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BETERE ZORG DANKZIJ HELDER 
LICHT EN ZUIVERE LUCHT
Freshlight draagt bij aan meer hygiëne, 
beter licht en minder energiekosten
Licht en hygiëne zijn van levensbelang in de zorg. LED-verlichting van Freshlight brengt zuiver 
daglicht in elke medische omgeving en verpleeginstelling. Dat maakt de omgeving prettiger en 
gezonder voor zowel zorgprofessionals als patiënt of cliënt. De ingebouwde ionisatie reduceert 
wetenschappelijk aantoonbaar COVID, (fijn)stof, geur, pathogenen en virussen in de lucht. 
Daarbij kunnen zorginstellingen aanzienlijk op de energiekosten besparen dankzij Freshlight.

OVER FRESHLIGHT
Freshlight is al jaren een wereldwijd succes als we het hebben over 
luchtzuiverende verlichting in de medische sector. De opmerkelijke 
lichtopbrengst en ionisatie zijn veelvuldig gemeten op grond van 
LM-80 door het TÜV Rheinland DMT. Inmiddels passen we ionisatie 
ook succesvol toe in waterzuivering onder de naam Freshwater. 

UW 
VOORDELEN
1 - Fullspectrum zonlicht: beter licht 

beter zicht, meer concentratie
       en energie toename vitamine D3
2 - Ionisatie: sterke reductie stof en 

fijnstof, eliminatie bacteriën , 
COVID, virussen en schimmels

3 - Zorgprofessional en patiënt 
voelen zich prettiger met minder 
spanning

4 - Energiezuinig: enorme verlaging 
energiekosten – tot wel 75% 
minder verbruik

5 - Lange levensduur: door verwissel-
bare drivers 60.000 branduren, 5 
jaar garantie

6 - Innovatief en duurzaam: inves-
tering in Freshlight kent fiscale 
ondersteuning

99,98% 
FIJNSTOF- 
COVID19 
REDUCTIE 
GEMETEN DOOR 
TÜV NORD & 
Microchem Lab

7 - Vermindering van ziekteuitval

LEDPANELS FULL SPECTRUM SUNLIGHT

Specs
Connector 
type

Size in mm Brushes
10^6 Ions 
p/sec

LED Watt IP class Lumen

60x60 60*60 8 320 4x9 44 6840

120x30 120*30 8 320 2x15 44 6840

NANOTUBE FULL SPECTRUM SUNLIGHT

Specs
Connector 
type

Size in mm Brushes
10^6 Ions 
p/sec

LED Watt IP class Lumen

600 T8 625*25 2 80 9 21 1440

1200 T8 1225*25 2 80 14 21 2400

1500 T8 1525*25 2 80 18 21 2880

IONSTAR BUILD IN

SpecsSpecs
Connector Connector 
typetype

BrushesBrushes
10^6 Ions 10^6 Ions 
p/secp/sec

LED WattLED Watt nLumeLumen

40x2,5 Atex 15 20,5*5 20 1000 mio 2/4 54 0

* wetenschappelijk getest voor EU door TÜV Rheinland  voor USA door Microchem Laboratory 

Size in mm IP class



VERWISSELBARE 
DRIVERS
De levensduur van LED-verlichting wordt vaak 
beperkt door de drivers. De lamp kan nog mee, 
maar het startmechanisme is op. Freshlight 
heeft als eerste een tube met verwisselbare 
driver ontwikkeld. Zo geeft u uw verlichting 
een tweede leven, zonder kostbare extra 
investering in de lamp. We garanderen 60.000 
branduren en geven 5 jaar garantie. Daarnaast 
hebben al onze lampen een GFSI-certificering.
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INNOVATIEF EN 
DUURZAAM
Freshlight heeft meerdere onderscheidingen 
ontvangen voor haar innovatieve technologie, 
die voldoet aan keurmerken van Dekra en 
NLGreenlabel. De reductie van (fijn)stoffen en 
pathogenen door ionisatie is wetenschappelijk 
aangetoond op grond van LM-80. Freshlight  
verlichting draagt bij aan verantwoord 
energieverbruik. De besparing op de 
energiekosten kunnen wel oplopen tot 75%.

COVID-19 
FREE

BETER VOOR ZORGVERLENER 
EN PATIËNT
De LED-verlichting van Freshlight geeft zorg 
professionals beter licht, beter zicht én zuivere lucht. 
Dat leidt tot minder vermoeidheid en stress, wat weer 
zorgt voor een betere werkprestatie. Patiënten en 
cliënten profiteren hier ook van en zullen zich prettiger 
voelen. Zoals eerder genoemd reinigt Freshlight de 
lucht aantoonbaar dankzij haar ionisatie. Het zijn 
unieke lampen met een wetenschappelijk bewezen 
zuiverende werking. 

De lampen van Freshlight zijn geschikt voor verschillende licht systemen. Ze zijn 
eenvoudig te monteren in bestaande armaturen en installaties. Inmiddels worden 
ze veelvuldig toegepast in ziekenhuizen, klinieken, verzorgings- en verpleeghuizen. 
Bovendien is de LED verlichting  energiezuinig. Zorgvuldig gemeten op grond van 
LM-80. De lichtopbrengst per watt is ongekend hoog. Een investering in Freshlight 
lampen komt daarom in aanmerking voor de Energie Investerings Aftrek (EIA) 
en mogelijk voor de Vamil-regeling. 

HELDER LICHT, 
ZUIVERE LUCHT
Freshlight verlichting combineert helder 
daglicht met zuivere lucht. Dankzij de inge-
bouwde ionisatie wordt de lucht doorlopend 
gezuiverd. Stikstof, fijnstof, bacteriën, COVID, 
virussen en schimmels worden door ionisatie 
aan water gebonden en verdwijnen op de 
grond. Dat is gezonder voor artsen, 
verplegend personeel, medewerkers, 
patiënten en cliënten. 

“Voor ziekenhuizen en 
zorginstellingen is zuiver 
licht zo belangrijk! 
Freshlight zorgt tegelijk 
voor beter zicht, aanmaak 
van vitamine D én schonere 
lucht.”

TEST HET ZELF
MAAK NU EEN 

AFSPRAAK VOOR EEN 
OFFERTE OP MAAT
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