandigheden gaat LED 

wel 10x langer mee dan bijvoorbeeld een 

halogeen lichtbron.

 

LED voor diverse toepassingen

De groene eigenschappen van LED gaan 

zeker niet ten koste van de lichtopbrengst: 

met de huidige techniek is LED meer dan een 

volwaardige vervanger voor halogeen- en 

gloeilampen. Al sinds de begindagen van 

LED ontwikkelt in-lite buitenlampen met 

deze groene lichtbron. Inmiddels kunnen 

we je een assortiment bieden voor iedere 

toepassing. Of je nu een pad wilt markeren 

met zacht gespreid licht of die mooie hoge 

boom wilt accentueren met een krachtig 

gebundeld licht, met onze lampen kun je een 

complete buitenruimte verlichten. Zelfs tot 

de vijver aan toe.

 

Natuurlijke lichtkleur 

Onze buitenlampen geven een warm sfeervol 

licht van circa 3000 Kelvin met een goede 

kleurweergave. Dit wil zeggen dat de kleuren 

van de tuin zeer natuurgetrouw worden 

weergegeven en goed herkenbaar zijn. 

Daarnaast streven wij ernaar dat de lichtkleur 

zo constant mogelijk blijft ook naarmate de 

levensduur van de lamp vordert.

 

Robuuste constructies 

Omdat wij onze lampen ontwerpen vanuit 

de lichtbron, kunnen we optimaal profiteren 

van de mogelijkheden die LED biedt. 

Daarnaast stemmen we de vormgeving en 

het materiaalgebruik af op de specifieke eisen 

die dit type lichtbron stelt, zeker omdat de 

omstandigheden buiten extreem kunnen 

zijn. Zo bouwen we robuuste constructies 

om de LED’s en elektronica te beschermen 

tegen o.a. vocht. We gebruiken hiervoor 

materiaal als roestvast staal (RVS), gecoat 

aluminium en hoogwaardig kunststof. En 

denk bijvoorbeeld aan de koeling van de 

LED’s. Want ondanks dat LED lampen veel 

efficiënter zijn dan traditionele lichtbronnen 

(ze verbruiken minder stroom en geven veel 

minder warmte af) is een goede koeling van 

de LED’s erg belangrijk voor de levensduur en 

de lichtkleur. Vooral bij onze spots waar een 

hogere lichtopbrengst gegenereerd wordt, 

is hier in het ontwerp goed rekening mee 

gehouden.

 

Gegarandeerd genieten

Je ziet, er komt dus nogal wat kijken bij 

de ontwikkeling van onze LED lampen. 

Daarnaast testen we onze producten ook 

nog eens uitgebreid zelf. Hierdoor weten we 

wat we in de markt zetten en geven we je 

met een gerust hart 5 jaar garantie. Zo geniet 

je gegarandeerd lange tijd van je in-lite LED 

buitenlampen!



TUINWAND ALS 
BLIKVANGER

Tuinwanden plaats je meestal om privacy te creëren. Maar naast functioneel 

kan een tuinafscheiding, schutting of tuinmuur ook mooi zijn. Met 

buitenverlichting wordt het een bijzonder tuinelement dat vooral ‘s avonds 

veel sfeer geeft. Maak van je tuinwand een lichtwand!

I N S P I R A T I E
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WEDGE

DB-LED (WW)



Er zijn in-lite wandlampen verkrijgbaar 

met verschillende type lichtbeelden: van 

een zacht (indirect) sfeerlicht tot een meer 

architectonisch strak licht. Voor iedere 

toepassing en smaak is er wel een passend 

armatuur. 
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NERO

CURV

MINI SCOPE



ACE DOWN

35
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MINI SCOPE
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wandlamp

WEDGE

p. 33

grondspot

NERO

p. 34

wandlamp

CURV

p. 34

grondspot

DB-LED (WW)

p. 33

wandlamp

ACE DOWN

p. 35

buitenspot/wandlamp

MINI-SCOPE

p. 34/36

TUINWAND ALS
BLIKVANGER

T O E G E P A S T E  A R M A T U R E N

Kijk voor meer productinformatie op in-lite.nl/producten. 

Meer inspiratie vind je op www.pinterest.com/inlitenl. 
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IN-LITE 
VOOR IEDER 

BUDGET
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Met ons assortiment LED buitenverlichting 

kun je een complete tuin verlichten. Hoeveel 

verlichting je kiest, hangt uiteraard af van 

je smaak en je budget. Daarnaast kun je er 

natuurlijk ook voor kiezen om klein te beginnen 

en later je verlichting uit te breiden. 

In deze voorbeeldtuin laten we je zien wat 

meer of minder verlichting doet voor je tuin en 

welk prijskaartje hieraan hangt. 
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1X 
TRANSFORMATOR

CB-056/M

1X 
KABEL

CBL-25 14/2

2X 
SPOT 

SCOPE

€ 357,–

€ 523,–1X 
TRANSFORMATOR

CB-056/M

2X 
SPOT 

SCOPE

2X 
GRONDSPOT 

HYVE

1X 
KABEL

CBL-25 14/2
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€ 1.029,–1X 
TRANSFORMATOR

CB-056/M

2X 
STAANDE LAMP 

LIV

2X 
WANDLAMP 

BLINK

2X 
SPOT 

SCOPE

1X 
ONDERWATER-

SPOT SUB

2X 
GRONDSPOT 

HYVE

€ 747,–1X 
TRANSFORMATOR

CB-056/M

2X 
STAANDE LAMP 

LIV

2X 
SPOT 

SCOPE

2X 
GRONDSPOT 

HYVE

1X 
KABEL

CBL-25 14/2

1X 
KABEL

CBL-25 14/2
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EEN TUIN MET LICHT

ONTWERPEN
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STAP 1: HET ONTWERP

Het tuinontwerp is de perfecte basis voor je lichtplan. Heb 

je geen ontwerp? Dan is het zinvol om de tuin op schaal te 

tekenen om zo een goed overzicht te krijgen. Geef hierin aan 

waar bijvoorbeeld het terras, het grasveld, de bloembakken, 

de vijver, de bomen en de eettafel komen.

 

TIP 1: ZICHTLIJNEN

Bedenk vanuit waar je de tuin ’s avonds wilt kunnen 

overzien, bijvoorbeeld de woonkamer of het terras. 

Dit zijn de zogenaamde zichtlijnen waar je rekening 

mee houdt in je lichtplan.

 

STAP 2: BEPAAL DE ELEMENTEN DIE JE WILT VERLICHTEN

Bij het maken van een lichtplan denk je na over de elementen 

van de tuin die je ’s avonds zichtbaar wilt maken. Zo is het 

handig om bijvoorbeeld het pad naar de deur of het terras te 

verlichten, maar denk ook aan mooie hoekjes of bijzondere 

vormen die met verlichting beter tot hun recht komen.

 

TIP 2: CONTRAST 

Je tuin hoeft niet één grote lichtzee te worden. Zorg 

ook voor donkere plekken in de tuin, want zo springen 

de verlichte plekken er beter uit.

 

STAP 3: BEKIJK VOOR IEDER ELEMENT WAT VOOR SOORT 

LICHT NODIG IS

Bekijk voor ieder element dat je wilt verlichten wat voor soort 

licht je nodig hebt. Het uitlichten van een grote boom vraagt 

om een ander lichtbereik en een andere intensiteit dan het 

markeren van bijvoorbeeld een pad. Om je te helpen hebben 

wij het assortiment ingedeeld in Small, Medium en Large 

licht. Zo kun je makkelijker bepalen of een armatuur geschikt 

is voor het element dat je wilt verlichten. Kijk voor meer 

informatie in het productoverzicht achterin deze brochure.

 

TIP 3: INTENSITEIT

Wissel armaturen met groot of fel licht af met 

armaturen die klein of zacht licht geven, dit maakt je 

lichtplan interessanter.

STAP 4: KIES PER ELEMENT DE LICHTRICHTING

Vanuit welke richting wil je een element verlichten? Bepaal op 

basis hiervan welk type armatuur het beste past. Er is keuze 

genoeg. Met grondspots kun je makkelijk iets markeren vanaf 

de grond. Wil je een border rondom sfeervol aanlichten of 

een oprit aanschijnen dan is een staande lamp bijvoorbeeld 

geschikt. Het verlichten van een muur of schutting kan met 

diverse soorten wandlampen. Richt het licht naar beneden of 

kies voor een meer architectonische uitstraling met een up 

and down lighter. Spots zijn multifunctioneel. Ze zijn makkelijk 

richtbaar en je kunt ze in een border prikken of bijvoorbeeld 

monteren aan een pergola of overkapping.

 

TIP 4: LICHTRICHTING 

Varieer in je lichtplan met lichtrichtingen en 

verschillende soorten armaturen. Zo ontstaat een 

speels lichtspel.

 

STAP 5: KIES DE ARMATUREN

Op basis van stap 3 en 4 kies je nu eenvoudig passende 

armaturen bij de elementen die je wilt verlichten. Hierbij 

speelt uiteraard ook het uiterlijk van het armatuur een 

belangrijke rol. Er zijn armaturen verkrijgbaar in verschillende 

materialen en kleuren. Denk aan roestvast staal (RVS) of 

aluminium gecoat in donkergrijs of warm zilver. Let ook op de 

lichtkleur (warm of koud licht).

 

AAN DE SLAG!

Tijd om aan de slag te gaan met je eigen lichtplan! Op onze 

inspiratiepagina’s kun je voorbeelden vinden van de meest 

voorkomende tuinelementen en hoe je deze zou kunnen 

verlichten. Het complete productoverzicht vind je op pagina 

61. 

Een mooi verlichte tuin begint bij het ontwerp. Je kunt een professioneel 

lichtplan laten maken door een hovenier of in-lite dealer of je kunt het zelf doen.  

In slechts 5 stappen maak je een lichtplan passend bij jouw tuin en met een 

mooie lichtbalans.

Ben je van plan je verlichting zelf aan te gaan leggen? 

Lees dan ook het artikel op pagina 52 en bekijk onze 

handige video’s op in-lite.nl/learning. Hier kun je ook 

bekijken hoe je een kabelplan maakt.
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SFEERVOL
BUITENLEVEN

Buiten is dé plek om te ontspannen en te genieten van goed gezelschap en lekker eten.  

Een mooi terras, fijne loungehoek en praktische eetset met buitenkeuken zijn  

hierbij niet meer weg te denken. En met een overkapping zit je ’s avonds en zelfs in het  

voor- en najaar heerlijk lang buiten. Pas op want met deze sfeervolle verlichting  

wil je helemaal niet meer naar binnen! 

I N S P I R A T I E

SCOPE



HYVE

45
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Denk voor het verlichten van een zithoek 

ook eens aan wandlampen die naar beneden 

schijnen. Deze geven een sfeervol gespreid 

licht. 

LIV LOW DARK

BLINK DARK

SCOPE
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Met kleine spots verlicht je eenvoudig 

de werkruimte van bijvoorbeeld een 

buitenkeuken. Door grondspotjes in een 

speels of juist strak patroon te integreren in je 

terras creëer je 's avonds een mooi effect.

MINI SCOPE

FUSION 22
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MINI SCOPE

MINI SCOPE

FUSION 22
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MINI SCOPE

FUSION
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SCOPE
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grondspot

HYVE

p. 45

grondspot

FUSION

p. 49

staande lamp

LIV LOW 
DARK

p. 46

grondspot

FUSION 22

p. 47/48

wandlamp

BLINK DARK

p. 46

SFEERVOL
BUITENLEVEN

T O E G E P A S T E  A R M A T U R E N

Kijk voor meer productinformatie op in-lite.nl/producten. 

Meer inspiratie vind je op www.pinterest.com/inlitenl. 

buitenspot

SCOPE

p. 44/46/50

buitenspot/wandlamp

MINI-SCOPE

p. 47/48/49



52

STAP 1: TRANSFORMATOR

Als eerste monteer je de transformator, deze 

is geschikt voor binnen en buiten en kan op 

een muur, wand of paal bevestigd worden (ca. 

50 cm boven de grond). Let er wel op dat de transformator 

voldoende capaciteit heeft voor je lichtplan. Het opgetelde 

vermogen (watt) van de armaturen in je lichtplan mag niet 

meer zijn dan 90% van het vermogen van de transformator.

 

TIP 1: LICHTSENSOR

Monteer de lichtsensor buiten op een plek waar deze 

niet wordt beïnvloed door kunstlicht, deze zorgt er 

namelijk voor dat de verlichting automatisch aan gaat 

als het donker wordt.

 

STAP 2: KABEL

Wanneer je de transformator en lichtsensor 

hebt geïnstalleerd, sluit je vervolgens de kabel 

aan. Dit doe je met behulp van de bijgeleverde 

kabelschoentjes. Dit is een belangrijke stap: zonder 

kabelschoentjes ontstaat er een slechte verbinding en kan de 

transformator ernstig beschadigen. Eenmaal aangesloten rol 

je de kabel de tuin in. Bij onze kabels is aangegeven wat de 

maximale afstand is die je ermee kunt afleggen. Leid de kabel 

zoveel mogelijk losjes langs bestrating en borders. Houd er 

rekening mee dat de tuin nog wat kan verzakken en dat je dus 

wat speling op de kabel overhoudt. Zorg er ook altijd voor 

dat de kabel bereikbaar blijft voor het eventueel aanpassen, 

uitbreiden of vervangen van de verlichting. Het uiteinde van 

de kabel werk je netjes af met kabelafdekdopjes.

 

TIP 2: KABELVERBINDER

Om de kabel makkelijker langs de armaturen te leiden, 

kun je deze ook splitsen met kabelverbinders (CC-2). 

Lees hier meer over op in-lite.nl/learning.  

Het voordeel van het in-lite systeem is dat je voor de installatie geen specifieke technische 

kennis nodig hebt. Je kunt het dus zelf doen of mee laten nemen in de werkzaamheden  

van je hovenier. In dit artikel laten we je zien hoe je ons systeem in basis aanlegt en  

geven we je een aantal tips. Voor een uitgebreide uitleg en instructievideo’s ga je naar  

in-lite.nl/learning. We raden je overigens aan altijd eerst een lichtplan en kabelplan te 

maken. Op pagina 20 lees je er meer over.

IN-LITE VERLICHTING AANLEGGEN IN 5 STAPPEN
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 STAP 3: EASY-LOCK

Om de verlichting op de kabel aan te sluiten 

vind je bij ieder armatuur een Easy-Lock 

connector. De Easy-Lock is een belangrijk 

onderdeel van ons systeem, een goed contact met de kabel 

garandeert namelijk een goede geleiding van de stroom 

en dus een optimale lichtopbrengst. Met behulp van een 

kabelgootje plaats je de kabel in de Easy-Lock. Zorg dat 

je de dop goed recht aandraait zodat de tandjes van de 

connector goed contact maken met de kabel. De Easy-Lock 

mag gewoon in de grond geplaatst worden, de speciale gel 

beschermt de verbinding tegen vocht en andere invloeden 

van buitenaf.

 

TIP 3: BEREIKBAARHEID

Zorg ervoor dat de Easy-Lock, net zoals de kabel, 

altijd bereikbaar blijft voor het eventueel aanpassen, 

uitbreiden of vervangen van de verlichting.

 

STAP 4: MINI-CONNECTOR

Als je de Easy-Lock hebt aangesloten op de 

kabel, verbind je vervolgens de mini-connector 

van de Easy-Lock met de mini-connector van 

het armatuur. Door de soepele pvc huls is de verbinding 

tussen het armatuur en de Easy-Lock goed beschermd tegen 

vocht en vuil en is het dus geen probleem wanneer deze 

onder een laagje aarde ligt.

 

TIP 4: AANSLUITEN

Zet de transformator op ‘on’ voordat je de mini-

connector aansluit. Zo kun je direct zien of de 

verlichting gaat branden en dus goed is aangesloten.

STAP 5: ARMATUUR

Nu hoef je alleen nog maar het armatuur op 

de juiste plek te plaatsen. Staande lampen en 

spots plaats je eenvoudig met een grondpen 

in een zachte ondergrond. Wandarmaturen bevestig je met 

schroeven en eventueel pluggen. Onze grondspots integreer 

je in tegels of hout. Dit kun je doen door een gat in de juiste 

maat te boren (of dit door onze dealers te laten doen) en de 

grondspot voorzichtig in het gat te slaan. Als je geen gaten 

wilt boren dan kun je ook onze speciale BOX 100 gebruiken. 

Hiermee kun je grondspots eenvoudig tussen de bestrating 

plaatsen of in een losse ondergrond zoals grind. Volg in ieder 

geval altijd de instructies uit de handleiding. 

 

TIP 5: GRONDSPOTS 

Bij geïntegreerde verlichting Ø60 mm plaats je de 

Easy-Lock het beste direct onder het gat. Zo kun je er 

altijd later nog bij zonder dat de tegel eruit hoeft.

 

Meer tips en handige instructiefilmpjes vind je op 

in-lite.nl/learning. 

IN-LITE VERLICHTING AANLEGGEN IN 5 STAPPEN



SPRANKELEND
WATER

Water geeft de tuin een extra dimensie en is met geen ander 

tuinelement te vergelijken. Het bewegende water zorgt in combinatie 

met de verlichting voor een bijzonder effect. 

I N S P I R A T I E
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FISH EYE WALL
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SUB

SUB

SCOPE

56

FUSION 22 RVS

MINI SCOPE

CURV

Voor het onder water uitlichten van onder meer vijvers en 

fonteinen is onderwaterspot SUB de beste keuze, deze is 

ontworpen om permanent onder water te verblijven. Een 

waterelement zoals een waterpad, waar een klein laagje 

water overheen stroomt, kun je ook verlichten met een 

aantal van onze LED grondspots. Hiervoor gelden wel een 

aantal specifieke installatievoorschriften. Kijk hiervoor op 

onze website of vraag naar de mogelijkheden bij je dealer of 

hovenier. 
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wandlamp

FISH EYE 
WALL

p. 54

wandlamp

MINI SCOPE

p. 56

buitenspot

SCOPE

p. 56

buitenspot

SUB

p. 56

wandlamp

CURV

p. 56

grondspot

FUSION 22 
RVS
p. 56

SPRANKELEND
WATER

T O E G E P A S T E  A R M A T U R E N

Kijk voor meer productinformatie op in-lite.nl/producten. 

Meer inspiratie vind je op www.pinterest.com/inlitenl. 
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ACE DOWN

U I T G E L I C H T

ACE
De ACE lijn omvat een selectie staande armaturen en wandlampen met een kenmerkend strak 

lichtbeeld, verkrijgbaar in de kleuren Rosé Silver en Dark Grey. De lichtbron van ACE is ontworpen 

met de laatste LED technologie waardoor de kleuren van de tuin zeer natuurlijk worden weergegeven. 

Bovendien bevat de lijn wandmodellen met zowel boven als onder licht. ACE UP-DOWN 100-230V is 

zelfs uitsluitend geschikt voor 230 volt en dus op zichzelf zonder minitransformator of compleet  

in-lite systeem te gebruiken. Perfect dus voor aan een woonhuis, garage of schuur. Voor de ACE 

wandmodellen is tevens een accessoire beschikbaar. Met SHUTTER kan de breedte van de lichtbundel 

aangepast worden naar gelang smaak en/of toepassing. 

ACE
‘The Next Big Thing’ 

Bezoek in-lite.nl/ACE voor  

meer informatie over deze lijn. Je 

kunt er ondermeer een bijzondere 

video vinden en een heleboel 

inspirerende toepassingen! 

ACE

ACE UP-DOWN 100-230V

ACE UP-DOWN

SHUTTER 2

SHUTTER 1
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U I T G E L I C H T

HYVE

HYVE 22 HYVE 22 RVS

HYVE + PLATE 75 HYVE + BOX 100

Grondspot HYVE is gemakkelijk te herkennen aan de lens met de honingraatstructuur. Dit maakt dat  

het armatuur, ondanks de hoge lichtopbrengst, niet verblindt en in veel situaties kan worden toegepast. 

Hij is er bovendien in drie varianten: de subtiele versie in een diameter van 22 mm zonder RVS ring en de 

meer opvallende variant met RVS ring in de maten 22 mm en 60 mm. Bovendien zijn er voor  

HYVE in 60 mm nog een tweetal accessoires beschikbaar. Met de rechthoekige RVS afdekplaat  

PLATE 75 creëer je een strakke uitstraling en met de los verkrijgbare BOX 100 is HYVE eenvoudig te 

plaatsen tussen bestrating of in een losse ondergrond. Met de HYVE lijn kun je dus volop variëren en 

combineren mét behoud van een eenduidige uitstraling. 

HYVE
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Met onze SCOPE lijn kun je zowel grote als kleine objecten in de tuin verlichten. Het verschil tussen de spots  

zit ‘m in de hoek en het lichtbereik van de bundel zoals weergegeven in onderstaand schema. Alle SCOPE spots zijn 

makkelijk te richten en eenvoudig in de grond te prikken met de bijgeleverde grondpen. Bij MINI SCOPE is  

tevens een beugel bijgeleverd waarmee de spot aan bijvoorbeeld een pergola bevestigd kan worden. Ook is er een 

losse kap (SHIELD 1) verkrijgbaar waarmee het licht aan één zijde afgeschermd kan worden zodat niet in de  

lichtbron wordt gekeken. Voor de overige SCOPE spots is er een tweetal accessoires beschikbaar: grondplaat 

(SCOPE BASE PLATE) en tussenstuk (RISER 350). Met gebruik van RISER komt de spot hoger te staan waardoor het 

licht niet geblokkeerd wordt door eventuele hoge beplanting.

10 m

5 m

2 m

0 m

24˚

ca. 
2,5 m

ca. 
2,0 m

40˚ 46˚

ca. 
5,0 m

24˚

ca. 
5,0 m

MINI SCOPE BIG SCOPESCOPE BIG SCOPE NARROW

SHIELD 1 RISER 350SCOPE BASE PLATE

U I T G E L I C H T

SCOPE
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ASSORTIMENT
20162017 

De armaturen in ons assortiment zijn ingedeeld op basis van productgroep (Integrated, Solitary, 

Wall en Spot) en lichtmaat (Small, Medium en Large). Meer productspecificaties en prijzen vind je in het 

separaat beschikbare productoverzicht of op onze website in-lite.nl.

LICHTINTENSITEIT | BEREIK PRODUCTINFORMATIETOEPASSINGEN

LEGENDA

S

M

L A

SMALL laag | < 1,5 m PAD

TERRASBOOM

SCHUTTING/
MUUR

BORDER

VIJVERHAAG

OPRIT

ACCESSOIRE BESCHIKBAAR

MEDIUM middel | 1,5 - 3 m

LARGE hoog | > 3 m

INTEGRATED | GRONDSPOTS 
Grondspots verwerk je in een ondergrond zoals bestrating, hout of grind.

FUSION 22
12V/0,25W - 0,35 m
Ø 22 mm

FUSION + BOX 100
12V/1W - 0,5 m
100x100 mm
Dit is een samengesteld product.

FUSION 22 RVS
12V/0,25W - 0,35 m
Ø 22 mm, ring Ø 28 mm

FUSION 100
12V/2W - 0,5 m
Ø 100 mm

FUSION
12V/1W - 0,5 m
Ø 60 mm, ring Ø 68 mm

FUSION 100 + RING 108
12V/2W - 0,5 m
Ø 100 mm, ring Ø 108 mm
Dit is een samengesteld product.

HYVE 22 RVS
12V/0,25W - 0,35 m
Ø 22 mm, ring Ø 28 mm

FUSION + PLATE 75
12V/1W - 0,5 m
Ø 60 mm, plate 75x75 mm
Dit is een samengesteld product.

PRODUCTNAAM
Spanning/Verbruik - Lichtbereik
Afmeting
Toelichting (optioneel)

HYVE 
12V/1W - 1 m
Ø 60 mm, ring Ø 68 mm

S

S S

HYVE 22
12V/0,25W - 0,35 m
Ø 22 mm

SS

S S

S S S

A

A

A

HUIS

HYVE + PLATE 75
12V/1W - 1 m
Ø 60 mm, plate 75x75 mm
Dit is een samengesteld product.

HYVE + BOX 100
12V/1W - 1 m
100x100 mm
Dit is een samengesteld product.

S S
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SOLITARY | STAANDE LAMPEN 
Staande lampen zijn te gebruiken als sfeermaker op het terras, langs een pad of in een border.

INTEGRATED | GRONDSPOTS 
Grondspots verwerk je in een ondergrond zoals bestrating, hout of grind.

FISH EYE 100 (WW)
12V/5W - 2,5 m
Ø 100 mm, ring Ø 108 mm

FLUX + BOX 100
12V/2W - 3 m
100x100 mm
Dit is een samengesteld product.

SENTINA 150X150
12V/3,5W - 3 m
150x150 mm

NERO
12V/4,5W - 5 m
Ø 96 mm, ring Ø 128 mm

FLH-LED008 (WW)
12V/2W - 1,5 m
100x100 mm

FLUX
12V/2W - 3 m
Ø 60 mm, ring Ø 68 mm

BIG NERO
12V/11W - 10 m
Ø 137 mm, ring Ø 170 mm

FISH EYE 100X100 (WW)
12V/1,5W - 1,5 m
100x100 mm

FLUX + PLATE 75
12V/2W - 3 m
Ø 60 mm, plate 75x75 mm
Dit is een samengesteld product.

M M

M M M

M

M

L L

A

ACE
12V/3W - 3,5 m
86x78x205 mm

LIV LOW
12V/2W - 1,5 m
Ø 67 mm, hoogte 372 mm

SENTINA
12V/3,5W - 3 m
Ø 80 mm, hoogte 600 mm

LIV LOW DARK
12V/2W - 1,5 m
Ø 67 mm, hoogte 372 mm

FISH EYE HIGH (WW) 
12V/5W - 2,5 m
Ø 100 mm, hoogte 650 mm

FISH EYE LOW (WW) 
12V/5W - 2,5 m
Ø 100 mm, hoogte 340 mm

LM

M M

M M

LIV
12V/2W - 1,5 m
Ø 67 mm, hoogte 612 mm

LIV DARK
12V/2W - 1,5 m
Ø 67 mm, hoogte 612 mm

M M

DB-LED (WW)
12V/0,5W - 1 m
Ø 22 mm

S

DB-LED (CW)
12V/0,5W - 1 m
Ø 22 mm

S
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SOLITARY | STAANDE LAMPEN 
Staande lampen zijn te gebruiken als sfeermaker op het terras, langs een pad of bijvoorbeeld in een border.

WALL | WANDLAMPEN 
Wandlampen plaats je bijvoorbeeld naast openslaande tuindeuren of repeterend op een schutting.

CUBID 
12V/0,5W - 1 m
50x53x50 mm (bxhxd)

WEDGE
12V/1,5W - 1,5 m
100X100X63 (bxhxd)

ACE DARK
12V/3W - 3,5 m
86x78x205 mm

WEDGE DARK
12V/1,5W - 1,5 m
100X100X63 (bxhxd)

BLINK
12V/1,5W - 1,5 m
Ø 100 mm, diepte 48 mm

LIV WALL
12V/2W - 1,5 m
Ø 67 mm, hoogte 325 mm

BLINK DARK
12V/1,5W - 1,5 m
Ø 100 mm, diepte 48 mm

S M M

M M

L

S

M

CURV
12V/2W - 1 m
300x75x150 mm (bxhxd)

SENTINA WALL
12V/3,5W - 3 m
Ø 80 mm, hoogte 235 mm,
diepte 115 mm

ACE UP-DOWN
12V/7W - 3,5 m
95x64x120 mm (lxbxh)

ACE UP-DOWN DARK
12V/7W - 3,5 m
95x64x120 mm (lxbxh)

ACE DOWN
12V/3W - 3,5 m
95x64x100 mm (lxbxh)

ACE UP-DOWN 100-230V
100-230V/8,5W - 3,5 m
103x100x100 mm (lxbxh)

ACE DOWN DARK
12V/3W - 3,5 m
95x64x100 mm (lxbxh)

ACE UP-DOWN DARK 100-230V
100-230V/8,5W - 3,5 m
103x100x100 mm (lxbxh)

M L L

L L L L

FISH EYE WALL (WW)
12V/5W - 2,5 m
100x160x85 mm (bxhxd)

M

A

A

A A

A A

M

MINI SCOPE
12V/2W - 2 m
Ø 47 mm

A

A

A

A

A

A

A

A

A
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SYSTEEM 
Afhankelijk van je lichtplan kies je de transformator en 12 volt kabel.

SPOT | BUITENSPOTS 
Buitenspots zijn ideaal voor het aanlichten van bijvoorbeeld beelden, bomen en struiken.

CB-056/M Transformator 56W
CB-081/M Transformator 108W
Incl. lichtsensor, timer

SCOPE
12V/4,5W - 5 m
Ø 62 mm

CC-2 
Kabelverbinder

CABLE CAP STANDARD
Afdekdopjes 12V kabel 14/2
CABLE CAP LARGE
Afdekdopjes 12V kabel 10/2

CBL-120 10/2 
Kabel 12V 120 m 
Lineair max. 80 m

BIG SCOPE
12V/7W - 5 m
Ø 65 mm

CBL-EXT CORD 1 M
CBL-EXT CORD 3 M
Verlengkabel 1 of 3 m

BIG SCOPE NARROW
12V/7W - 10 m
Ø 65 mm

L L

L

CBL-25 14/2 Kabel 12V 25 m 
CBL-40 14/2 Kabel 12V 40 m
CBL-200 14/2 Kabel 12V 200 m
Lineair max. 40 m

M

MINI SCOPE
12V/2W - 2 m
Ø 47 mm

A

A

A

A
SUB 
12V/4,5W - 3 m
Ø 81 mm, voet 165x130 mm
Onderwaterspot

M

A



65

ACCESSOIRES 
Voor onze buitenlampen zijn diverse (montage)accessoires verkrijgbaar.

BOX 100 
RVS BOX 
100x100 mm

SHUTTER 2
Kleppenset, Ø 38 mm

SCOPE BASE PLATE  
Grondplaat

RING 108
RVS ring 
Ø 108 mm

CB-010E 
Mini-transformator 10W

FIX 1 
Montage anker

SHUTTER 1
Kleppenset, Ø 38 mm

GROUNDSTAKE FE-W 
Grondpen

INNOSOFT B570 / 
INNOPROTECT B580  
Onderhoudsset RVS

PLATE 75 
RVS afdekplaat 
75x75 mm

SHIELD 1
Kapje, Ø 48 mm

RISER 350 
Tussenstuk 
350 mm

FUSION

FLUX

HYVE

FUSION

FLUX

HYVE

FUSION 100

CURV

LIV WALL

FISH EYE WALL

FISH EYE WALL

SUB SUB

MINI SCOPE

BLINK

ACE DOWN

ACE UP-DOWN 
100-230V

WEDGE

ACE UP-DOWN

BLINK DARK

ACE DOWN DARK

ACE UP-DOWN 
DARK 100-230V

WEDGE DARK

ACE UP-DOWN DARK

SCOPE SCOPE

BIG SCOPE
(NARROW)

BIG SCOPE
(NARROW)
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in-lite besteedt veel aandacht aan de technische uitvoering van alle armaturen. Niet voor 

niets geven wij vijf jaar garantie op onze armaturen en transformators.

Mocht er onverhoopt iets niet in orde zijn dan kun je bij de hovenier of dealer waar je het 

product hebt gekocht, aanspraak maken op de garantie. De aankoopbon of -factuur is 

je garantiebewijs, bewaar deze dus goed! Ook als blijkt dat een product niet gerepareerd 

kan worden, krijg je binnen de garantietermijn altijd een vervangend exemplaar. Mocht het 

gewenste model niet meer verkrijgbaar zijn dan bieden wij je een passend alternatief.

We adviseren je in-lite verlichting niet te combineren met kabels of transformators van 

een ander merk, hierdoor vervalt namelijk de garantie. 

Om je buitenlampen langer mooi te houden is het goed om deze net als je tuin regelmatig 

te onderhouden. Voor simpele onderhoudstips ga je naar in-lite.nl/onderhoud.

 

MET DE IN-LITE GARANTIEREGELING GENIET JE ONBEZORGD
VAN DE VERLICHTING IN JE TUIN!
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VERKOOPPUNTEN

VOLG ONS

in-lite buitenverlichting is verkrijgbaar bij zo’n 130 dealers in Nederland. Daarnaast 

worden onze producten verkocht in verschillende landen in Europa en Noord Amerika. 

Bij onze Nederlandse dealers, voornamelijk sierbestratingsbedrijven en tuincentra, kun 

je onze verlichting bekijken en je laten adviseren over toepassingen en verwerking.  

Ook kunnen zij je in contact brengen met een deskundig hovenier. Op in-lite.nl/dealers 

vind je eenvoudig het dichtstbijzijnde verkooppunt. 

Wil je op de hoogte blijven van tips, acties en ander nieuws?  

Volg ons op Facebook, Twitter en Pinterest. Tevens kun je je aanmelden voor  

onze nieuwsbrief op in-lite.nl/nieuws.

www.facebook.com/inlitenl

in-lite design bv

Stephensonweg 18  |  4207 HB Gorinchem  |  E-mail info@in-lite.nl

IN-LITE.NL

www.twitter.com/inlitenl www.pinterest.com/inlitenl



BIG NERO
VERKRIJGBAAR MEDIO 2016


