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Helder licht
            op zuivere lucht

Luchtzuiverende spaarlampen





ightfresh verbetert de kwaliteit van leven.  

Bij gebruik van onze producten garanderen 

we de meest optimale luchtkwaliteit in afgeslo-

ten ruimtes. Daarmee dragen wij op milieuvrien-

delijke wijze bij aan de gezondheid van de mens.
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Ionisatie
Steeds meer mensen ontdekken de voordelen van luchtionisatie voor 

hun welzijn. Als stof, geurtjes, pollen, mijten of bacteriën aanwezig zijn 

heeft u dat grotendeels zelf in de hand. Door opspattend vocht van een wa-

terval, of zeelucht, UV-straling van de zon of door bliksemflitsen, wordt door de natuur de 

lucht in onze natuurlijke omgeving constant geïoniseerd. In gebieden met een natuurlijk 

hoge concentratie aan ionen, voelen we ons goed; het versterkt ons welbevinden. Intussen 

weten we dat zonder negatieve ionisatie van onze ademlucht, overleven van de mens niet 

mogelijk zou zijn. Immers, geïoniseerde lucht is essentieel voor de zuurstofuitwisseling. Io-

nisatieapparaten kunnen dit effect steeds beter benaderen.

G ezonde, schone lucht
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Capaciteit
De Lightfresh-producten produceren minimaal 3,3 miljoen negatieve ionen per m³ per 

seconde. Met slechts één lamp per ± 45 m³ zal deze ruimte binnen 3 uur tot 95% gezui-

verd worden van (fijn)stofdeeltjes, bacteriën, rook, geurtjes, pollen, etc!

Anion Night Bulb Anion TL

oreca

Energiezuinig
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Daglicht
Te weinig licht, of op de verkeerde momenten toegediend, beïnvloedt het 

menselijk functioneren behoorlijk. Het leidt tot gezondheidsklachten, slaap-

stoornissen, stress, concentratiestoornissen en allerlei andere gevoelens van 

onbehagen en niet-welbevinden. Artsen hebben ontdekt dat mensen, die win-

terdepressief zijn, zeer gebaat zijn bij het toedienen van daglicht. Dit is getest 

op slecht verlichte werkplekken. De negatieve effecten van werken in slecht licht 

verminderen als er vol spectrum daglicht wordt toegepast. Lightfresh is er in ge-

slaagd om dit daglicht te ontwikkelen en te produceren.

D aglichtopbrengst
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LED
De door Lightfresh gepatenteerde nieuwe LED lampen zijn extreem zuinig in 

gebruik en gaan 10 x langer mee als de traditionele spaarlamp. De candle is de 

meest gebruikte lamp in Nederland, ook wel “het peertje” genoemd. Met een bele-

vings lichtbeeld van normaal 20 Watt gebruikt deze candle niet meer dan 0.8 Watt 

inclusief ionisatie. Alle modellen zijn uitgerust met de luchtzuiverende ionisatoren met een 

luchtzuiverende capaciteit van 45 m³ in 3 uur. Er zijn meerdere modellen in verscheidene 

wattages en lichtsterkten verkrijgbaar.

Een ruime keuze
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Verkoop
Lightfresh is ontwikkelaar én distributeur van haar eigen producten. Om de 

kosten voor de eindgebruiker zo laag mogelijk te houden, heeft Lightfresh 

ervoor gekozen om haar producten uitsluitend via de eigen webshop te ver-

kopen. Hier vindt u altijd de meest gunstige prijs en de nieuwste productin-

novaties.

D uurzaam
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Op elke plek
Lightfresh heeft zijn producten ontwikkelt voor elke plek, 

thuis, op kantoor, in de kantine, sporthal en zelfs in de auto 

kunt u gebruikmaken van deze innovatieve producten.

Comfort


