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LEY 
MODULAIRE 
VERLICHTING
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LEY
IDEEËN KRIJGEN VORM

Vrijheid voor vormgevers,  
veelzijdige toepassingen
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LEY
PERFECT TOT IN DE PUNTJES

Volmaakte hoeken. Perfecte verbindingen. Strak aansluitend,  
schroefvrij kopstuk.

Doorlopende optiek  
(tot 50 m zonder naden).

NAADLOZE AFWERKING
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LEY
PERFECT TOT IN DE PUNTJES

Tot in de hoeken. Uniform, zonder schaduw  
of onderbreking.

Doorlopend uplight, gelijkmatig 
aangelichte plafonds.

Bij lijnen > 5 m maskeert een 
eindstuk de soms uitzettende 
of krimpende diffusoroptiek 

(thermische reactie).

EXCELLENTE UITLICHTING
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LEY
MODULAIRE OPTIEK

PRISMA-DIFFUSOR

• microprismatische diffusoroptiek voor lage 
verblinding

• geschikt voor kantoren (UGR ≤ 19)

OPALE DIFFUSOR

• volledig uniforme, diffuse optiek

• lange, strakke lijnen

SHIELDED LENS

• Optiek met shielding units schermt 
lichtbron af

• hoog rendement

• geschikt voor kantoren (UGR ≤ 19)



www.etaplighting.com 6

LEY

 UGR ≤ 25 

 Met uplight UGR ≤ 19 (lage lichtstroom) of UGR ≤ 22 (hoge lichtstroom) 

 Middelbreedstralend  

 Hoog rendement tot 145 lm/W 

 LLMF 95% @ 50.000 u. 

 3.000 K en 4.000 K 

 Lichtstroom van 1.680 tot 5.950 lm/m 

OPALE DIFFUSOR
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LEY
PRISMA-DIFFUSER

 UGR ≤ 19 (geschikt voor kantoortoepassingen)  

 Middelbreedstralend 

 Rendement tot 118 lm/W 

 LLMF 98% @ 50.000 u. 

 3.000 K en 4.000 K 

 Lichtstroom vanaf 1.250 lm/m 
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LEY

 UGR ≤ 19 (geschikt voor kantoortoepassingen) 

 middelbreedstralend en breedstralend 

 Hoog rendement tot 155 lm/W 

 LLMF 94% @ 50.000 h 

 3.000 K en 4.000 K 

 Lichtstroom van 1.754 tot 3.665 lm/m 

SHIELDED LENS
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LEY
PAST IN ELKE ARCHITECTUUR

De behuizing is beschikbaar in 3 kleuren:

Gepersonaliseerde Ley?  
Contacteer ons voor een andere RAL-kleur.

zwart (RAL9005)

grijs (RAL9006)

wit (RAL9003)



www.etaplighting.com 10

LEY
PAST IN ELKE ARCHITECTUUR

De Shielded-Lens-optiek is beschikbaar in 2 kleuren: 

Gepersonaliseerde Ley?  
Contacteer ons voor een andere RAL-kleur.

wit

zwart
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LEY
PAST IN ELKE ARCHITECTUUR

60 mm

90 mm

77 mm

60 mm
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LEY

 
 

recessed
direct

surface mounted
direct

suspended 
direct

suspended 
direct - indirect

wall
direct

wall
direct - indirectinbouw 

direct
opbouw 

direct
pendel 
direct

pendel 
direct - indirect

wand 
direct

wand 
direct - indirect

opale diffusor      

prisma-diffusor   

Shielded Lens    

JIJ KIEST!
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LEY
LIJN OF INDIVIDUEEL? 
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LEY

Shielded Lens-lijnarmaturen hebben een lengte van 1.368 mm, verlengbaar in stappen van 456 mm. 

 

 
 

Diffusor-lijnarmaturen hebben een lengte van 1.120 mm, verlengbaar in stappen van 280 mm. 

 

 
 
 
 
 

Voor diffusorlijnen zijn er ook hoeksegmenten beschikbaar. 
Voor ingebouwde hoeken voorzien we een maatoplossing.

LIJNENSPEL

1.120 m
m

590 m
m 590 mm

1.120 mm

1.120 mm 280 mm

1.368 mm 456 mm
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LEY

IN ENKELE KLIKKEN NAAR JE EIGEN LIJN 

Via de online configurator kan je Ley-lijnen snel en eenvoudig configureren. Je maakt zelf een ontwerp en krijgt een overzichtslijst met bestelcodes. 

Hulp nodig? Wij maken graag een configuratie voor u. 

VAN IDEE NAAR REALISATIE

https://ley.etaplighting.com/ley.html?lang=nl
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LEY

Ley is ook beschikbaar als individueel armatuur. De meest courante uitvoeringen werden voor u voorgedefinieerd.  
Deze kunt u in versneld tempo - zonder configurator - bestellen. 

 Klik hier om de producten online te bekijken en voor gedetailleerde productinformatie. Andere lengtes of combinaties zijn mogelijk via onze configurator.

KORT HOUDEN?

OPALE & PRISMA-DIFFUSOR SHIELDED LENS

1.120 mm

1.400 mm

1.680 mm

1.960 mm

2.240 mm

2.520 mm

2.800 mm

1.368 mm

1.824 mm

2.280 mm

2.736 mm

https://www.etaplighting.com/nl/series/ley-v3
https://ley.etaplighting.com/ley.html?lang=nl
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REEKSOVERZICHT

LEY

recessed
direct

surface mounted
direct

suspended 
direct

wall
direct

suspended 
direct - indirect

wall
direct - indirect

optiek versie
inbouw 
direct

opbouw 
direct

pendel 
direct

wand 
direct

pendel 
direct - indirect

wand 
direct - indirect

opale diffuser

lage lichtstroom 1.684 lm/m 
UGR ≤ 25

3.644 lm/m 
UGR ≤ 19

medium lichtstroom 2.750 lm/m 
UGR ≤ 25

5.950 lm/m 
UGR ≤ 22

prisma-diffuser 1.250 lm/m 
UGR ≤ 19

Shielded Lens

middelbreedstralend 2.060 lm/m 
UGR ≤ 19

3.665 lm/m 
UGR ≤ 19

zeer breedstralend 1.754 lm/m 
UGR ≤ 19

3.000 lm/m 
UGR ≤ 19

 
Alle metingen bij 4.000 K en - met Shielded Lens - witte optiek.
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LEY

OPBOUW

Onzichtbare beugels

INBOUW

Makkelijke installatiebeugel 
(totale hoogte 71,5 mm)

Klik de behuizing in waar je wil 
(flexibele positie).

Naadloze integratie

PENDEL 

Minimalistische ophanging  
& premium plafondkap

Verschuifbare pendels  
& eenpuntsophanging

MAKKELIJKE INSTALLATIE
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LEY

LIJNEN

Segmenten schuiven makkelijk in elkaar  
en zorgen voor mechanische  

en elektrische verbinding.

Verbinding wordt geborgd  
en strak aangetrokken.

INSTALLATIEVIDEO’S

  Bekijk de Ley-installatievideos  
op YouTube

MAKKELIJKE INSTALLATIE

https://www.youtube.com/playlist?list=PLswUJLk5ejp76KIV0oFKRFg_Ok5kkgLzj
https://www.youtube.com/playlist?list=PLswUJLk5ejp76KIV0oFKRFg_Ok5kkgLzj
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OP MAAT

LEY

Op verzoek leveren we Ley - ongeacht de optiek - ook

in aangepaste RAL-kleuren

met ledmodule voor antipaniek-  
of vluchtwegverlichting

met lichtregelsystemen

in andere lichtkleuren 

met hogere lichtstromen

We kunnen nog veel meer! Contacteer ons:  
info.be@etaplighting.com or +32 (0)3 310 02 11

met noodunit voor  
antipaniekverlichting

met aangepaste hoek
(verticaal, > of < 90°)

mailto:info.be%40etaplighting.com?subject=
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LEY
CIRCULARITEIT

  
MAXIMALE LEVENSDUUR : 

• Ley haalt nog 97% (tot 99%) van zijn originele lichtstroom na 50.000 branduren 
(L97B50 @50.000h).

• Lange levensduur driver: 100.000 hrs. (Tc max. 65°C).
• 5 jaar garantie, inclusief driver.

 
MAKKELIJK TE ONDERHOUDEN EN TE DEMONTEREN:

• De driver is geschroefd, niet geklonken en daardoor makkelijk vervangbaar.
• Ley is uitsluitend met schroeven geassembleerd (niet gelijmd of gelast).

 
GEBRUIKTE MATERIALEN:

• 64% electronica
• 27% metaal
• 4% verpakking (karton)
• 3% verf
• 2% kunststof

 
MADE IN EUROPE:

• Ontwikkeld en geproduceerd in België.
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LEY

Als actief lid van The Shift heeft ETAP zich geëngageerd 
om tegen 2025 een CO2-reductie van 55% te realiseren.

Deze doelstelling werd vastgesteld in overeenstemming 
met het Science Based Target Initiative met als doel 
de wereldwijde temperatuurstijging te beperken en op 
termijn te doen stoppen, en om bij te dragen aan een 
CO2-vrije economie.

Als trendsetter op het gebied van Circular LaaS 
verbinden we ons ertoe om duurzame producten te 
ontwikkelen, met minimaal gebruik van natuurlijke 
hulpbronnen, die gemakkelijk te onderhouden zijn en 
geschikt zijn voor refurbishment.

ETAPS CO2-ENGAGEMENT
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LEY

CONTACT

BELGIË 
   info.be@etaplighting.com
  +32 (0)3 310 02 11

NEDERLAND 
   info.nl@etaplighting.com
  +31 (0)76 548 34 00

   www.etaplighting.com 

INTERESSE?

Blijf op de hoogte van onze 
ontwikkelingen en activiteiten door in te 
schrijven op onze nieuwsbrief. 

JA, SCHRIJF MIJ IN

MODULAIRE VERLICHTING

 De gegevens in deze publicatie zijn echter zonder verbintenis en kunnen wijzigen ingevolge 
technische evolutie. ETAP Lighting International is niet aansprakelijk voor schade, van welke 
aard ook, welke voort zou vloeien uit het gebruik van dit document. 

mailto:info.be%40etaplighting.com?subject=
mailto:info.nl%40etaplighting.com?subject=
https://www.etaplighting.com/nl
https://www.etaplighting.com/nl/schrijf-je-in

