
De gezonde werkplek
Binnenklimaat 2.0

LightAir Health+ oplossing: 
‘het onzichtbare mondkapje’

Het resultaat: 
Binnenklimaat 2.0

Ongezonde lucht is 
een veiligheidsrisico

Het LightAir Health+ systeem houdt de lucht op de 
werkplek vrij van allergenen, virussen en luchtvervuiling.

Virusoverdracht via de lucht 
vormt een groot risico voor 
uw medewerkers. Maar ook 
ultrafijnstof en fijnstof bedreigen 
de luchtkwaliteit. Ongezonde 
binnenlucht zorgt voor vele 
gezondheidsklachten, verzuim en 
lagere productiviteit. 

Bij kwetsbare medewerkers 
met allergie en astma zorgt 
een slechte luchtkwaliteit zelfs 
voor uitval. Hoog tijd voor een 
oplossing!

Het LightAir Health+ 
luchtreinigingssysteem verwijdert 
99,99% van o.a. alle ultrafijnstof, 
fijnstof, allergenen, schimmels en 
virussen en zorgt zo voor veilige, 
schone lucht.

Uniek voor LightAir Health+ is 
dat virussen direct rond een 
geïnfecteerd individu onschadelijk 
gemaakt worden*. Dankzij de 
dubbele bescherming tegen 
virussen is het risico op aerosole 
virusoverdracht nihil.

• Een gezonde, schone en 
veilige werkomgeving

• Een aanzienlijke reductie  
van het ziekteverzuim

• Nihil risico op aerosole 
overdracht van virussen

• Hogere productiviteit van 
uw personeel

• Certificaat voor schone, 
veilige en gezonde lucht

• Goed werkgeverschap

www.ademschonelucht.nl

*Blijkt uit wetenschappelijk onderzoek aan het Karolinska Instituut in Zweden, 
gepubliceerd in Nature Scientific Report 2015.



Meten = Weten
Voeg een luchtkwaliteitmeter toe 
voor historisch en realtime inzicht

 in uw luchtkwaliteit
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Het LightAir Health+ systeem levert 
een schoon, gezond en veilig 

binnenklimaat waarin het risico 
op aerosole virusoverdracht 

nihil is

LightAir Health+ 
luchthygiëne systeem

Geen luchtreiniging Actieve luchtreiniging
Passieve luchtreiniging
+ ultra high density ionisatie

Passieve luchtreiniging
Ventilatie/ luchtreiniger/ UVC

LightAir luchtreiniging

LightAir Cellflow 
HEPA⁺ luchtreiniger

• Verwijdert fijnstof tot PM0.1 met een 
efficiëntie van 99,9%
• Verwijdert virussen, fijnstof, allergenen, 
schimmelsporen, bacteriën en meer.
• Laag energieverbruik
• Laag geluidsniveau
• Plug and play
• Ozonvrij
• Reinigbaar HEPA⁺ filter 
(standtijd max. 18 maanden)

LightAir Ionflow ultra high density 
ionisatie luchtreiniger

• Verwijdert ultrafijnstof tot PM0.007 
met een efficiëntie van 99,94%
• Verwijdert virussen, ultrafijnstof, fijnstof, 
allergenen, schimmelsporen, bacteriën en meer.
• Zeer laag energieverbruik (5W)
• Stil
• Plug and play
• Ozonvrij
• Deactiveert virussen direct na uitstoot
• Reduceert het risico op aerosole 
virusoverdracht met 97% *

* Onderzoek gepubliceerd in Nature Scientific Reports “Ionizing air 
affects influenza virus infectivity and prevents airborne-transmission”

Onveilig Veilig


