Czy wiesz, że:
Alergia może dotknąć każdego, niezależnie od wieku.
Co trzeci mieszkaniec Unii Europejskiej cierpi na katar sienny.
Najbardziej wrażliwe na reakcje alergiczne są dzieci i osoby starsze.
Globalne ocieplenie powoduje wzrost rozprzestrzeniania się alergennych roślin i wydłuża okres pylenia.
Kichanie przy prędkości 80 km/h powoduje, że kierowca ma zamknięte oczy na dystansie 25 m.

Renault oferuje 3 typy filtrów kabinowych: standardowy, filtr z aktywnym węglem i najbardziej innowacyjny
– Antyalergiczny Filtr Kabinowy Renault.
Sprawdź jak tak niewielka inwestycja może pozytywnie
wpłynąć na komfort i zdrowie Twoje i Twojej rodziny.
O szczegóły zapytaj Twojego Doradcę Serwisowego.

Innowacja Renault

Pieczątka Autoryzowanego Partnera Renault

Infolinia Renault 0 800 900 803

Uwolnij powietrze
od alergenów
Dzięki nowym biofunkcyjnym
filtrom kabinowym do Twojego Renault

Szczegółowe informacje w wybranych serwisach Renault lub na

www.serwis.renault.pl
Zdjęcia użyte w ulotce służą do celów poglądowych i mogą się różnić od rzeczywistego wyglądu produktów. * Filtr kabinowy
należy wymieniać zgodnie z programem przeglądów producenta dla danego samochodu. Ze względu na ilość zanieczyszczeń
występujących w powietrzu oraz w trosce o komfort kierowcy i pasażerów zachęcamy do wymiany filtra kabinowego co roku lub
co 15.000 km. Przedstawione informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego. Szczegóły
w Serwisach Renault.

Renault zaleca

renault.pl

SERWIS RENAULT. Ciesz się jazdą. Ciesz się życiem.

Czujesz nieprzyjemny zapach, szyby zaczynają parować,
a nawiew nie pracuje wydajnie? To może oznaczać,
że filtr kabinowy w Twoim Renault jest już do wymiany.

Innowacja Renault

Antyalergiczny Filtr Kabinowy Renault
Biofunkcyjny filtr kabinowy zwiększa ochronę przed alergenami, bakteriami, pleśnią
i pyłem. Wchłania alergeny i zapobiega przedostawaniu się bakterii i grzybów
pleśniowych do kabiny pasażerskiej. Oznacza to nie tylko czystsze powietrze
w kabinie, mniejsze zmęczenie i większą koncentrację kierowcy, ale także czystsze
powietrze dla pasażerów, szczególnie dzieci w zanieczyszczonym środowisku miejskim.

Antyalergiczne Filtry Kabinowe Renault zatrzymują
99,9% wszystkich bakterii i alergenów. To wpływa
na komfort w kabinie, ale także na bezpieczeństwo
kierowcy i jego pasażerów.*
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Warstwy Antyalergicznego
Filtra Kabinowego Renault
Warstwa o wysokiej wydajności filtrująca cząstki stałe
Wysoce wydajna warstwa filtracyjna blokuje praktycznie 99,9% większych cząstek,
takich jak pył drogowy, pyłki, sadza, pył z opon i drobniejsze cząstki brudu.
Warstwa węgla aktywnego
Wysokiej jakości modyfikowana warstwa węgla aktywnego usuwa nieprzyjemne
zapachy i szkodliwe gazy, w tym ozon, dwutlenek siarki i tlenki azotu.
Warstwa biofunkcyjna
Antybakteryjna powłoka biologiczna z naturalnym polifenolem zatrzymuje niemal
wszystkie alergeny i zapewnia, że bakterie i pleśnie (grzyby) nie mają źródła pożywienia.

Standardowy
filtr kabinowy

Filtr kabinowy
z aktywnym węglem

Antyalergiczny Filtr
Kabinowy Renault

Syntetyczny
materiał filtracyjny

Syntetyczny
materiał filtracyjny
+ węgiel aktywny

Syntetyczny materiał
filtracyjny z powłoką
antybakteryjną
+ węgiel aktywny
+ polifenol

Kurz

Kurz

Kurz

Pyłki

Pyłki

Pyłki

PM 2,5

PM 2,5

PM 2,5

Zapachy

Zapachy

Szkodliwe gazy

Szkodliwe gazy
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Rekomendowany przez Renault

Grzyby
Bakterie

Warstwa
biofunkcyjna
Warstwa węgla
aktywnego
Warstwa o wysokiej wydajności
filtrująca cząstki stałe

Dlaczego polifenol?

Alergeny

Polifenol jest organicznym środkiem, który zapobiega
rozwojowi wszelkiego rodzaju chorób. Ogranicza możliwości
rozwoju mikroorganizmów, a jednocześnie zapobiega
przedostawaniu się alergenów do kabiny pojazdu.

