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Wat is Nachtzon?

Kant & Klaar 
Geen technische kennis nodig; onze handleiding
bestaat uit één stap. 

Waar jíj dat wilt 
Alle lampen zijn draadloos en dus zéér
gemakkelijk en overal te plaatsen. Elke denkbare
plek is vanaf nu bereikbaar.

Zonder gedoe 
Alles werkt automatisch. 
Zon weg? Lamp aan!

LULA® brengt gemak, sfeer en
duurzaamheid bij elkaar in Nachtzon;
de exclusieve SOLAR verlichting van
LULA. 

Waarom een Nachtzon?
Er doet zich een onbereikbare situatie voor
kabel voor.
Je houdt van een natuurlijke 'look&feel'.

Je kiest voor kostenbesparend.

Geen kabels/elektricien nodig.

Je hebt een maatwerkvraag

Je kiest voor duurzaam

                       > enzovoorts... <



Gemak
Een paal in de grond zetten. Dat is het enige dat je hoeft te
doen. Door het gebruik van zonne-energie ben je niet
gebonden aan ingewikkelde elektrotechnische installaties en
kabels ingraven. Hierdoor bepaal je gemakkelijk zelf waar je
Nachtzon plaatst; alles is draadloos. 

Duurzaam
Er wordt gewerkt met de beste materialen. Van verschillende
soorten hout (Dougas, Eiken & Kastanje) voorzien van
milieuvriendelijke houtrotpreventie, tot robuust en
onverwoestbaar RVS316, de beste LED-verlichting en
vandaalbestendig afgewerkte solarpanels.

Nachtzon l i cht
Verlichting is onmisbaar in je buitenruimte. Of dat nu puur
oriënterend, sferisch of praktisch is. Nachtzon geeft licht
zoals bekabelde verlichting en doet daar niet voor onder.
Solarverlichting zoals nog niet eerder ervaren; GOED!



Opties
De Nachtzon is een solitaire, autonome
solarlamp, standaard uitgevoerd in Douglas
met een kap van RVS316.
Echter, kunnen wij het ons voorstellen dat zich
er situaties voor doen die vragen om een
stukje maatwerk of extra opties. 

HOUTSOORTEN
Douglas (standaard)
Eiken
Kastanje

MAATWERK
Vanaf 70cm bovengronds is elke 
denkbare verwerking van Nachtzon mogelijk.
Hekwerken, in je veranda of tuinhuis, enz.

KAP
RVS 316
Cortenstaal

FM Long distance - Afstandsbediening
Bewegingssensor
Timer
Keuze voor 12V / 24V/ 220V

EXTRA'S



Waar jíj dat wilt

Zonder gedoe

1. ZONNE-ENERGIE

Zonnepaneel van topkwaliteit 
RVS316
IP67
Vandaalbestendig

2. LED-LAMP

PowerLED
2700K - Warm wit
Brandduur: > 10 uur

3. FSC-HOUT

Fijnbezaagd Douglas (Ambacht)  
Robuuste geschilde boomstam
(Natuur)
Standaard v.v. houtrotpreventie
Vierkant: 15x15x150cm
Rond: ⌀ 20cm x 150cm
Bovengronds: 110cm

Plaats de Nachtzon waar
je maar wenst. 

Elke denkbare plek is
vanaf nu bereikbaar.

Nachtzon werkt
automatisch. 

Zon weg? Lamp aan!

De zon is de bron; géén
technische kennis nodig
en géén kabels ingraven.

Bepaal de plek, graaf
een gat, plaats de
Nachtzon. Klaar!

Kant & Klaar

www.lula.nl
Meer info?

Nachtzon  
standaard

NATUUR AMBACHT



Hoi,
ik ben Marieke
van LULA | Light Up Life Anywhere

We hebben ons best gedaan een brochure voor je
te maken om mee uit de voeten kunnen.

Het zou mij persoonlijk een eer zijn jou te mogen
verwelkomen als klant van LULA, zodat we samen
onze omgeving weer een stukje mooier én
duurzamer kunnen maken.

Mocht je nog specifieke vragen hebben, dan hoor
ik het graag! We zijn altijd bereid om mee te
denken!

Tot gauw?

liefs voor de wereld, 
Marieke
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