
EVO GROUND 300 DARK
INTEGRATED

De nieuwste technologie
24 energiezuinige LEDs

Totaal vermogen 1W
Warm witte lichtkleur: 3000K

Excellente kleuren: CRI 95
Di�uus licht, lichthoek 89o

Lichtbereik 1,60m
Energielabel A+

Afmeting
Lengte 300mm
Breedte 30mm
Hoogte 43mm

Hoogwaardig materiaalgebruik
 Hard geanodiseerde aluminium behuizing

Polycarbonaat lens
IP klasse 67

Eenvoudige installatie
Te verwerken tussen de bestrating, 

in het grind of in het gras.



Met EVO GROUND 300 DARK introduceren we een 
multifunctionele grondspot met een strakke, 
architectonische vormgeving. Het armatuur is 
uitgevoerd met een behuizing van hard 
geanodiseerd aluminium. Hierdoor heeft het een 
stijlvolle uitstraling en is het zeer goed bestand 
tegen vuil en weersinvloeden. 

Alle producten uit de EVO lijn zijn voorzien van 
de nieuwste en beste LEDs. Deze maken het 
armatuur zeer energiezuinig en zorgen voor 
natuurgetrouwe kleuren in de tuin. Daarnaast 
zijn de armaturen uitgerust met een ‘diamond 

cut’ lens welke voor een mooie egale spreiding 
van het licht zorgt. Hierdoor is EVO GROUND 300 
DARK zeer geschikt voor het sfeervol verlichten 
van paden, opritten en hagen. EVO GROUND 300 
DARK verwerk je eenvoudig in bestrating, grind 
of in het gras waardoor je in een handomdraai je 
tuin voorziet van een strak lijnenspel.

Combineer EVO GROUND 300 DARK met andere 
producten uit de EVO lijn en maak van je 
buitenruimte een hoogwaardige plek waar je 
zowel overdag als in de avond van kunt genieten.

EVO GROUND 300 DARK



EVO DARK

27 energiezuinige LEDs
Totaal vermogen 2W

Warm witte lichtkleur, 2950K
Excellente kleuren, CRI 95
Di�uus licht, lichthoek 58o

Lichtbereik 2,35m
Energielabel A

De nieuwste technologie

Hoogte 606mm
Breedte 50mm
Diepte 120mm

Afmeting

Eenvoudige installatie
Grondpen voor in zachte ondergrond

schroefbaar op hout en steen

Hoogwaardig materiaalgebruik
 Geanodiseerde aluminium behuizing

Diamond cut PMMA (acrylaat) lens
 IP klasse 55

SOLITARY



EVO DARK
Met EVO DARK introduceren we een staand 
armatuur met een strakke, architectonische 
vormgeving. Het armatuur is een echte 
eye-catcher en is uitgevoerd met een behuizing 
van hoogwaardig geanodiseerd aluminium. 
Hierdoor heeft het een stijlvolle uitstraling en is 
het zeer goed bestand tegen vuil en 
weersinvloeden. 

Alle producten uit de EVO lijn zijn voorzien van 
de nieuwste en beste LEDs. Deze maken het 
armatuur zeer energiezuinig en zorgen voor 

natuurgetrouwe kleuren in de tuin. Daarnaast 
zijn de armaturen uitgerust met een ‘diamond 
cut’ lens welke voor een mooie egale spreiding 
van het licht zorgt. Hierdoor is EVO DARK zeer 
geschikt voor het sfeervol verlichten van paden 
en opritten. Veel licht, maar niet verblindend.

Combineer EVO DARK met andere producten uit 
de EVO lijn en maak van je buitenruimte een 
hoogwaardige plek waar je zowel overdag als in de 
avond van kunt genieten.



EVO LOW DARK
SOLITARY

Hoogte 366mm
Breedte 50mm
Diepte 120mm

27 energiezuinige LEDs
 Totaal vermogen 2W

Warm witte lichtkleur: 2950K
Excellente kleuren: CRI 95
Di�uus licht, lichthoek 58o

Lichtbereik 2,35m
Energielabel A

De nieuwste technologie

Hoogwaardig materiaalgebruik

Afmeting

 Geanodiseerde aluminium behuizing
Diamond cut PMMA (acrylaat) lens

IP klasse 55

Eenvoudige installatie
Grondpen voor in zachte ondergrond

schroefbaar op hout en steen



EVO LOW DARK
Met EVO LOW DARK introduceren we een staand 
armatuur met een strakke, architectonische 
vormgeving. Het armatuur is uitgevoerd met een 
behuizing van hoogwaardig geanodiseerd 
aluminium. Hierdoor heeft het een stijlvolle 
uitstraling en is het zeer goed bestand tegen vuil en 
weersinvloeden. 

Alle producten uit de EVO lijn zijn voorzien van de 
nieuwste en beste LEDs. Deze maken het armatuur 
zeer energiezuinig en zorgen voor natuurgetrouwe 

kleuren in de tuin. Daarnaast zijn de armaturen 
uitgerust met een ‘diamond cut’ lens welke voor 
een mooie egale spreiding van het licht zorgt. 
Hierdoor is EVO LOW DARK zeer geschikt voor 
het sfeervol verlichten van paden en opritten. 
Veel licht, maar niet verblindend.

Combineer EVO LOW DARK met andere 
producten uit de EVO lijn en maak van je 
buitenruimte een hoogwaardige plek waar je 
zowel overdag als in de avond van kunt genieten.



EVO HYDE 180 DARK
SURFACE

*EVO HYDE 180 DARK is niet geschikt voor verwerking in bestrating, gras of grind

Gebruik hiervoor EVO GROUND 300 DARK.

De nieuwste technologie
12 energiezuinige LEDs 

Totaal vermogen 0,5W
Warm witte lichtkleur: 2950K

Excellente kleuren: CRI 95
Di�uus licht, lichthoek 91o

Lichtbereik 1,30m
Energielabel A++ Afmeting

Lengte 180mm
Breedte 16mm
Hoogte 22mm

Hoogwaardig materiaalgebruik
Geanodiseerde aluminium behuizing
Diamond cut PMMA (acrylaat) lens
IP klasse 55

Eenvoudige montage
Met twee schroeven te

bevestigen op hout en steen



Met EVO HYDE 180 DARK introduceren we een 
multifunctionele opbouwspot waarmee je 
eenvoudig nieuwe lichte�ecten in de tuin kunt 
creëeren. Het armatuur is uitgevoerd met een 
behuizing van geanodiseerd aluminium. 
Hierdoor heeft het een stijlvolle uitstraling en is 
het zeer goed bestand tegen vuil en 
weersinvloeden. 

Alle producten uit de EVO lijn zijn voorzien van 
de nieuwste en beste LEDs. Deze maken het 
armatuur zeer energiezuinig en zorgen voor 

natuurgetrouwe kleuren in de tuin. Daarnaast 
zijn de armaturen uitgerust met een ‘diamond 
cut’ lens welke voor een mooie egale spreiding 
van het licht zorgt.  EVO HYDE 180 DARK is 
geschikt voor verwerking onder traptredes, 
vlonders, balustrades, (zit)muurtjes en 
vijverelementen.

Combineer EVO HYDE 180 DARK met andere 
producten uit de EVO lijn en maak van je 
buitenruimte een hoogwaardige plek waar je 
zowel overdag als in de avond van kunt genieten.

EVO HYDE 180 DARK

2x EVO HYDE 180 DARK



EVO HYDE 550 DARK
SURFACE

*EVO HYDE 550 DARK is niet geschikt voor verwerking in bestrating, gras of grind

Gebruik hiervoor EVO GROUND 300 DARK.

De nieuwste technologie
45 energiezuinige LEDs
Totaal vermogen 2,0W

Warm witte lichtkleur: 2950K
Excellente kleuren: CRI 96
Di�uus licht, lichthoek 91o

Lichtbereik 2,30m
Energielabel A+

Afmeting
Lengte 556mm
Breedte 16mm
Hoogte 22mm

Hoogwaardig materiaalgebruik
Geanodiseerde aluminium behuizing
Diamond cut PMMA (acrylaat) lens
IP klasse 55Eenvoudige montage

Met twee schroeven te
bevestigen op hout en steen



EVO HYDE 550 DARK
Met EVO HYDE 550 DARK introduceren we een 
multifunctionele opbouwspot waarmee je 
eenvoudig nieuwe lichte�ecten in de tuin kunt 
creëeren. Het armatuur is uitgevoerd met een 
behuizing van geanodiseerd aluminium. 
Hierdoor heeft het een stijlvolle uitstraling en is 
het zeer goed bestand tegen vuil en 
weersinvloeden. 

Alle producten uit de EVO lijn zijn voorzien van 
de nieuwste en beste LEDs. Deze maken het 
armatuur zeer energiezuinig en zorgen voor 

natuurgetrouwe kleuren in de tuin. Daarnaast 
zijn de armaturen uitgerust met een ‘diamond 
cut’ lens welke voor een mooie egale spreiding 
van het licht zorgt.  EVO HYDE 550 DARK is 
geschikt voor verwerking onder traptredes, 
vlonders, balustrades, (zit)muurtjes en 
vijverelementen. 

Combineer EVO HYDE 550 DARK met andere 
producten uit de EVO lijn en maak van je 
buitenruimte een hoogwaardige plek waar je 
zowel overdag als in de avond van kunt genieten.



EVO DOWN DARK
WALL

De nieuwste technologie
27 energiezuinige LEDs

Totaal vermogen 2W
Warm witte lichtkleur: 2950K

Excellente kleuren: CRI 95
Di�uus licht, lichthoek 90o

Lichtbereik 2,30m
Energielabel A+

Afmeting
Lengte 320mm
Breedte 63mm
Hoogte 60mm

Hoogwaardig materiaalgebruik
 Geanodiseerde aluminium behuizing

Diamond cut PMMA (acrylaat) lens
IP klasse 55

Eenvoudige montage
Met twee schroeven te monteren 

aan een muur of schutting.



EVO DOWN DARK
Met EVO DOWN DARK introduceren we een 
wandarmatuur met een strakke, 
architectonische vormgeving. Het armatuur is 
uitgevoerd met een behuizing van hoogwaardig 
geanodiseerd aluminium. Hierdoor heeft het een 
stijlvolle uitstraling en is het zeer goed bestand 
tegen vuil en weersinvloeden. 

Alle producten uit de EVO lijn zijn voorzien van 
de nieuwste en beste LEDs. Deze maken het 
armatuur zeer energiezuinig en zorgen voor 
natuurgetrouwe kleuren in de tuin. Daarnaast 

zijn de armaturen uitgerust met een ‘diamond 
cut’ lens welke voor een mooie egale spreiding 
van het licht zorgt. Hierdoor is EVO DOWN DARK 
zeer geschikt voor het sfeervol verlichten van 
wanden, schuttingen en muren. Overdag is het 
een stijlobject, in de avonduren zorgt het voor een 
mooi lichte�ect zonder dat je verblind wordt.

Combineer EVO DOWN DARK met andere 
producten uit de EVO lijn en maak van je 
buitenruimte een hoogwaardige plek waar je 
zowel overdag als in de avond van kunt genieten.


