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3 Garden Lights
Praktische 12 Volt tuinverlichting
Techmar presenteert het verlichtingsassortiment Garden
Lights; een serie verlichtingsarmaturen die mooi zijn
om te zien – zowel in het licht als in het donker – en die
eenvoudig en snel zijn aan te leggen. Bovendien hoeft
de tuinprofessional geen gebruik te maken van dure
materialen en gereedschappen, voor de installatie is
niet meer nodig dan een schroevendraaier!

Meer informatie
Voor de tuinprofessional kan Techmar het assortiment leveren zonder tussenkomst van een dealer – een prettige tijd- en kostenbesparende optie. Een brochure is via het onderstaande telefoonnummer op te vragen; hierin is alle productinformatie makkelijk
en overzichtelijk terug te vinden. Een demonstratiefilm over het
aansluiten van Garden Lights is te zien op www.garden-lights.nl.
Op deze website staat tevens informatie over de Garden Lights-

De collectie Garden Lights is zo ontwikkeld dat deze praktisch
en kostenbesparend is aan te leggen. Dure elektriciteitskabels zijn
in het Garden Lights-concept vervangen door verschillende typen
12 Volt-kabels. Met deze 12 Volt-kabels is de veiligheid gewaarborgd
zonder dat er graafwerkzaamheden plaatsvinden, zoals met reguliere elektriciteitskabels het geval is. Met de bijbehorende verlengkabels en kabelverdelers is iedere gewenste aansluiting in de tuin
te maken. De schroefaansluitingen (IP 44) zijn uniform en Plug
& Play, dus eenvoudig zonder gereedschap aan elkaar te koppelen.

Allround
De Garden Lights-collectie is mooi om te zien en zeer allround: De
collectie omvat veel modellen voor verschillende soorten verlichting.
Heel functioneel zijn bijvoorbeeld de verschillende inbouwspots en
traditionele spotlights/stralers waarvan een aantal zijn voorzien van
energiezuinige power-LED’s. Dus meer licht met minder energie!
De Garden Lights-collectie bestaat onder meer uit modellen van rvs,
aluminium en polyresin, zonder uitzondering armaturen van hoogwaardige en duurzame kwaliteit. Zo zijn bijvoorbeeld de Profi-inbouwspots gemaakt van RVS 316 en voorzien van warmwitte (verwisselbare) LED’s die tevens geschikt zijn voor permanent gebruik onder
water (IP 68). Dit type verlichting is niet alleen geschikt in vijvers
en bij waterpartijen, maar ook zeer nodig bij paden en terrassen
die door veel neerslag regelmatig langere tijd onder water staan.

Transformatoren
Het assortiment trafo’s van Garden Lights bestaat uit een 21 Watt-,
60 Watt-, 150 Watt- en 300 Watt-trafo. Alle trafo’s zijn geschikt
voor buitengebruik (IP 44) en zijn natuurlijk GS/TÜV gekeurd.
Conform de meest recente EU-norm moet de trafo vanaf 60 Watt
zijn voorzien van een grotere uitgangsstekker; deze adapter wordt
standaard bij de trafo’s meegeleverd.
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producten en toepassingen.

