
Ochrona tego,  
co ważne
Filtry kabinowe MAHLE



Dla optymalnej ochrony: 

wymieniaj filtr kabinowy 

co roku lub najpóźniej 

co 15 000 kilometrów.

Filtry kabinowe MAHLE zapewniają czyste powietrze  

w samochodzie. 

Skutecznie chronią pasażerów i wyposażenie pojazdu przed 

negatywnym wpływem czynników środowiskowych, takich jak 

smog, pyłki roślin czy drobnoziarnisty pył. W ten sposób pozwa-

lają skoncentrować się na jeździe i zachować zdrowie. 

Czyściej niż  
na zewnątrz. Czas na zmianę.

Z upływem czasu zmniejsza się również wydajność filtrów kabi-

nowych. Dla zapewnienia optymalnego działania filtry należy więc 

wymieniać co roku lub najpóźniej co 15 000 kilometrów.



Podczas jazdy do wnętrza pojazdu przedostaje się ponad 

100 000 litrów powietrza na godzinę. Powietrze to zawiera drobne 

cząstki stałe, kurz i pyłki roślin wywołujące alergie, a także wiru-

sy, zarodniki pleśni i nieprzyjemne zapachy. Jedyną barierę dla  

zanieczyszczeń stanowi filtr kabinowy w Twoim systemie 

wentylacyjnym. 

Bariera dla  
zanieczyszczeń.

Skuteczna ochrona 
dla Twojego pojazdu.

Filtry kabinowe MAHLE chronią nie tylko pasażerów, ale rów-

nież wyposażenie techniczne pojazdu. Skutecznie filtrowanie 

drobnych cząstek stałych zapobiega kosztownym naprawom 

spowodowanym przez zanieczyszczone systemy ogrzewania lub 

klimatyzacji. Mniejsza ilość pyłu we wnętrzu pojazdu odciąża rów-

nież dmuchawę i sprawia, że szyby nie parują tak szybko.



Wszystkie filtry kabinowe MAHLE są produkowane 
z wysokiej jakości materiałów przebadanych pod 
kątem zawartości szkodliwych substancji, z zacho-
waniem najwyższych standardów jakości. 

Oto, jak skutecznie filtry kabinowe MAHLE dbają  
o czystość powietrza.

Trzykrotnie  
lepsza ochrona.

Sprawdzona eliminacja  
zanieczyszczeń.

Nasze filtry są dostępne w trzech klasach: 

 n LA: Filtry cząstek stałych klasy LA niezawodnie odfiltrowują  

z powietrza drobnoziarnisty pył, sadzę i pyłki roślin.

 n LAK: Filtry kabinowe z warstwą z węgla aktywnego  

odfiltrowują nie tylko cząstki stałe, ale również spaliny,  

ozon, a nawet delikatne zapachy.

 n LAO (CareMetix® ): Najwyższy poziom komfortu i ochrony 

oferują filtry klasy premium z serii MAHLE CareMetix®.  

Odfiltrowują cząstki stałe i mocne zapachy, przede wszystkim 

jednak również szkodliwe dla zdrowia i wywołujące alergie 

substancje, takie jak pleśń, bakterie i alergeny, których nie 

zatrzymują inne filtry.  

 
Więcej informacji na temat filtrów MAHLE CareMetix® 

na stronie www.caremetix.mahle.com

 = LA: filtr kabinowy włókniną o drobnych oczkach

 = LAK: filtr kabinowy z dodatkową warstwą węgla aktywnego

 =  LAO (CareMetix®): filtr kabinowy z rozszerzoną ochroną przed 
zapachami i patogenami

LAO
(CareMetix®) LAK LA

Pyłki roślin

Drobny pył

Sadza

Drobinki startych opon

Pył przemysłowy

Spaliny

Ozon

Delikatne zapachy

Intensywne zapachy

Pleśń

Bakterie

Alergeny
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MAHLE Aftermarket GmbH

Pragstraße 26 - 46

70376 Stuttgart, Niemcy

Telefon: +49 711 501-0

www.mahle-aftermarket.com 

www.caremetix.mahle.com

www.mpulse.mahle.com


