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BETER LICHT, ZUIVERE LUCHT, 
MINDER ENERGIEKOSTEN
Uw stal direct gezonder, veiliger en  
energiezuiniger dankzij Freshlight

LED-verlichting van Freshlight brengt daglicht in uw stallen. Dat maakt het 
werk- en leefklimaat direct prettiger én gezonder. Uniek is de ingebouwde 
ionisatie waardoor – wetenschappelijk aangetoond – stof en fijnstof worden 
gereduceerd en bacteriën en virussen geëlimineerd. Dankzij de veel hogere 
lichtopbrengst, de lange levensduur en zuinige LED-technologie bespaart u 
daarbij aanzienlijk op energiekosten en verbetert uw technisch resultaat. 

Hans Jörg Rüfer, Switzerland

Noordhoek, Wolphaartsdijk The Netherlands

Willy Smits, Switzerland AGRI
 

UW VOORDELEN
 M Fullspectrum zonlicht: beter licht, beter zicht, veiliger en gezonder 

werken
 M Ionisatie: sterke reductie stof en fijnstof, eliminatie bacteriën en 

virussen
 M Minder dierziektes, betere voerconversie, minder stress, hogere 

productie
 M Energiezuinig: enorme verlaging energiekosten – tot wel 75% 

minder verbruik
 M Lange levensduur: door verwisselbare drivers 60.000 branduren
 M Innovatief en duurzaam: opgenomen in de RAV-lijst – MIA en Vamil/

EIA van toepassing

 
“Meer lichtopbrengst bij minder wattage. Onze 
energiebesparing loopt op tot ruim 75%.”

 “Freshlight past bij ons MVO-beleid. We zijn duur-
zamer, de dieren zijn gezonder, we reduceren de 
uitstoot.”

TEST HET ZELF. MAAK NU EEN  
AFSPRAAK VOOR EEN OFFERTE  
OP MAAT. BEL 055 - 302 00 21. 
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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.

INNOVATIEF EN DUURZAAM
Freshlight is veelvuldig onderscheiden voor de innovatieve technologie, die 
voldoet aan keurmerken van Dekra, SGS, NLGreenlabel en Maatlat Duurzame 
Veehouderij. Freshlight verlichting is erkend als milieuvriendelijke techniek 
en opgenomen op de RAV-lijst. Fiscale voordelen via MIA, Vamil/EIA zijn in 
veel gevallen van toepassing. 

HELDER LICHT, ZUIVERE LUCHT
Freshlight-verlichting combineert helder daglicht met schonere lucht. 
Dankzij de ingebouwde ionisatie wordt de lucht doorlopend gezuiverd. 
Stikstof, fijnstof, bacteriën, virussen en schimmels worden door ionisatie 
aan water gebonden en verdwijnen op de grond. Dat is gezonder voor mens, 
dier en omgeving. 

OVER FRESHLIGHT
Freshlight is al jaren wereldwijd succesvol met luchtzuiverende ver-
lichting voor agrarische bedrijven en andere sectoren. De opmerkelijke 
lichtopbrengst en ionisatie zijn veelvuldig onderschreven door TNO en 
Wageningen University & Research. Inmiddels passen we ionisatie ook 
succesvol toe in waterzuivering: Freshwater. Neem voor meer informatie 
over de technologie en de producten contact met ons op. 

TEST HET ZELF. MAAK NU EEN  
AFSPRAAK VOOR EEN OFFERTE  
OP MAAT. BEL 055 - 302 00 21. 
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