
Προστατέψτε  
ό,τι είναι σημαντικό
Φίλτρα εσωτερικού χώρου από τη MAHLE



Για βέλτιστη προστασία: 

αντικαθιστάτε το 

φίλτρο εσωτερικού 

χώρου μία φορά τον 

χρόνο ή το αργότερο 

μετά από 15.000 

διανυθέντα χιλιόμετρα.

Τα φίλτρα εσωτερικού χώρου της MAHLE φροντίζουν για 

καθαρό αέρα στο εσωτερικό του αυτοκινήτου. 

Προστατεύουν αποτελεσματικά τους επιβαίνοντες και την τεχνο-

λογία από αρνητικές περιβαλλοντικές επιδράσεις όπως η αιθαλο-

μίχλη, η γύρη ή η λεπτή σκόνη. Και έτσι συμβάλλουν στο να μπο-

ρείτε να επικεντρώνεστε στην οδήγηση και να παραμένετε υγιείς. 

Πιο καθαρά από  
ό,τι έξω. Καιρός για αλλαγή.

Η απόδοση των φίλτρων εσωτερικού χώρου μειώνεται ολοένα 

και περισσότερο με την πάροδο του χρόνου. Για τη βέλτιστη λει-

τουργία τους, τα φίλτρα πρέπει επομένως να αντικαθίστανται μία 

φορά τον χρόνο ή το αργότερο μετά από 15.000 διανυθέντα 

χιλιόμετρα.



Κατά τη διάρκεια μιας διαδρομής, περισσότερα από 100.000 

λίτρα εισπνεόμενου αέρα περνούν στο εσωτερικό του οχήματος 

ανά ώρα. Αυτός ο αέρας περιέχει λεπτά σωματίδια, σκόνη και 

γύρη που προκαλεί αλλεργίες, αλλά και ιούς, σπόρους μούχλας 

και δυσάρεστες οσμές. Το μοναδικό φράγμα ενάντια στους 

ρύπους: το φίλτρο εσωτερικού χώρου στο σύστημα εξαερι-

σμού σας. 

Το φράγμα ενάντια  
στους ρύπους.

Αποτελεσματική προστασία  
για το όχημά σας.

Τα φίλτρα εσωτερικού χώρου της MAHLE δεν προστατεύ-

ουν μόνο τους επιβαίνοντες, αλλά και την τεχνολογία του 

οχήματος. Το αξιόπιστο φιλτράρισμα των λεπτών σωματιδίων 

αποτρέπει ακριβές επισκευές που προκαλούνται από λερωμέ-

να συστήματα θέρμανσης ή κλιματισμού. Η λιγότερη σκόνη στο 

εσωτερικό αποφορτίζει επίσης τον ανεμιστήρα και εξασφαλίζει 

ότι τα παράθυρα δεν θολώνουν τόσο γρήγορα.



Όλα τα φίλτρα εσωτερικού χώρου της MAHLE κατα-
σκευάζονται από υλικά υψηλής ποιότητας, ελεγμένα 
ως προς τους ρύπους, σύμφωνα με τα υψηλότερα 
πρότυπα ποιότητας. 

Έτσι, τα πανίσχυρα φίλτρα εσωτερικού χώρου της 
MAHLE φροντίζουν για καθαρό αέρα.

Τρεις φορές καλύτερη  
προστασία. Εδώ όλα πιάνονται.

Τα φίλτρα μας διατίθενται σε τρεις κατηγορίες φίλτρων: 

 n LA: Τα φίλτρα σωματιδίων κατηγορίας LA φιλτράρουν αξιό-

πιστα τη λεπτή σκόνη, την αιθάλη και τη γύρη από τον αέρα.

 n LAK: Τα φίλτρα εσωτερικού χώρου με στρώση ενεργού 

άνθρακα φιλτράρουν όχι μόνο τα σωματίδια αλλά και τα 

καυσαέρια, το όζον και ακόμη και τις ελαφριές οσμές.

 n LAO (CareMetix® ): Τα premium φίλτρα της σειράς MAHLE 

CareMetix® προσφέρουν την καλύτερη προστασία και άνεση. 

Φιλτράρουν σωματίδια και έντονες οσμές, αλλά κυρίως 

επιβλαβείς και αλλεργιογόνες ουσίες, όπως μούχλα, βακτήρια 

και αλλεργιογόνα, τις οποίες άλλα φίλτρα δεν συγκρατούν.  

 

Περισσότερες πληροφορίες για τα φίλτρα MAHLE CareMetix® 

μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα www.caremetix.mahle.com

 = LA: Φίλτρο εσωτερικού χώρου με πυκνή στρώση φλις

 = LAK: Φίλτρο εσωτερικού χώρου με πρόσθετη στρώση ενεργού άνθρακα

 =  LAO (CareMetix®): Φίλτρο εσωτερικού χώρου με ενισχυμένη  
προστασία από οσμές και παθογόνους μικροοργανισμούς

LAO
(CareMetix®) LAK LA

Γύρη

Λεπτή σκόνη

Αιθάλη

Φθορά ελαστικών

Βιομηχανική σκόνη

Καυσαέρια

Όζον

Ελαφριές οσμές

Έντονες οσμές

Μούχλα

Βακτήρια

Αλλεργιογόνα
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MAHLE Aftermarket GmbH

Pragstraße 26 - 46

70376 Stuttgart /Γερμανία

Τηλέφωνο: +49 711 501-0

www.mahle-aftermarket.com 

www.caremetix.mahle.com

www.mpulse.mahle.com


