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Passie voor licht. 
Als fysicus heb ik veel in licht ontworpen en onderzoek gedaan naar licht 

op verschillende terreinen. Licht en muziek vullen mijn leven.  

Bio Dynamisch Licht

Iris 
Trilight

Vloeiend van kaarslicht tot daglicht
Licht voor uw gezondheid en welbevinden

Iris Trilight

rechthoek

pia

Drie afmetingen:  één, anderhalf en twee meter. 
Maximaal electrisch vermogen resp. 50, 75 en 100 Watt.
Twee vormen: Rechthoek en Pia.

Thuis- en kantoorwerkers zijn alerter en actiever bij 
dit licht, wat het rendement van het werk ten goede 
komt. Studenten en scholieren hebben veel baat bij 
dit licht, omdat het aangenaam werkt en de studie-
resultaten verbetert.

Ouderen en slechtzienden ervaren de lamp als een 
uitkomst voor hun oogproblemen. Behalve beter 
zien, draagt de lamp vooral bij aan beter voelen, 
omdat door het koele licht op de dag de mensen 
actiever zijn en daardoor ’s nachts beter slapen



Geeft licht, dat  met één druk op de knop, 
vloeiend langs de natuurlijke dimlijnen verloopt,  
van kaarslicht naar daglicht. 
 

•  Voor de avond aangenaam en warm sfeervol licht 
met de licht eigenschappen van de gloeilamp.

•  Voor  de dag prettig en gezond koel activerend 
werk en leeslicht.   

•  Optioneel  instelbaar met extra koel daglicht 
voor  lichttherapie. 

Iris Trilight

ECHTE KLEUREN
Excellente  kleurweergavekwaliteit >95% over 
het volledige dimbereik. 
Belangrijk om uw eten, de gezichten van 
uw huisgenoten  en dessins in kleding en 
bekleding kleurecht waar te nemen.
Metingen door www.olino.org

AANGENAAM LICHT
Het licht op tafel blijf onder alle omstandighe-
den aangenaam over het hele dimbereik  van 
warm (2000K) naar koel (4100K). In het blauwe 
gebied wordt het licht als  koel ervaren. Dit 
komt veel voor bij dimbare ledverlichting.
Metingen door www.olino.org

NATUURLIJK LICHT
De kleur van licht wordt middels dit 
diagram gekarakteriseerd. De zwarte lijn door 
het midden is de ideale witte lichtlijn. Alle 
meetpunten blijven dicht bij deze lijn.
Metingen door www.olino.org

THERAPIELICHT
Licht voor lichttherapie Hoog lichtniveau  met 
een grote blauwcomponent. Werkt extra e� ec-
tief, doordat het licht schuin van boven komt. 
Voor behandeling van winterblues, slaappro-
blemen, Jet Lag, etc.

STABIEL LICHT
De leds worden gestuurd met gelijkstroom 
en niet, zoals meestal gebruikelijk, met een 
blokspanning. Dus een aangenaam rustig 
lichtbeeld  zonder storingen en geen stro-
boscoop-e� ecten.  
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