CareMetix®

blokuje cząsteczki
i zapachy
W korku, w tunelach, na placach budowy, w oczyszczalniach
ścieków lub na świeżo nawożonych polach mogą powstawać szkodliwe dla zdrowia gazy zawierające amoniak i siarkę –
którym dodatkowo towarzyszą nieprzyjemne zapachy. Nowy
filtr kabinowy CareMetix® zapewnia ochronę dzięki technologii szerokopasmowej S5. Sprawia, że do wnętrza pojazdu nie
przedostają się drobnoziarnisty pył, pyłki roślin, pleśń, sadza,
bakterie ani zapachy.
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Innowacyjny filtr kabinowy
z technologią szerokopasmową S5

Bezpieczne
oddychanie

Pięciokrotna
ochrona

Zawsze
dobry wybór

Powietrze, którym oddychamy, często zawiera
szkodliwe dla zdrowia i wywołujące alergie
substancje i zapachy, których tradycyjne filtry
nie są w stanie wyeliminować. Rozwiązanie?
CareMetix® z technologią szerokopasmową S5!
Pięć warstw = pięciokrotna ochrona.

Podczas jazdy do wnętrza samochodu przedostaje się ponad 100 000 litrów powietrza na godzinę.
Jedyną blokadą chroniącą przed szkodliwymi
substancjami jest filtr w układzie wentylacji.

Filtr kabinowy spełniający każde wymaganie
Dobry, lepszy czy najlepszy? Filtr cząstek stałych, filtr zespolony z warstwą węgla aktywnego czy CareMetix® – oferta
MAHLE obejmuje filtry kabinowe spełniające wszelkie wyma-

Alergeny

Bakterie

Pleśń

Intensywne zapachy

Delikatne zapachy

Ozon

Spaliny

Pył przemysłowy

Drobinki startych opon

Sadza

Pyłki roślin

Ochrona przed sadzą
i drobnoziarnistym pyłem
(PM2.5 i PM1)

Drobny pył

gania. Państwa warsztat chętnie udzieli fachowej porady!

LA
Dobry

Ochrona przed szkodliwymi gazami
i nieprzyjemnymi zapachami

LAK
Lepszy
LAO
CareMetix®
Najlepszy

Ochrona przed pyłkami
i uwolnionymi alergenami
Sadza i drobnoziarnisty pył
Szkodliwe gazy i nieprzyjemne zapachy
Pyłki i uwolnione alergeny
Pleśnie

Ochrona przed pleśniami

Bakterie
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Wysokowydajna warstwa
filtra cząstek stałych
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Warstwa molekularna

= Filtr kabinowy z węglem aktywnym
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Warstwa techniczna
z węglem aktywnym

= Filtr kabinowy z dodatkową ochroną przed zapachami
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Warstwa biofunkcyjna
z węglem aktywnym
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Warstwa ochronna

= Filtr kabinowy bez węgla aktywnego

Warto wiedzieć
Filtry kabinowe należy wymieniać raz w roku lub najpóźniej po

Ochrona przed bakteriami

przejechaniu 15 000 kilometrów. Abyście Ty i Twoi bliscy mogli
1

2

CareMetix® jest dostępny również dla
pojazdów z napędem alternatywnym.

Zatrzymuje pyłki, drobnoziarnisty
pył (PM2.5, PM1) i bardzo drobne
cząstki stałe (np. sadzę z silników
wysokoprężnych i pył hamulcowy)
Usuwa nieprzyjemne zapachy,
chroni przed alergenami i niemal
całkowicie zapobiega namnażaniu
bakterii i rozwojowi pleśni
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Bardzo skutecznie usuwa szkodliwe
gazy np. węglowodory
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Bardzo skutecznie usuwa szkodliwe
gazy np. tlenki azotu (NOx) i dwutlenek siarki (SO2)
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Zwiększa stabilność filtra

oddychać tylko świeżym powietrzem: zapytaj o CareMetix®.
Dla wyraźnie lepszego samopoczucia podczas jazdy.
Informacje na stronie internetowej: caremetix.mahle.com
Państwa warsztat chętnie udzieli fachowej porady!

