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Nieuws 
05 apr 2022 

Huijbregts Groep: Ionisatie is voor ons de norm geworden. 

Testimonial van de Huijbregts Groep 
 

 
08 mrt 2022 

Reductie ziekteverzuim dankzij ioniserende lampen. 
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Artikel in de MKB Deventer van Januari 2022 over duurzaamheid. 
 

 
01 mrt 2022 

Dankzij ionisering een beter stal klimaat. 

Artikel in de Schweizerbauar.ch over onze ioniserende lampen in de koeien stal. 
Dankzij ionisering een beter stal klimaat met de lampen van Freshlight… 
 

 
08 dec 2021 

"Lamp en luchtwasser in één" 

De Heavy Duty Tube (HTD) van verlichtingsspecialist Freshlight B.V. uit Deventer is 
recentelijk erkend voor de Regeling Ammoniak Veehouderij (RAV). H… 
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08 dec 2021 

Bekijk het artikel Virusvrije ventilatie met luchtreiniger uit Staphorst 

Ventilatiesystemen in woningen, kerken en kantoren zitten in het verdachtenbankje. 
Ze zouden een rol spelen bij de verspreiding van het coronavirus. … 
 

 
08 dec 2021 

Korte metten met stof en hoofdpijn 

Ionisatielampen van Freshlight ma- ken gebruik van halfgeleidertechniek, de innova- 
tiefste manier van luchtionisatie. Aan de lampen zijn de ionisa… 
 

 
01 dec 2021 

Nieuwe wetenschappelijke rapporten 

In onderstaande rapporten kunt u lezen over onze ionisatie technologie. In deze 
rapporten wordt wetenschappelijk bewezen dat onze ionisatie technologie. 
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25 nov 2021 

Freshlight in het nieuws! 

Freshlight in het nieuws! Bekijk het nieuwsartikel van Elektro365 en lees hun mening 
over Freshlight! 
 

 
02 nov 2021 

Zuiver water 

‘Kwalitatief goed drinkwater is cruciaal’ Rundvee houden zit in zijn bloed. Nick de 
Werdt is inmiddels al de derde generatie die het familiebedrijf De… 
 

 
02 sep 2021 

Betere lichtopbrengst, 75% minder energieverbruik 

Vliegtuigonderhoudsbedrijf International Aviation Support op vliegveld Teuge koos 
Freshlight voor de verlichting in de hangar. In totaal werden op 24… 
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Vier wetenschappelijk bewezen remedies tegen elke virusbesmetting in een gesloten 

ruimte. Wie vraagt?! Karolinska-rapport, virus-ionisatie, London University rapport, Irsi 

Caixa rapport ionisatie ademlucht. Regering, OMT, parlement, media, GGD tevreden met 

uitbraak van Omikron-virus. Waarom? Zie hier De enige effectieve manier om ook het 

Zuid-Afrikaanse Covid te bestrijden is ionisatie van de ademlucht. 
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