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Wij zijn YELA Lighting, the new light in town op het gebied van 
LED verlichting! Wij zijn het merk van LEDSign, de specialist 
op gebied van LED verlichting, lichtreclames, lichtmetingen en 
verlichtingsoplossingen. Met de kennis en ervaring van LEDSign 
staat YELA Lighting sterk en onderscheidend in de markt op 
het gebied van sfeerbeleving en het creëren van professionele 

verlichtingsoplossingen. 

Wij zijn een nieuw en innovatief merk met duurzame producten van 
hoge kwaliteit. Wij geloven in de kracht van sfeer en beleving door 
de juiste verlichtingsoplossingen te bedenken. Of het nu interieur of 
exterieur is, YELA Lighting legt de focus op het ontwerpen en het 
leveren van een unieke beleving en de juiste ambiance met LED 

verlichting. 

YELA Lighting gaat een revolutie teweegbrengen in het conventionele 
verlichtingsconcept en dit omzetten in een modern, innovatief en 
stijlvol concept. Daarnaast gaan wij een aangename sfeer en de 
ultieme belichtingservaring creëren voor onze klanten door SMART, 

energiezuinige en duurzame armaturen te gebruiken.

YELA Lighting the creating comfort brand!

CREATING COMFORT



3 FASE TRACK SPOTS

3 FASE TRACK SPOTS
Uw verlichting dient zowel functioneel als 

sfeervol te zijn, door het gebruik van een track 
rail bent u zeer flexibel in het combineren van 
diverse lichtbronnen en kunt u uw verlichting 

eenvoudig aanpassen wanneer 
de inrichting verandert. 



AR111 SERIE

AR111 SERIE
Met de AR111 serie richt u de aandacht op 

precies de plek daar waar u het wenst. Door deze 
hoogwaardige kwaliteit spot beleeft u een zeer 
luxe uitstraling.  Voor de juiste sfeerbeleving 

hebben wij deze serie ook in dim to warm. 



AR70 SERIE

Met het functionele en sfeervolle AR70 armatuur 
verandert u de kleurtemperatuur gemakkelijk 

met de dim to warm functie. Zo kunt u elk 
moment van de dag zorgen voor verschillende 

sfeerbelevingen.

AR70 SERIE



SPOTS

SPOTS
Zowel thuis, in uw winkel, kantoor of 

vergaderzaal, LED spots zijn overal toepasbaar 
voor het creëren van de juiste sfeer. Door de 

eenvoudige montage zijn ze snel te monteren en 
is uw ruimte direct sfeervol verlicht. Met de dim 

to warm versie kunt u eenvoudig de gewenste 
lichtsfeer creëren.  



MODULES
Wilt u uw traditionele verlichting vervangen door   

duurzame en energiezuinige LED verlichting? 
Dan zijn de LED modules de juiste keuze! 

Snel, eenvoudig en tegen een kleine investering 
verdient u maandelijks op uw energiekosten 

en behoudt u de uitstraling van de 
traditionele halogeenlamp. 

MODULES



FLEX STRIPS

De FLEX strip is niet meer weg te denken. In 
bijna elk verlichtingsproject is er wel een FLEX 

strip verwerkt om de juiste sfeer en beleving 
te creëren. Van single color tot RGBW de 

mogelijkheden zijn eindeloos.

FLEX STRIPS



DOWNLIGHTERS

Downlighters zijn bij YELA Lighting te verkrijgen 
in vele diameters, lichtbundels en Kelvin kleuren. 

Met behulp van onze vakkundige adviseurs 
gaan wij opzoek naar de downlighter die 

bij uw ruimte past! 

DOWNLIGHTERS



LINEAR TRACK SERIE

Chique, modern en multifunctioneel oftewel de 
Linear track serie! Dankzij de technologie van  

het tracksysteem kunt u eenvoudig verschillende 
armaturen zoals spots en lichtlijnen combineren. 
In een handomdraai kunt u uw lichtplan aanpassen 

en een nieuwe sfeer neerzetten.

LINEAR TRACK SERIE



WANDLAMPEN

Creëer een elegante sfeer met een stijlvolle 
eyecatcher aan de muur. De wandlampen 

zijn ook buiten te gebruiken waardoor de 
buitenkant van uw pand een zeer luxueuze 
uitstraling krijgt en beter beschermd is 

tegen inbraken. 

WANDLAMPEN



TUBE TRACK 

Durf anders te zijn! Trek de aandacht met 
creatieve vormen, combineer functioneel met 

speels en ervaar de ultieme lichtbeleving!

TUBE TRACK



DESIGN PANELEN 

Maak van uw standaard systeemplafond een 
bijzonder en sprekend plafond dat van 

een ieder de aandacht trekt. Met de design 
Hollow panelen zorgt u voor een speelse, 

functionele en duurzame uitstraling. 

DESIGN PANELEN
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