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Onze motieven zijn van hoogwaardige kwaliteit, geproduceerd in 
Nederland. Er wordt alleen eersteklas aluminium gebruikt. Gecombineerd 
met onze Gold Line slang- en stringlights zijn het zeer duurzame   
motieven die elke stad, winkel of straat kunnen opfleuren. In deze 
brochure vindt u een selectie van onze op maat gemaakte producten.  
We kunnen elk motief in elke kleur maken. U bent van harte welkom 
om ons uw op maat gemaakte wens of ontwerp te sturen. Of U kunt 
natuurlijk een afspraak plannen om samen tot een persoonlijk ontwerp 
te komen.

Ook voor verlichte bomen kunt U bij ons terecht. Omdat bomen soms 
te lijden hebben onder zware omstandigheden, hebben we een speciale 
31V-reeks in laagspanning ontwikkeld. Ze hebben een laag voltage, maar 
de kabel is gemaakt van een stevig rubber. WINGLINKS 31V lichtsnoeren 
zijn onderling koppelbaar. Maar alleen binnen het 31V assortiment. Ze 
zijn geschikt voor bomen van elk formaat. In tegenstelling tot de meeste 
andere laagspanningsmerken op de markt, gebruiken we dezelfde extra 
afgedichte capsules als in ons 230V-assortiment. Ook is de kabel 0,5 mm 
dik, dit is veel dikker dan bij de concurrentie. Hierdoor hebben de snoeren 
een lange en stabiele levensduur. De transformatoren zijn sterke, maar 
geen zware elektronische transformatoren. Ideaal om te gebruiken. 

Zoals altijd: uniek in de markt.
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Van idee, naar ontwerp tot werkelijkheid. Voor U; zo simpel
als het klinkt. Voor ons; een waar genoegen. Met onze
persoonlijke ontwerpen trek je echt de aandacht. 

Het ornament is van hoogwaardig aluminium samen
gesteld met perfect laser gesneden bloemen op basis
van het logo van de Intratuin. In combinatie met de
slang verlichting die op de bloemen gemonteerd wordt
en de string lights bevestigd op de varierende stangen
crëeer je de perfecte eyecatcher om jou lantaarnpaal.

De verlichting is IP67 gecertificeerd. Dit geeft de waterdichtheid van de 
verlichting weer. Door een combinatie te maken tussen warm wit licht, 
en koel wit licht geeft je het ornament extra contrast. Maar natuurlijk is 
elke combinatie mogelijk.

Ook is elke lantaarnpaal anders. Hiervoor hebben we een speciale 
aanpasbare montage mogelijkheid voor ontworpen. Op de kokers in het 
midden van het ornament kunnen verschillende beugels gemonteerd 
worden aangepast op jou eigen lantaarnpaal. Zo stellen we altijd the 
perfect fit samen.

Helemaal fan van de bloemen, maar niet van het ornament zelf?
We kunnen de bloemen ook intergreren in ander basis
ornamenten of natuurlijk een compleet op maat
gemaakt onrnament. Voorbeelden hiervan vind je
verder op in de brochure. 

Informeer naar de mogelijkheden.

Intratuin Paalornament
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Tijdens de Kerstdagen wil je graag zo veel mogelijk bezoekers trekken. 
Een selfie point is een mooie manier om een bepaalde doelgroep 
belangstelling te laten krijgen naar wat er binnen dan wel niet te zien is!

De selfie points kunnen op verschillende grotes gemaakt worden. Ook is 
het mogelijk zelf je teskt te bepalen. 

De contouren van de selfie points worden omlijnd met slang verlichting 
en de opvulling kan op verschillende manieren verzorgt worden. Kies 
je voor stringlights met twinkle voor een feestelijk gevoel, of wordt het 
toch ons color carpet met een kleur naar keuze. Je bent helemaal vrij!

Benieuwd naar de verschillende opties voor jou of wil je gelijk
een offerte aanvragen?

Informeer naar de mogelijkheden.

Intratuin Selfiepoint
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Eerste contact Ideeën uitwisselen

Ontwerpen Akkoord

Fabricage Levering

We bespreken de wensen, 

eisen en de plaatsing van de 

ornamenten. Ook kijken we of 

de klant zelf inbreng heeft.

We laten zien wat er mogelijk 

is. Zo gaan we zelfverzekerd de 

volgende stap in en komen we 

tot het beste resultaat.

Het is tijd om te gaan 

ontwerpen. Dit doen we met 

een team gespecialiseerd 

in het visualiseren van de 

ontwerpen.

De klant is akkoord! We 

hebben samen voor het beste 

ontwerp gekozen en kunnen 

nu beginnen met de volgende 

stap in het proces.

De tekeningen zijn geprint, de 

maten bekend. Nu is het tijd 

voor wat las werk. Omdat we 

alles ‘in house’ doen hebben 

we volledige controle.

Het werk wordt beloond. 

Daar zijn ze dan. De motieven 

opgehangen bij U in de straat. 

En wat zijn ze mooi hé!



Voor dit project hebben we gekozen voor verlichting met Flash. Dit 
zorgt ervoor dat je blikvanger nog meer aandacht trekt, nog meer 
blikken trekt.

De stringlights zijn warm wit, met koud witte flash. En de slang verlichting 
is koud wit. Dit geeft een mooi contrast maar is toch een samenhangend 
geheel, de kleuren vullen elkaar aan. 

Wil je graag bekijken hoe dit ornament er met 
Flash verlichting uit ziet dan kan dat door de 
QR-code te scannen.

Winglinks verlichting
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