
BioVITAAL
Licht kan nog veel meer.

Het ideale licht voor het beste zicht en geconcentreerd werken

Volspectrumlicht zoals het daglicht buiten met net dat kleine beetje UV dat we elke dag nodig hebben

Welzijnslicht voor een hoogwaardige werkplekverlichting



BioVITAAL
-

Het ideale licht
voor het beste zicht en

gecontreerd werken

We verblijven een groot deel van onze tijd binnenshuis en zijn daardoor aangewezen op kunstlicht. De kwaliteit 
van dit licht heeft wezenlijk invloed op onze concentratie, onze aandacht en op onze prestatie.

Licht heeft niet alleen invloed op de productie van hormonen, maar ook op ons slaap-waak ritme. Om dit goed te 
laten functioneren hebben we minimaal twee uren zonlicht per dag nodig.

Bovendien geschiedt 80% van onze zintuigelijke waarneming via de ogen. Te veel of te weinig licht, schittering of 
een verkeerde kleurweergave beïnvloeden onze waarneming, leiden onze aandacht af en vermoeien onze ogen. 
Daarom klagen mensen die op hun werkplek over te weinig daglicht beschikken na verloop van tijd over talrijke 
stemmingsstoornissen. Hetzelfde geldt voor kinderen die zich overwegend in met kunstlicht verlichte klaslokalen 
bevinden.

Daarom klagen mensen die op hun werkplek over te weinig daglicht beschikken na verloop van tijd over talrijke 
stemmingsstoornissen. Hetzelfde geldt voor kinderen die zich overwegend in met kunstlicht verlichte klaslokalen 
bevinden.

Naast voldoende lichtsterkte en een contrastrijk zicht om de ogen niet meer langer te vermoeien is ook een zeer 
goede kleurweergave bij het gebruikte kunstlicht van belang.

Voordelen:

•••• excellente kleurweergave

•••• uitstekende weergave van contrast en details

•••• vitaliserende werking vanwege de natuurlijke kleurtemperatuur

•••• hoogwaardig volspectrum daglicht inclusief biologische dosering UV-A en UV-B

•••• lange levensduur, gemiddeld tot zo'n 20.000 uur

Toepassingsgebieden:

•••• hoogwaardige werkplekverlichting

•••• productieomgeving, met name voor ploegendienst

•••• laboratoria, tandarts- en huisartspraktijk

•••• overal waar een gebrek aan daglicht moet worden gecompenseerd

•••• scholen

•••• bejaardentehuizen, verzorgingstehuizen

•••• ziekenhuizen



15 Watt - E27 20 Watt - E27 23 Watt - E27

TL - T5

TL - T8

PL - 2G11 4-pins

BioVITAAL
Licht kan nog veel meer.

BioVITAAL daglichtlampen koopt u bij:   www.daylightshop.com


