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Het installeren van tuinverlichting is nog nooit zo eenvoudig geweest!
Het Easy Connect systeem maakt het mogelijk om tuinverlichting eenvoudig 
en zonder gereedschap te verwezenlijken. Het systeem is waterdicht en ideaal 
voor het verlichten van de buitenomgeving. Dankzij betrouwbare en 
geavanceerde technologie heeft Easy Connect zich weten op te werpen als 
belangrijke speler in de Europese markt van buitenverlichting.

Eenvoudige aansluiting zonder gereedschap
De 220~250V waterdichte connectoren zijn ontworpen om zowel veilig als ge-
bruiksvriendelijk te zijn. Ze zijn uitermate geschikt om in de meest extreme om-
standigheden buitenshuis te worden gebruikt. Bestand tegen regen, sneeuw, 
vorst, onderdompeling, extreme warmte of verplettering.

Ontworpen voor een vermogen tot 3600W (16A) en bestand tegen elektrische 
schokken van 4000V, deze connectoren zijn zonder enige twijfel de krachtigste 
op de markt.

De 16A stroomonderbreker voor buitencontactdozen is onmisbaar voor uw 
elektriciteitsnet zodat deze tevens tegen 16A is bestand. Het gebruik van 
hoogwaardige 10A of 6A connectoren vereist de installatie van gepaste 
stroomonderbrekers. Deze essentiële beveiliging mag nooit worden 
verwaarloosd.

ZELF EENVOUDIG 
TUINVERLICHTING 

AANSLUITEN 
ZONDER GEREEDSCHAP 

MET HET PLUG AND 
PLAY SYSTEEM
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Easy Connect 
inbouwspot rond

Deze inbouwspot geeft sfeer aan je 
tuinpad, oprit of terras. De inbouw-
spot is voorzien van een warm witte 
3W Led-lamp verlichting en voldoet 
aan IP67.

Materiaal: Aluminium en kunststof
Voltage: 230 V
Vermogen: 2 W

item
65436    Inbouwspot rond Ø 7,5 x P.4 cm
65456    Inbouwspot rond Ø 9,5 x P.4 cm

Easy Connect 
inbouwspot rond sets

Deze inbouwspot sets geven sfeer 
aan je tuinpad, oprit of terras. De 
inbouwspots zijn voorzien van een 
warm witte 0,4W Led-lampen en 
voldoet aan IP67.

Materiaal: Aluminium en kunststof
Voltage: 230 V
Vermogen: 1,2 W

item
65406    6x Inbouwspot rond Ø 4,5 x P.4cm
65426    3x Inbouwspot rond Ø 6 x P.4 cm

Easy Connect 
inbouwspot rechthoekig

Deze tuinverlichting inbouwspot 
geeft sfeer aan je tuinpad, oprit of 
terras. De rechthoekige inbouwspot 
is voorzien van een warm wit 2W 
Led-lamp en voldoet aan IP67.

Materiaal: Aluminium en kunststof
Voltage: 230 V
Vermogen: 2 W

item
65446    Inbouwspot 10 x 6 x P.4 cm
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Easy Connect 
inbouwspot rond

Deze inbouwspot geeft sfeer aan je 
tuinpad, oprit of terras. De inbouw-
spot is voorzien van een blauw 2W 
Led-lamp verlichting en voldoet aan 
IP67.

Materiaal: Aluminium en kunststof
Voltage: 230 V
Vermogen: 2 W

item
65431    Inbouwspot rond Ø 7,5 x P.4 cm
65451    Inbouwspot rond Ø 9,5 x P.4 cm

Easy Connect 
inbouwspot rond sets

Deze inbouwspot sets geven sfeer 
aan je tuinpad, oprit of terras. De 
inbouwspots zijn voorzien van een 
blauw 0,4W Led-lampen en voldoet 
aan IP67.

Materiaal: Aluminium en kunststof
Voltage: 230 V
Vermogen: 1,2 W

item
65401    6x Inbouwspot rond Ø 4,5 x P.4cm
65421    3x Inbouwspot rond Ø 6 x P.4 cm

Easy Connect 
inbouwspot rechthoekig

Deze tuinverlichting inbouwspot 
geeft sfeer aan je tuinpad, oprit of 
terras. De rechthoekige inbouwspot 
is voorzien van een blauw 2W Led-
lamp en voldoet aan IP67.

Materiaal: Aluminium en kunststof
Voltage: 230 V
Vermogen: 2 W

item
65441    Inbouwspot 10 x 6 x P.4 cm
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Easy Connect 
inbouwspot grond

Deze inbouwspot heeft een zilveren 
kleur, een diameter van 12 cm en is 
geschikt voor montage in beton en 
de grond. Door middel van het plug 
and play systeem is de inbouwspot 
gemakkelijk te monteren.

Materiaal: Aluminium en kunststof
Vermogen: 4 W

item
65576    Inbouwspot rond Ø 12 x P.10 cm
65586    Inbouwspot vierkant 12 x 12 x P.10 cm

Easy Connect 
inbouwspot hout

Deze inbouwspot heeft een zilveren 
kleur, een diameter van 12 cm en is 
geschikt voor montage in hout. Door 
middel van het plug and play sys-
teem is de inbouwspot gemakkelijk 
te monteren.

Materiaal: Aluminium en kunststof
Vermogen: 4 W

item
65476    Inbouwspot rond Ø 12 x P.10 cm
65486    Inbouwspot vierkant 12 x 12 x P.10 cm

Easy Connect 
inbouwspot grond

Deze inbouwspot heeft een zilveren 
kleur, een diameter van 16 cm en is 
geschikt voor montage in beton en 
de grond. Door middel van het plug 
and play systeem is de inbouwspot 
gemakkelijk te monteren.

Materiaal: Aluminium en kunststof
Vermogen: 10 W 

item
65596    Inbouwspot Ø 16 x P.18 cm
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Easy Connect 
Tuinspot Optimum 20

Deze wendbare zilveren tuinspot van 
23 cm is voorzien van een warm 
witte 6,5W Led-lamp 3000k en 
voldoet aan IP67. Geschikt om te 
monteren op een harde ondergrond 
of door middel van de bijgeleverde 
grond-pin in een zachte ondergrond.

Materiaal: Aluminium en kunststof
Vermogen: 6,5 W

item
65270    Aluminium Spot Ø 9 x H 25 cm

Easy Connect 
Tuinspot Avant-Garde

Deze wendbare zilveren tuinspot 
van 23 cm is voorzien van een 
warm witte 4W Led-lamp 3000k en 
voldoet aan IP67. Geschikt om te 
monteren op een harde ondergrond 
of door middel van de bijgeleverde 
grond-pin in een zachte ondergrond. 

Materiaal: Aluminium
Vermogen: 4 W

item
65170    Aluminium Spot Ø 9 x H 25 cm

Easy Connect 
Tuinspot Optimum 30

Deze wendbare zilveren tuinspot van 
25 cm is voorzien van een warm 
witte 10W Led-lamp 3000k en 
voldoet aan IP67. Geschikt om te 
monteren op een harde ondergrond 
of door middel van de bijgeleverde 
grond-pin in een zachte ondergrond.

Materiaal: Aluminium
Vermogen: 10 W

item
65370    Aluminium Spot Ø 12 x H 36 cm
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Easy Connect 
Tuinspot Optimum 20

Deze wendbare mat zwarte tuinspot 
is voorzien van een warm witte 
6.5W Led-lamp 3000k en voldoet 
aan IP67. De tuinspot kan gemon-
teerd worden op een harde onder-
grond of in een zachte ondergrond  
met de bijgeleverde grond-pin.

Materiaal: Aluminium
Vermogen: 6.5 W

item
65250    Zwarte Spot Ø 9 x H 25 cm

Easy Connect 
Tuinspot 

Deze wendbare zilveren tuinspot 
van 23 cm is voorzien van een 
warm witte 4W Led-lamp 3000k en 
voldoet aan IP67. Geschikt om te 
monteren op een harde ondergrond 
of door middel van de bijgeleverde 
grond-pin in een zachte ondergrond. 

Materiaal: Aluminium
Vermogen: 4 W

item
65150    Zwarte Spot Ø 9 x H 25 cm

Easy Connect 
Ttuinspot Optimum 30

Deze wendbare mat zwarte tuinspot 
is voorzien van een warm witte 10W 
Led-lamp 3000k en voldoet aan 
IP67. De tuinspot kan gemonteerd 
worden op een harde ondergrond of 
in een zachte ondergrond  met de 
bijgeleverde grond-pin.

Materiaal: Aluminium
Vermogen: 10 W

item
65350    Zwarte Spo  Ø 12 x H 36 cm



d.h.z.



altijd een slim idee

Easy Connect 
Tuinspot Bassin L

Deze bassin zilveren tuinspot is 
voorzien van een warm witte 10W 
Led-lamp, 3000k en voldoet aan 
IP68. De tuinspot is waterproof tot 
een maximale diepte van 2 m en 
daardoor ideaal voor in het zwem-
bad of in de vijver.

Materiaal: RVS
Vermogen: 10 W

item
65828   Grondspot Ø 12,4x H 20 cm

Easy Connect 
Tuinspot Bassin M

Deze bassin zilveren tuinspot is 
voorzien van een warm witte 4W 
Led-lamp, 3000k en voldoet aan 
IP68. De tuinspot is waterproof tot 
een maximale diepte van 2 m en 
daardoor ideaal voor in het zwem-
bad of in de vijver.

Materiaal: RVS
Vermogen: 4 W

item
65818    Grondspot  Ø 9,5 x H 20 cm

Easy Connect Grondspot 
steen motief

Deze grondpot is een echte favoriet 
bij vijvers in de tuin. Door het steen 
motief heeft hij een natuurlijk uiterlijk. 
De grondspot is voorzien van een 
warm witte 20W Led-lamp verlich-
ting en voldoet aan IP67.

Materiaal: Polystone
Vermogen: 20 W 

item
65020    Steenspot  Ø 9,5 x 12 cm
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Easy Connect 
Tuinpadverlichting 70

Moderne tuinpadverlichting van 70 
cm met warm witte 40W hallogeen 
lamp. De verlichting voldoet aan 
IP44 en is waterdicht. Ideaal om een 
pad sfeervol te verlichten in de tuin. 

Materiaal: Kunststof en aluminium
Vermogen: 40 W

item
64310    Tuinpadverlichting  H 70 cm

Easy Connect 
Tuinpadverlichting 30

Moderne tuinpadverlichting van 30 
cm met warm witte 40W hallogeen 
lamp. De verlichting voldoet aan 
IP44 en is waterdicht. Ideaal om een 
pad sfeervol te verlichten in de tuin. 

Materiaal: Kunststof en aluminium
Vermogen: 40 W

item
64210    Tuinpadverlichting  H 30 cm

Easy Connect
Tuinpadverlichting sokkel

Moderne tuinpadverlichting van 45 
cm met warm witte 40W hallogeen 
lamp. De verlichting voldoet aan 
IP44 en is waterdicht. Ideaal om een 
pad sfeervol te verlichten in de tuin. 

Materiaal: Kunststof en aluminium
Vermogen: 40 W

item
64206     Tuinpadverlichting  H 45 cm
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Easy Connect 
Lichtbol 25

Deze lichtbol geeft een speelse 
sfeer aan de tuin. De lichtbol is 
voorzien van een warm witte 40W 
halogeen en lamp en voldoet aan 
IP55.

Materiaal: Kunststof 
Vermogen: 40 W

item
64130   Lichtbol Ø 25 cm

Easy Connect 
Tuinpadverlichting 

Moderne tuinpadverlichting van 45 
cm met warm witte 20W hallogeen 
lamp. De verlichting voldoet aan 
IP44 en is waterdicht. Ideaal om een 
pad sfeervol te verlichten in de tuin. 

Materiaal: Kunststof en aluminium
Vermogen: 20 W

item
64040    Sokkel  H 45 cm

Easy Connect 
Lichtbol 35

Deze lichtbol geeft een speelse 
sfeer aan de tuin. De lichtbol is 
voorzien van een warm witte 40W 
halogeen en lamp en voldoet aan 
IP55.

Materiaal: Kunststof 
Vermogen: 40 W

item
64150   Lichtbol Ø 35 cm
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Easy Connect 
Feestverlichting Kleur

De feestverlichting slinger voor 
buiten is 6 meter lang en voorzien 
van 8 led lampen van 1W in de 
kleuren blauw, geel, rood en groen.
Waterdicht bij regen, sneeuw en 
zelfs tijdelijke onderdompeling. De 
verlichting voldoet aan IP67.

Materiaal: Kunststof
Vermogen: 1 W

item
312293   Feestverlichting in diverse kleuren 5m-
               8 lampen E27 LED 0,9

 

Easy Connect 
Feestverlichting Classic

De feestverlichting slinger voor 
buiten is 5 of 6 meter lang en 
voorzien van 8 witte 1W led lampen. 
De buitenlampjes zijn waterdicht bij 
regen, sneeuw en zelfs tijdelijke on-
derdompeling. De verlichting voldoet 
aan IP67.

Materiaal: Kunststof
Vermogen: 1 W

item
314551    Feestverlichting classic 5m-8 lampen 
313093    Feestverlichting classic 6m-8 lampen

Easy Connect 
Feestverlichting kapjes

De feestverlichting slinger met deco-
ratieve lampenkapjes voor buiten is 
6 meter lang en voorzien van 8 led 
lampen van 1W. De buitenlampjes 
zijn waterdicht bij regen, sneeuw en 
zelfs tijdelijke onderdompeling. De 
verlichting voldoet aan IP67.

Materiaal: Kunststof
Vermogen: 1 W

item
Binnenkort beschikbaar

NEW!
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Easy Connect 
Domotica systeem

Met dit domotica systeem bedien je 
de gehele Easy Connect tuinverlich-
ting op afstand. Met de bijgeleverde 
grondpin bevestig je de connector 
in de grond of bevestig deze aan de 
muur. Het systeem is waterproof en 
bestendig tegen omstandigheden 
van -20 tot +60 graden. Geleverd 
met 3V lithium batterij. 

item
67103    Domotica systeem 

Easy Connect 
Domotica switch

Door de domotica draadloze switch 
bedien je gemakkelijk op afstand 
de Easy Connect tuinverlichting. 
Geleverd met 3V lithium batterij. De 
switch is geschikt voor multizone 
controle van verschillende lampen. 

item
67170    Domotica switch 

Easy Connect 
Contactdoos

De Easy Connect contactdoos heeft 
twee aansluitingen. Ideaal voor het 
aansluiten van tuinverlichting of elek-
trisch tuingereedschap. De contact-
doos voldoet aan IP44.

item
66470    Contactdoos  
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Easy Connect 
Verlengkabels

Realiseer eenvoudig tuinverlichting  
in de volledige buitenruimte met de 
Easy Connect verlengkabels. Met 
snoerlengtes van 0.5 tot 10 meter 
lang is er altijd een passend formaat 
te vinden.

item
66200    Extension Cable 0.5M
66210    Extension Cable 1M
66220    Extension Cable 2.5M
66230    Extension Cable 5M
66240    Extension Cable 10M

Easy Connect 
Connectoren

Maak verbinding met meerdere 
Easy Connect verlichtingselementen 
door middel van de connectoren. 
De connector maakt een vertakking 
op 1 input naar 2 tot maximaal 5 
outputs. Met een maximale wattage 
van 3600 W en waterproof (IP67).

item
66300    Connector 2 outputs
66330    Connector 3 outputs
66350    Connector Flex 2 outputs
66310    Connector Ring 5 outputs
66320    Connector Chain 5 outputs
66370    Connector Chain 6 outputs

Easy Connect 
Stekkers

Realiseer eenvoudig tuinverlichting  
in de volledige buitenruimte met de 
Easy Connect stekkers. Het as-
sortiment bestaat uit verschillende 
waterproof input en output stekkers. 

item
66000    E power plug 1.5M
66020    Input adapter IP44
66050    Input adapter IP67
66030    Output adapter IP44
66040    Output adapter IP67 
66010    Output plug 1M
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Easy Connect 
Lampen MR30/GU10

De Easy Connect ledlampen zijn 
dimbaar en beschikbaar in 4 kleu-
ren: wit, blauw, groen en rood. Met 
energieklasse A en beschikbaar in 4 
en 6.5 watt. 

item
312270   Lamp DIM Warm wit MR30 6W 
312379   Lamp DIM Warm wit MR30 10W

Easy Connect 
Lampen MR20/GU10

De Easy Connect ledlampen zijn 
dimbaar en beschikbaar in 4 kleu-
ren: wit, blauw, groen en rood. Met 
energieklasse A en beschikbaar in 4 
en 6.5 watt. 

item
312374   Lamp DIM Warm wit MR20 6,5W
312267   Lamp DIM blauw MR20 4W
312268   Lamp DIM groen MR20 4W
312269   Lamp DIM rood MR20 4W

Easy Connect 
Extension strip 

De LED strips van Easy Connect zijn 
flexibele lichtsnoeren van 3 meter 
lang die multi-inzetbaar zijn. 
Beschikbaar in 3 kleuren: wit, blauw 
en warmwit. 

item
313090   Extension-strip LED Cold White 
313091   Extension-strip LED Blue 
313092   Extension-strip LED Warm White
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Verkoopinformatie?
Neem contact op met Martens d.h.z. via  
tel: +32 (0)88 624 84 30 of stuur een e-mail naar 
verkoop-dhz@martensgroep.eu


