
Inovace Renault

díky novému antialergennímu 
kabinovému filtru pro váš Renault

Dýchejte vzduch 
bez alergenů

Věděli jste, že...
    člověk se může stát alergikem v jakémkoli věku?
    každá třetí osoba evropské populace trpí sennou rýmou?
    děti a starší lidé jsou citlivější na alergické reakce?
    globální oteplování způsobuje zvýšené rozšíření alergenních rostlin a prodlužuje období opylování?
    při kýchání v rychlosti 80 km/h má řidič po dobu 25 metrů zavřené oči?

Renault nabízí několik typů kabinových filtrů: 
částicový, filtr s aktivním uhlím a nejkvalitnější typ – 
antialergenní filtr. Více informací získáte u  svého 
servisního poradce.

Renault doporučuje

O konkrétní nabídce, cenách produktů a služeb se prosím informujte u participujících partnerů Renault. Materiál je pouze informativní a není závaznou nabídkou 
k uzavření kupní smlouvy. Použité obrázky jsou ilustrativní. Tisková chyba vyhrazena.

Infolinka 800 161 220

Více informací o produktech a službách na

www.renault.cz/servis

Razítko Renault partnera:

RENAULT SERVIS. Stále v pohybu. Stále plni života.renault.cz



Cítíte ve svém voze nepříjemný zápach, dochází k nadměrnému 
zamlžování předního skla nebo jste zaznamenali špatnou funkci 
ventilátoru? Pravděpodobně to znamená, že váš kabinový filtr 
potřebuje vyměnit.

Renault inovace

Nové antialergenní kabinové filtry Renault zastaví 
téměř všechny bakterie a alergeny ve vašem voze.* 
Zajistí tak větší bezpečí a pohodlí pro vás i vaši 
rodinu ve voze Renault.

Vysoce účinná částicová vrstva
Vysoce účinná filtrační vrstva blokuje téměř všechny hrubší částice, jako jsou prach ze silnice, 
pyl, saze z naftových motorů, prach z pneumatik a jemné částice.

Vrstva aktivního uhlí 
Vysoce kvalitní vrstva aktivního uhlí odstraňuje nepříjemné zápachy a škodlivé plyny včetně 
ozonu, oxidu siřičitého a oxidů dusíku.

Antialergenní biofunkční vrstva
Antibakteriální biovrstva s přírodními polyfenoly brání průniku alergenů a zároveň zabraňuje 
bakteriím a plísním v množení.
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Antialergenní kabinový filtr zvyšuje ochranu proti alergenům, bakteriím, plísním a malým 
částicím. Absorbuje alergeny a zabraňuje průniku bakterií a plísní do prostoru pro cestující. 
To znamená nejen čistší vzduch v autě, menší únavu a více pozornosti řidiče, ale také zdravější 
prostředí pro cestující, zejména děti, i ve znečištěném městském prostředí.

Nové antialergenní kabinové filtry Renault

Polyfenoly jsou přírodní aromatické látky, které brání rozvoji různých druhů 
onemocnění. Jako součást kabinového filtru zabraňují růstu mikroorganizmů 
a průniku alergenů dovnitř vozidla.

Proč polyfenoly?
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  * Kabinový filtr by měl být měněn dle manuálu údržby od výrobce pro konkrétní 
vůz. Vzhledem k rostoucímu znečištění ovzduší a v rámci zajištění pohodlí řidiče 
a cestujících doporučuje výrobce výměnu kabinového filtru jednou za rok nebo 
každých 15 000 km.

** Jemné prachové částice v atmosféře do velikosti 2,5 μm, které jsou z látek 
znečišťujících ovzduší jsou podle Světové zdravotnické organizace pro lidské zdraví 
nejškodlivější.


