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Daytonight®, een nieuwe lichtbron om de buitenruimte te 
voorzien van sfeer- en sidelight. Daytonight® lichtjes zijn op 
bijzondere wijze gecombineerd met Nederlands hout. Ieder 
Daytonight® product is uniek in vorm en grootte. Daytonight® 
producten kunnen op vele plaatsen buiten worden toegepast en 
voorzien de omgeving van sfeervolle en markerende lichtpunten. 
Daytonight® lichtjes worden gevoed door free energy, zon- en 
daglicht. In deze brochure vindt u alle modellen, houtsoorten en 
mogelijkheden, zowel voor particulier als professioneel gebruik. 
Daytonight® lichtjes worden nooit verwerkt in levende bomen. 
Alle Daytonight® producten worden verpakt in jute en zijn direct 
plaatsbaar op de door u gewenste locatie.

Sfeerlicht in hout



Licht
Een bijzonder sfeerlampje

Lichtsensor
Daytonight® lichtjes hebben een geconcentreerde lichtbron van 
enkele watts en worden gevoed door een long-life batterij. Deze 
batterij wordt opgeladen door zon- en daglicht. Afhankelijk van 
de lichtintensiteit wordt de batterij in 3 tot 6 uur opgeladen. 
Afhankelijk van de lading van de batterij brandt het lichtje 
tussen de 4 en 13 uur. De lichtsensor schakelt afhankelijk van de 
lichtintensiteit het lichtje aan of uit. 

Levensduur
De zachtgele Daytonight® lichtjes hebben een levensduur van 
circa 5.000 uur, ofwel ruim 8 jaar. Daytonight® lichtjes zijn er in 
diverse uitvoeringen met 1 of 4 lichtpuntjes. Het lichtje is volledig 
waterdicht en bestand tegen temperaturen van -20 °C tot 60 °C. De 
lichtjes zijn zeer solide en goed belastbaar. 

Free energy
Aangezien Daytonight® producten worden gevoed door zon- en 
daglicht (free energy) bespaart u op uw elektriciteitsrekening. 
Boven- of ondergrondse bekabeling is niet nodig. Hierdoor zijn 
Daytonight® producten gemakkelijk plaatsbaar en vérplaatsbaar.



Nederlands hout krijgt 
een nieuwe bestemming

Hergebruik
Daytonight® producten worden uitsluitend vervaardigd van 
Nederlands hout. De belangrijkste leverancier van het hout 
is Bomencentrum Nederland, een producent van straat- en 
laanbomen. Op de kwekerijen van Bomencentrum Nederland 
in Baarn voldoen een aantal bomen niet aan de gestelde 
kwaliteitseisen voor levering aan de eindgebruiker. Deze bomen 
werden voorheen versnipperd, maar nu vinden zij een prachtige 
herbestemming als drager van Daytonight® lichtjes.

Ambachtelijk
Het Nederlandse hout wordt zorgvuldig geselecteerd, gezaagd en 
natuurlijk gedroogd. Na de droging worden de lichtjes geplaatst en 
wordt het hout voorzien van een natuurlijke waxcoating. Al met al 
een ambachtelijk stukje werk.

Hout
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Modellen

Model  Stammetje
Diameter circa 12-20 cm
Hoogte circa 5-15 cm
Lichtpunten 1
Houtsoorten 18

Model  Stamschijf
Diameter circa 25-60 cm
Hoogte circa 5-25 cm
Lichtpunten 3
Houtsoorten 6

Stammetje Stamschijf



Model  Boomstam
Diameter circa 15-25 cm
Hoogte circa 60-250 cm
Lichtpunten 3-7
Houtsoorten 10
Optioneel plaatsbaar met stalen 
verankeringspen

Model  Boom
Hoogte 2-5 m
Lichtpunten 10-60
Houtsoorten 5
De bomen zijn rondom vertakt

Boomstam Boom



Model  Boomkunst
   Verschillende modellen 

door natuurlijke groei 
Houtsoorten 15

Boomkunst



Model Tailor made Daytonight® unica’s  
Naar persoonlijk wens ambachtelijk vervaardigde, unieke 
Daytonight® producten. Op verzoek produceren wij van 
Nederlands hout maat-designproducten in de door u gewenste 
vorm, houtsoort, grootte en aantal lichtjes.
Wij adviseren u graag over de vele mogelijkheden.

Tailor made



Daytonight® producten kunnen om 
verschillende redenen en op diverse wijzen 
in de buitenruimte worden toegepast.

Sfeer en decoratie
-  In de tuin, op het (dak)terras of balkon
- In parken en natuurterreinen
- Bij waterpartij
- Op graven en begraafplaatsen
- Tijdelijk binnenshuis

Markering en begeleiding
- Langs paden, opritten en looproutes
- Op terrassen

Veiligheid
-  Bescheiden verlichting op donkere 

plaatsen

Free energy en hergebruik
- Oplading door zon- en daglicht
-  Geen gebruik van elektriciteitskabels 

en dus een besparing op de 
energierekening

- Hergebruik van Nederlands hout

Toepassingen
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Houtsoorten

Acacia - Robinia pseudoacacia

Berk -Betula pendula    

Appel - Malus communis

Els - Alnus glutinosa

Es - Fraxinus americana Haagbeuk - Carpinus betulus



Hazelnoot - Corylus colurna

Iep - Ulmus carpinifolia

Honingboom - Sophora japonica

Kers- Prunus avium

Lijsterbes - Sorbus intermedia Linde - Tilia europaea



Houtsoorten

Meidoorn - Crataegus monogyna

Plataan - Platanus acerifolia

Noot - Juglans regia

Tamme kastanje - Castanaea sativa

Trompetboom - Catalpa bignoinoides Watercypres - Metasequoia glyptrostroboides





Professional
Lutea
Lichtpunten 1
Diameter 5,5 cm
In aluminium sierhouder

Nigra
Lichtpunten 4
Diameter 8 cm

Voor technische informatie 
over de verschillende 
modellen kunt u contact met 
ons opnemen.



Lichtsensor
Daytonight® verlichting heeft een geconcentreerde lichtbron van 
enkele watts en wordt gevoed door een long-life batterij. Deze 
batterij wordt opgeladen door zon- en daglicht. Afhankelijk van 
de lichtintensiteit wordt de batterij in 3 tot 6 uur opgeladen. 
Afhankelijk van de lading van de batterij brandt het lichtje 
tussen de 4 en 13 uur. De lichtsensor schakelt afhankelijk van de 
lichtintensiteit het lichtje aan of uit. 

Levensduur
De zachtgele Daytonight® lichtjes hebben een levensduur van circa 
5.000 uur, ofwel ruim 8 jaar. Daytonight® lichtjes zijn er in diverse 
uitvoeringen met 1 of 4 lichtpuntjes. De lichtjes zijn zeer solide en 
goed belastbaar. 

Free energy
Aangezien Daytonight® producten worden gevoed door 
zon- en daglicht (free energy) bespaart u hiermee op de 
elektriciteitsrekening. Boven- of ondergrondse bekabeling is niet 
nodig. 

Toepassing
-  Op locaties en plaatsen waar sfeer, markeringslicht of veiligheid 

gewenst is
- Volledig belastbaar
- Geen onderhoud

Verwerking
- Boor met de correcte diameter in uw hout of bestrating.
-  Voorzie de buitenzijde van de aluminiumsierhouder (type 

Lutea) of het lampje (type Nigra) op 3 à 4 plaatsen van een 
buitenbestendige kleefstof en druk het lampje in het geboorde 
gat.

- Verwijder eventueel overtollige kleefstof.

Lutea
Lichtpunten 1
Diameter 5,5 cm
In aluminium sierhouder

Nigra
Lichtpunten 4
Diameter 8 cm





Weetjes
-  Daytonight® producten kunnen direct worden geplaatst en 

branden nadat ze zich enkele uren opgeladen hebben.
-  Plaats Daytonight® producten niet in de nabijheid van een 

sterke lichtbron, want hierdoor wordt de lichtsensor niet 
geactiveerd en zal het lichtje niet gaan branden.

-  Door de jaren heen kan de kleur en structuur van het hout 
enigszins veranderen.

-  Van de bast (buitenzijde) kunnen kleine schorsdeeltjes loslaten
- Er is geen onderhoud noodzakelijk aan hout en lichtje
-  Daytonight® producten die in de grond verzonken zijn 

(bijvoorbeeld ingeboord in bestrating), kunnen veel gewicht 
dragen. U kunt hier gerust overheen lopen of rijden met de 
auto.

-  Voor Daytonight® producten zijn optioneel ook stalen 
verankeringspennen leverbaar.

Gebruikstips
-  U kunt gemakkelijk een verlichtingsplan voor uw buitenruimte 

maken door ’s avonds als proef waxinelichtjes neer te zetten. 
-  Zet Daytonight® producten op een lichte plaats voor de langste 

brandtijd.
-  Voorkom bladeren en vuil op het lichtje, zodat dit goed kan 

opladen.
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Contact en verkoop
 
Daytonight® producten zijn exclusief 
verkrijgbaar bij Dutch Botanics in Baarn. Op 
afspraak kunt u uw eigen modellen kiezen.
 
Zandheuvelweg 7
3744 MN Baarn
 
T. 035-6460200
E. info@dutchbotanics.nl
W. www.dutchbotanics.nl
 
Daytonight is een product van Dutch 
Botanics, exclusieve botanische producten.
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