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‘Wij willen het mooiste licht in de tuin realise-
ren dat maar mogelijk is en dat op 12 volt.’ Aan 
het woord is David Pedro, de afgelopen jaren 
verantwoordelijk als marketeer bij In-lite. ‘Voor 
de aanleg van ons systeem heb je een speciale 
connector nodig, de easy-lock. Daarmee sluit je 
de verlichting aan op het 12-volt-systeem. Het 
is eenvoudig; iedereen met twee rechterhan-
den kan het aanleggen.’
De voordelen van led op 12 volt ten opzichte 
van reguliere verlichting op 230 volt zijn groot. 
Om te beginnen is de aanleg al een stuk een-
voudiger. Er hoeven geen waterdichte kabel-
systemen in de grond gelegd te worden, er 
zijn geen speciale buitenstopcontacten nodig 
en ook is het minder werk om de installaties 
te beschermen tegen mogelijk intreden van 
regen- of sproeiwater.

Hoge CRI-waarde
Wanneer Pedro zegt dat In-lite het mooiste 
licht wil realiseren, doelt hij op de CRI-waarde 
van de lampen. Daglicht heeft een CRI-waarde 
van 100 procent; alle armaturen van In-lite heb-
ben een CRI-waarde van meer dan 90 procent. 
Pedro: ‘Hierdoor kun je ook in de avond opti-
maal genieten van de kleur in je tuin: het groen 
van de planten en bomen en de kleuren van de 
bloemen.’

Wie niet de hele avond zoveel licht in de tuin 
wil, stelt dat in via de app op de telefoon. Het 
verlichtingsprogramma is op te delen in drie 
zones, die afzonderlijk in- en uitgeschakeld 
kunnen worden. Maar het is ook mogelijk om 
iets in de tuin te benadrukken. Een bewegings-
melder verhoogt de veiligheid rondom de 
woning.

In-lite-tuinverlichting op 12 volt heeft vele opties

IMet tachtig verschillende armaturen en dertig 

soorten accessoires kan de hovenier zich uitle-

ven als het gaat om tuinverlichting van In-lite. 

Deze ledverlichting op 12 volt is eenvoudig aan 

te leggen, aan te sturen via een app en heeft 

een hoge CRI-waarde, waardoor het daglicht 

benaderd wordt. Tijdens de Groene Sector Vak-

beurs toont het bedrijf twee nieuwe concepten.
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‘Iedereen met twee rechter-
handen kan deze verlichting 
aanleggen’
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Designafdeling voor hovenier
In-lite richt zich met zijn producten op de pre-
mium markt, mensen en organisaties die bij-
voorbeeld een tuinman in dienst nemen voor 
het onderhoud van de tuin. Pedro: ‘In-lite is een 
voorkeursmerk voor veel hoveniers. Hoveniers 
die graag met onze producten werken, helpen 
wij. Het In-lite-assortiment bestaat uit meer dan 

tachtig armaturen en ruim dertig accessoires. Je 
kunt er alle kanten mee op; de mogelijkheden 
zijn eindeloos. Daarom hebben we een desig-
nafdeling, In-lite Lab. Daar worden lichtplan-
nen ontworpen voor bijzondere projecten. Op 
een bestaand tuinontwerp tekenen wij een 
lichtplan in, dat 2D, 3D of zelfs in een filmpje 
wordt gepresenteerd. Dit helpt hoveniers bij de 

verkoop van hun totale project. Zo helpen we 
de professionals, de hoveniers, om het maxi-
male uit hun tuinofferte te halen. Hoveniers 
zijn belangrijk voor ons. Wij investeren veel in 
verkooptrainingen en bijeenkomsten voor onze 
afnemers.’

‘Book of in-lite’
In-lite staat met nieuwe concepten en ander 
nieuws op de Groene Sector Vakbeurs. Een tip 
van de sluier wordt hier alvast opgelicht. Pedro: 
‘Sowieso moet iedereen langskomen voor de 
nieuwe uitgave van “The Book of in-lite”. Dit 
boek verschijnt jaarlijks en biedt een totaal-
overzicht van ons assortiment, met daarbij tips 
en tricks en vooral heel veel inspiratie. Het is 
weer een prachtige uitgave geworden.’

Daarnaast presenteert In-lite twee nieuwe 
concepten die sinds kort verkrijgbaar zijn: 
‘Het eerste is het Disc-concept. Dit bestaat uit 
diverse armaturen en wand-, hang- en staande 
lampen die eveneens werken op ons 12volt-
systeem. Er is overigens ook een versie op 230 
volt. Deze heeft een speciale dimtechnologie; 
deze lampen reageren op handbewegingen. 
Wij zijn de eerste die deze mogelijkheid biedt in 
buitenverlichting. Het Disc-concept leveren we 
nu sinds medio 2021.’

Pedro vervolgt: ‘Nog wat nieuwer is Evo Flex, 
een onlangs geïntroduceerde armatuur die 
lijnverlichting biedt. En niet zomaar lijnver-
lichting. De armatuur is flexibel en toch is het 
een gelijkmatige, egale lichtbron van begin tot 
eind. Doordat het flexibel is, kunnen er vormen 
mee gemaakt worden. Daarmee heeft de hove-
nier veel creativiteit tot zijn beschikking. Evo 
Flex is leverbaar in drie afmetingen: 1, 2 of 3 
meter lengte. Bijzonder is dat Evo Flex op maat 
afgeknipt kan worden. In combinatie met de 
verkrijgbare lengte is dit een uniek concept.’

Tipje van de sluier
In-lite heeft nog meer nieuws. Wie daar meer 
over wil weten, moet naar de Groene Sector 
Vakbeurs komen. Pedro: ‘Het enige wat we er 
nu over zeggen, is dat human dimming centraal 
staat. Wie er meer over wil weten, is van harte 
welkom om te komen kijken!’

In-lite presenteert het nieuwe Disc-concept tijdens de vakbeurs.
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