MAHLE CareMetix filter
®

Vedno prava izbira

Petkratna zaščita

Pravilni filter za kabino za vse zahteve. Dobro, bolje ali najbolje?

Med vožnjo v vozilo pride več kot 100.000 litrov zraka na uro.

Filter za delce, kombinirani filter s slojem aktivnega oglja ali filter

Edina prepreka za škodljive snovi: filter v sistemu prezračevanja.

CareMetix® – MAHLE vam ponuja natanko tisti filter za kabino,
ki ustreza vašim potrebam. V vaši delavnici vam bodo z veseljem

Alergeni

Bakterije

Plesen

Močne vonjave

Rahle vonjave

Ozon

Izpušni plini

Industrijski prah

Delci pnevmatik

Saje

Fini prah

Cvetni prah

svetovali!

Saje in fini prah

1

Sloj visokozmogljivega filtra za delce

Škodljivi plini in neprijetne vonjave

2

Molekularni sloj

Cvetni prah in alergeni

3

Tehnični sloj aktivnega oglja

Plesen in plesnoba

4

Bio-funkcijski sloj z aktivnim ogljem

Bakterije

5

Zaščitni sloj
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CareMetix®
Najboljše
= Filter za kabino brez aktivnega oglja
= Filter za kabino z aktivnim ogljem
= Filter za kabino z dodatno zaščito pred vonjavami

1

2

Zadržuje cvetni prah, fini prah
(PM2.5 in PM1) in ultra-fine delce
(kot so dizelske saje in zavorni prah)
Odstranjuje neprijetne vonjave,
varuje pred alergeni in skoraj povsem
preprečuje rast bakterij in plesni

3

Zelo učinkovito odstranjuje škodljive
pline, kot so ogljikovodiki

4

Zelo učinkovito odstranjuje škodljive
pline, kot so dušikovi oksidi (NOx) in
žveplov dioksid (SO2)

5

Povečuje stabilnost filtra

Varno zadihajte
Zrak, ki ga dihamo, je pogosto obremenjen z zdravju škodljivimi
in alergenimi snovmi in vonjavami, ki jih običajni filtri ne morejo
odpraviti. Rešitev: CareMetix® s širokopasovno tehnologijo S5.
Pet slojev za petkratno zaščito.

Dobro je vedeti
Filter za kabino je priporočljivo zamenjati vsako leto ali najpozneje vsakih
15.000 prevoženih kilometrov. Da boste vi in vaši najbližji vdihavali le svež zrak:
Povprašajte za CareMetix®. Za občutno prijetnejšo vožnjo.

Zaščita pred sajami in finim
prahom (PM2.5 in PM1)

Zaščita pred plesnijo

Zaščita pred škodljivimi plini
in neprijetnimi vonjavami

Zaščita pred bakterijami

Informacije na spletnem naslovu caremetix.mahle.com

CareMetix® je na voljo tudi za vozila z alternativnimi pogoni.

Zaščita pred cvetnim prahom
in alergeni

mahle-aftermarket.com

