Chrání to důležité
Kabinové filtry od MAHLE

Čistší než venku.

Čas na výměnu.

Kabinové filtry MAHLE se starají o čistý vzduch v autě.

Účinnost kabinových filtrů se postupem času stále více snižuje.

Účinně chrání cestující i součásti vozu proti nepříznivým vlivům

Pro optimální funkci by se proto měly jednou za rok nebo nej-

prostředí, jako jsou smog, pyl nebo jemný prach. Chrání vaše

později po 15 000 kilometrech vyměňovat.

zdraví a můžete se díky nim plně soustředit na provoz na silnici.

Pro optimální ochranu
měňte kabinový filtr
jednou za rok nebo
nejpozději po 15 000
kilometrech.

Bariéra proti
škodlivým látkám.

Účinná ochrana
vašeho vozidla.

Za jízdy je do interiéru vozidla přiváděno přes 100 000 litrů

Kabinové filtry MAHLE chrání nejen cestující, ale i součásti

vzduchu za hodinu. Tento vzduch obsahuje jemné částice,

vozidla. Spolehlivá filtrace jemných částic zabraňuje nákladným

prach a pyly způsobující alergie, ale také viry, spory plísní nebo

opravám v důsledku znečištěného topení nebo klimatizace. Méně

nepříjemný zápach. Jedinou bariérou proti těmto nečistotám

prachu v interiéru znamená menší zátěž pro ventilátor a okna se

je kabinový filtr v systému klimatizace.

méně mlží.

Třikrát lepší ochrana.

Tohle neprojde.

Všechny kabinové filtry MAHLE jsou vyráběny
z kvalitních materiálů podle velmi přísných standardů kvality. Materiály procházejí testy, zda se
z nich neuvolňují škodlivé látky.

Takto účinně se kabinové filtry MAHLE starají
o čistý vzduch.

Nabízíme tři třídy filtrů:

LAO
(CareMetix®)

LAK

pyly
jemný prach

n

LA: Částicové filtry třídy LA spolehlivě odstraňují ze vzduchu jemný prach, saze a pyly.

n

LAK: Kabinové filtry s vrstvou aktivního uhlí filtrují nejen částice,
ale také výfukové plyny a ozon, a dokonce i mírný zápach.

saze
otěr z pneumatik
průmyslový prach
výfukové plyny
ozon

n

LAO (CareMetix ): Nejlepší ochranu a komfort poskytují
®

prémiové filtry řady MAHLE CareMetix . Odstraňují částice
®

a intenzivní zápach, ale především škodlivé a alergenní
látky jako plísně, bakterie a alergeny, které jiné filtry zadržet
nedokážou.
Další informace o filtrech MAHLE CareMetix®
najdete na webu www.caremetix.mahle.com.

mírný zápach
intenzivní zápach
plísně
bakterie
alergeny
= LA: kabinový filtr z hustě tkaného rouna
= LAK: kabinový filtr doplněný vrstvou aktivního uhlí
= LAO (CareMetix®): kabinový filtr doplněný ochranou
proti pachům a choroboplodným zárodkům

LA
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