
INTEGRALIS®

The human &

scientific light

Patent pending



INTEGRALIS® jest rezultatem badań naukowych i 

technologicznych, prowadzonych przez firmę Artemide, a 

także odzwierciedleniem humanistycznej i społecznej 

wizji przedsiębiorstwa.

W czasach, w których pandemie w coraz większym 

stopniu zagrażają naszemu zdrowiu, INTEGRALIS® jest 

innowacyjnych rozwiązaniem, zapewniającym higienę w 

pomieszczeniach - bezproblemowo i bezpiecznie.
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INTEGRALIS® 

łączy dezynfekcję z perfekcyjną 

jakością światła oraz można 

zintegrować z różnymi lampami 

i systemami oświetleniowymi z 

kolekcji Artemide

Tolomeo
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Tolomeo
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Discovery



INTEGRALIS® jest przyszłościowym rozwiązaniem 

dla wielu zastosowań

• Prywatne gospodarstwa 

domowe

• Home Office

• Hotele + restauracje

• Budynki biurowe

• Sklepy

• Instytucje medyczne

• Obiekty publiczne

• Szkoły

• Obiekty sportowe

• Obszary wellness
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INTEGRALIS® 

wykorzystuje widzialne światło 

w zakresie długości fal

405 / 410 nm
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25 J cm -²
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75 J cm -²
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0 J cm -²

107   106   105    104    103    102

455 nm

ŚWIATŁO NIEBIESKIE

107   106   105    104    103    102

410 nm

ŚWIATŁO FIOLETOWE

Materiał referencyjny: doi: 10.1016/j.photobiol.2020.111790

Światło fioletowe (410 nm) redukuje ilość bakterii 

efektywniej niż światło niebieskie (455 nm)
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Koncepcja dozowania

INTEGRALIS® wykorzystuje cztery różne technologie 

- w obszarze światła widzialnego -

z których wybierana jest ta, która najlepiej spełnia

indywidualne wymagania i uwarunkowania danego zastosowania.

INTEGRALIS® dostosowuje intensywność dezynfekcji do 

cyklu przebywania osób (ich obecność lub ich brak), 

rodzaju otoczenia i celu wdrożonego środka.
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VIOLET INTEGRALIS

100% światło fioletowe w 

niezawodny sposób usuwa 

bakterie, pleśń i grzyby.

PURE INTEGRALIS

Przy optymalnej jakości światła i najlepszej efektywności 

niewidzialne światło fioletowe hamuje rozwój i rozprzestrzenianie 

się drobnoustrojów. Udział światła fioletowego podlega regulacji, a 

jego ilość nie ma wpływu na jakość światła. 100% światło fioletowe 

zapewnia najskuteczniejszą dezynfekcję powierzchni.

WHITE INTEGRALIS

Białe światło zawiera nieregulowaną ilość światła 

fioletowego, która hamuje namnażanie i 

rozprzestrzenianie się bakterii, pleśni i grzybów. 

TUNABLE INTEGRALIS

Regulowana temperatura 

barwowa poprzez zmieszanie 

światła białego i fioletowego. 

Światło fioletowe redukuje 

namnażanie się  

drobnoustrojów. Optymalna 

jakość światła uzyskiwana 

jest, gdy udział światła białego 

i fioletowego wynosi po 50%. 
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Koncepcja dozowania

Niniejsze technologie mogą być wzajemnie ze sobą łączone, 

aby dzięki różnym natężeniom światła i czasom zastosowania możliwe było 

osiągnięcie optymalnej dezynfekcji i 

perfekcyjne dostosowanie się do danego wymagania.

Poza tym INTEGRALIS® można uzupełnić o technologię UVC, 

która wykazuje wyjątkową skuteczność w stosunku do wirusów.
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Światło UVC dodatkowo niezawodnie i szybko zabija wirusy; 

Artemide wykorzystuje do tego wysokowydajne diody świetlne LED. 

Ponieważ ten rodzaj dezynfekcji jest szkodliwy dla ludzi, 

niniejsza metoda powinna być stosowana jedynie w przypadku ich 

nieobecności.

widzialne światło niewidzialne światło

INTEGRALIS® oferuje delikatną -

- całkowicie bezpieczną dla człowieka -

dezynfekcję, przy jednoczesnym zachowaniu 

optymalnej jakości światła.

+
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Dezynfekcja powierzchni w 

nocy

Przyciemnienie

0% światło białe + 100% 

światło fioletowe

Redukcja namnażania się 

drobnoustrojów w trakcie 

codziennego trybu pracy

Przyciemnienie

100% światło białe + procentowy 

udział światła fioletowego
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Seria produktów INTEGRALIS®

jest kompatybilna z DALI i posiada 

możliwość sterowania poprzez 

aplikację Artemide. W prosty 

sposób można regulować 

skuteczność i czas działania.
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INTEGRALIS® oferuje perfekcyjny balans między 

wyjątkowym designem, optymalnym komfortem 

widzenia oraz higieniczną atmosferą, wpływającą 

na dobre samopoczucie, chroniąc w ten sposób 

największe dobro człowieka:

jego zdrowie.
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DZIĘKUJEMY PAŃSTWU ZA UWAGĘ.

W razie dalszych pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Artemide Deutschland GmbH & Co. KG

Hans-Böckler-Str. 2

58730 Fröndenberg

Niemcy

Tel.: +49 (0)2373/975 437

info@artemide.pl

www.artemide.com


