
Inovácia Renault

vďaka novému antialergénnemu
kabínovému filtru pre váš Renault

Dýchajte vzduch
bez alergénov

Vedeli ste, že...
    človek sa môže stať alergikom v akomkoľvek veku?
    každá tretia osoba európskej populácie trpí sennou nádchou?
    deti a starší ľudia sú citlivejší na alergické reakcie?
    globálne otepľovanie spôsobuje zvýšené rozšírenie alergénnych rastlín a predlžuje obdobie opeľovania?
    pri kýchaní a rýchlosti 80 km/h má vodič počas 25 metrov zavreté oči?

Renault ponúka niekoľko typov kabínových
filtrov: časticový,  filter s aktívnym uhlím a najkvalitnejší 
typ – antialergénny filter. Viac informácií získate
u svojho servisného poradcu.

O konkrétnej ponuke, cenách produktov a služieb sa, prosím, informujte u participujúcich partnerov Renault. Materiál je iba informatívny a nie je záväznou 
ponukou na uzavretie kúpnej zmluvy. Použité obrázky sú ilustratívne. Tlačová chyba vyhradená.

Infolinka 0800 606 111

Viac informácií o produktoch a službách na

www.renault.sk/servis

Pečiatka Renault partnera:

RENAULT SERVIS. Stále v pohybe. Stále plní života.renault.skRenault odporúča   



Cítite vo vašom vozidle nepríjemný zápach, objavuje sa nadmerné 
zahmlievanie predného skla alebo ste zaznamenali zlú funkciu 
ventilátora? Pravdepodobne to znamená, že váš kabínový filter 
je potrebné vymeniť.

Renault inovácia

Nové antialergénne kabínové filtre Renault
zastavia takmer všetky baktérie a alergény
vo vašom vozidle*. Zaistia tak väčšie bezpečie 
a pohodlie pre vás a vašu rodinu vo vozidle Renault.

Vysokoúčinná časticová vrstva
Vysokoúčinná filtračná vrstva blokuje takmer všetky častice, ako je prach z ciest, peľ, 
sadza z naftových motorov a prach z pneumatík.

Vrstva aktívneho uhlia 
Vysokokvalitná vrstva aktívneho uhlia odstraňuje nepríjemné zápachy a škodlivé plyny vrátane 
ozónu, oxidu siričitého a oxidov dusíka.

Antialergénna vrstva s prírodnými polyfenolmi
Antibakteriálna bio vrstva s prírodnými polyfenolmi zabraňuje prenik alergénov a zároveň 
ďalšiemu množeniu baktérií a plesní.

Vrstvy antialergénneho kabínového filtra Renault

Antialergénna
biofunkčná vrstva

Vrstva aktívneho 
uhlia

Vysokoúčinná
časticová vrstva

Antialergénny kabínový filter zvyšuje ochranu proti alergénom, baktériám, plesniam a malým 
časticiam. Absorbuje alergény a zabraňuje preniknutiu baktérií a plesní do priestoru pre 
cestujúcich. To znamená, nielen čistejší vzduch v aute, menšiu únavu a viac pozornosti vodiča, 
ale aj zdravšie prostredie pre cestujúcich, najmä deti, cestujúce v znečistenom mestskom 
prostredí.

Nové antialergénne kabínové filtre Renault

Prečo polyfenoly?
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Polyfenoly sú prírodné aromatické látky, ktoré bránia rozvoju rôznych druhov 
ochorení. Ako súčasť kabínového filtra zabraňujú rastu mikroorganizmov 
a prieniku alergénov dovnútra vozidla.

!
Náš tip

  *  Kabínový filter by mal byť menený podľa manuálu údržby od výrobcu pre konkrétne 
vozidlo. Vzhľadom na rastúce znečistenie ovzdušia a v rámci zaistenia pohodlia vodiča 
a cestujúcich odporúča výrobca výmenu kabínového filtra raz za rok alebo každých 
15 000 km.

**  Jemné prachové častice v atmosfére do veľkosti 2,5 μm, ktoré sú z látok 
znečisťujúcich ovzdušie, podľa Svetovej zdravotníckej organizácie, pre ľudské 
zdravie najškodlivejšie.


