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Tuinverlichting  

 
De tuin vormt steeds meer een integraal deel van de woning. Buitenverlichting wordt 
gebruikt voor het accentueren van tuinpaden, het verlichten van ingang en oprit of het 
scheppen van een gezellige sfeer tijdens een zomerse barbecue. Philips biedt een 
breed assortiment aan van een moderne, hedendaagse vormgeving tot een charmante, 
romantische stijl. 
 
Trends in de tuin 
 
Leven in open lucht 
 
Tegenwoordig is het segment van verlichtingsproducten voor de consument volop in 
ontwikkeling. De betekenis die consumenten toekennen aan licht, begint langzamerhand 
te veranderen.  
 
De scheidingslijn tussen binnen en buitenleven vervaagt. In veel tuinen verschijnen 
complete woonkamers en zomerkeukens. Tuin en terras worden een extra ‘kamer’ waar 
mensen koken, eten, lezen, spelen, rusten of werken. Hier, net als in de rest van de 
woning, helpen de buitenproducten u bij het scheppen van een aangename, gezellige 
sfeer voor een leven in de open lucht.  
 
Elke armatuur in de buitencollectie is zorgvuldig ontwikkeld en gebouwd om langdurig 
veilig mee te gaan onder alle weersomstandigheden en om gemakkelijk geïnstalleerd en 
onderhouden te worden. 
 
LED in open lucht 
 
U kunt kiezen uit buitenverlichting met diverse lichtbronnen: LED-verlichting speelt een 
steeds grotere rol maar ook armaturen met spaarlampen of eco-halogeenlampen maken 
deel uit van het assortiment, Voor ieder wat wils dus, zowel op gebied van technologie 
als van design, of u nu op zoek bent naar een modern armatuur, of veeleer naar een 
rustiekere stijl met spaarlamp, eco-halogeenlamp of LED.  
 
Met de komst van LED, vergroten eveneens de technologische en esthetische 
mogelijkheden. Zo hebben de nieuwe LED’s een veel langere levensduur, tot wel 20.000 
branduren. Bovendien brandt LED, zonder opwarmtijd, onmiddellijk op volle lichtsterkte. 
De LED-verlichting presteert ook maximaal bij extreme temperatuurschommelingen en 
zijn schokbestendig. Uiteraard blijft één van de grootste voordelen van LED de ruime 
energiebesparing die kan oplopen tot soms zelfs 90% besparing t.o.v. traditionele 
gloeilampen. 
 
We kunnen nu zeggen dat LED vandaag een volwaardige verlichting is die kan gebruikt 
worden als sfeer-, functionele, directe en indirecte binnen-en buitenverlichting. LED-



technologie vindt steeds meer zijn weg in alle verschillende stijlen van verlichting en 
verlichtingstoepassingen: geïntegreerde LED’s in armaturen, spots, inbouwspots en 
algemene (tuin)verlichting.  
 
Hoe kiest u uw verlichting? 
 
Met buitenverlichting kunt u sfeer creëren en langer genieten van de zomeravonden. In 
de donkere maanden geeft de verlichting een veilig gevoel en betrekt u de tuin bij het 
leven binnenshuis. Door de juiste artikelkeuze kan u bovendien het lichteffect zelf 
bepalen. Indien u speciale aspecten van uw huis of tuin wilt benadrukken, kunt u het 
beste kiezen voor gebundeld licht. Indien u meer verspreid licht wilt, kiest u voor diffuus 
licht. 
 
Een eerste belangrijke stap bij de keuze van uw armatuur is het bepalen van de stijl en 
het design. Gaat u voor een strakker armatuur in dezelfde lijn als uw modern interieur of 
kiest u eerder voor een charmant, traditioneler ontwerp?  
 
Vervolgens kunt u binnen deze stijl de armaturen selecteren die voldoen aan uw 
functionele wensen: tuinpaaltjes om de vijver feeëriek te verlichten, wandlampen om de 
gevel aan te lichten, inbouwspots voor het tuinpad, of sensorverlichting die automatisch 
aanspringt als u ’s avonds laat de oprit oprijdt.  
 
Tot slot bepaalt u welke lichtbron uw voorkeur geniet: eco-halogeen, energiebesparing 
met eco-spaarlamp of een uiterst energiezuinig en duurzaam LED alternatief.  
 
Elke keuze zal ongetwijfeld het door u gewenste resultaat opleveren. Verlichting rondom 
het huis geeft een warme toegang tot uw woning zodat u ook na zonsondergang verder 
kan blijven genieten van het leven buitenshuis. 
 
Welke soorten verlichting bestaan er? 
 
Algemene buitenverlichting 
 
Wand- en plafondlampen: 
Met deze lampen kunt u zorgen voor een goede verlichting bij de voor- of achterdeur 
zodat u de deuren gemakkelijk kunt openen en biedt u gasten een oriëntatie bij 
aankomst. Wandlampen zijn ook te gebruiken voor het creëren van sfeer door het op 
een speciale manier aanlichten van een wand. Plafondlampen zijn kunnen ook gebruikt 
worden bij overkappingen om het terras te verlichten. 
 
Tuinpalen: 
Deze zijn verkrijgbaar in een klassieke en moderne uitvoering. Ideaal voor het verlichten 
van bijvoorbeeld een vijver waarbij het water mooie weerkaatsingseffecten geeft en u 
tegelijkertijd voorkomt dat iemand onbedoeld in de vijver belandt. Ook een aanrader 
voor het verlichten van paden en opritten. 
 
Functionele buitenverlichting 
 
Grond-inbouwspots: 
Met deze spots kunt u paden en opritten verlichten voor oriëntatie. Ook te gebruiken 
voor het creëren van sfeer door het verlichten van een wand of een boom. Check de 



verpakking om te zien of u bij plaatsing in de oprit er met de auto overheen mag rijden. 
 
Inbouwspots: 
Ideaal voor overkappingen of bevestiging onder de dakrand. Geven direct licht en 
zorgen voor een verlichting van het overdekte terras. Bij bevestiging onder de dakrand 
waar een pad loopt, ziet u goed waar u loopt en voorkomt u struikelen bij hoger liggende 
stoepen en treden. Veel spots zijn dimbaar. Hiermee is de lichtsterkte af te stemmen op 
elke gewenste sfeer. Met deze verlichting kunt u bijzondere accenten aan uw huis 
verlichten en wordt tegelijkertijd de veiligheid gewaarborgd. 
 
Stralers: 
Deze lampen kunt u gebruiken om een groot oppervlak te verlichten. Zorgt voor veel licht 
bij aankomst en schrikt zo mogelijke inbrekers af. 
 
Tuinspot: 
Te gebruiken voor het creëren van lichtaccenten in de tuin door ze naast een boom of in 
een bloemperk te zetten. Vaak geleverd met een grondpen voor plaatsing in zachte 
ondergrond. 
 
Sensorverlichting: 
Energiebesparende buitenverlichting die vanzelf aan gaat als het donker wordt of 
aanspringt zodra de infraroodsensor bewegingen detecteert. Zorgt ervoor dat uw gasten 
een uitnodigend licht zien bij aankomst, terwijl mogelijke inbrekers worden afgeschrikt 
door het licht. Binnen het gehele assortiment zijn tal van referenties verkijgbaar zonder 
en mét sensor. Welke stijl of armatuur u dus kiest, sensor behoort tot de mogelijkheden. 
 
Voor nadere persinformatie kunt u contact opnemen met: 
 
Liesbeth De Smedt 
External Communications Manager, Lighting 
Philips Electronics Nederland B.V 
Tel +31 6 1134 8365 
liesbeth.de.smedt@philips.com  
 
Consumentenlijn verlichting: 00800 744 547 75 (Nederland) 
 
Over Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Koninklijke Philips Electronics N.V. (NYSE: PHG, AEX: PHIA) is een veelzijdige 
onderneming die actief is op het gebied van gezondheidszorg en welzijn. De 
onderneming is gericht op verbetering van de kwaliteit van leven van mensen door 
middel van zinvolle innovaties op het terrein van gezondheidszorg, lifestyle en 
verlichting. Met het hoofdkantoor gevestigd in Nederland, heeft Philips – met in 2012 
een omzet van EUR 24.8 miljard – wereldwijd circa 118.000 werknemers in dienst, met 
verkoop- en servicepunten verspreid over meer dan 100 landen. De onderneming heeft 
leiderschapsposities op het gebied van cardiale zorg, acute zorg en thuiszorg, 
energiezuinige verlichtingsoplossingen en nieuwe verlichtingstoepassingen, alsmede op 
het gebied van scheerapparaten & haartrimmers en mondverzorgingsproducten. Meer 
nieuws over Philips vindt u op www.philips.nl/nieuwscentrum. 
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