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Trendy 12 Volt buitenverlichting
Techmar – bekend van de
12 Volt Garden Lights-collectie –
verrast de vakhandel en de consument komend seizoen met de
trendy terras- en patioverlichting
‘Tuli’. Tuli is een uniek verlichtingsconcept dat ontworpen is
om aan te sluiten bij de huidige
outdoor living-trend.

De tuin als buitenkamer is nog steeds razend populair en menig huishouden is inmiddels trots bezitter van een loungeset. Om de buitenleefruimte geheel in stijl te voorzien van verlichting introduceert Techmar
de collectie Tuli; een à la carte verlichtingssysteem dat geïnspireerd is door
de nieuwste trends in binnenverlichting. De collectie bestaat onder andere
uit een hanglamp en een staande lamp; een volledig nieuw verschijnsel in
het segment buitenverlichting.

Patioconcept
Tuli maakt het mogelijk om tuinverlichting geheel naar eigen wens samen
te stellen door een variatie aan modellen, frames en lampenkappen te
bieden. De collectie omvat naast de staande lamp en de hanglamp ook nog
een tafellamp, een wandlamp en een schijflamp. Al deze lampen zijn uitgevoerd in diverse kleuren frames (roestbruin, wit en zilver) van aluminium met decoratieve, verwisselbare kunststof of rotan kappen.
De lichtbron in de diverse Tuli-lampen is een unieke, energiezuinige 12 Volt/
E27-spaarlamp. Deze 12 Volt spaarlamp heeft dezelfde lichtopbrengst als de
reguliere 230 Volt spaarlamp.

Eenvoudig, veilig, duurzaam
De lampen uit de Tuli-collectie zijn eenvoudig aan te sluiten, veilig en
energiezuinig in gebruik en van een duurzame kwaliteit. De lampen zijn
weer- en windbestendig en makkelijk verplaatsbaar. De staande lampen
zijn voorzien van een efficiënt, bijna onzichtbaar bevestigingssysteem,
zodat de lampen zelfs bij hevige windstoten niet omvallen of wegwaaien.
Het aansluiten van de Tuli-lampen is veilig en eenvoudig door het plug &
play-systeem in combinatie met de 12 Volt-stroomvoorziening. Alle lampen
worden standaard geleverd met vijf meter kabel, bijbehorende lichtbron
en transformator.
Tuli brengt licht in uw buitenleven.
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