
Czy wiesz, że…. Blue.care: 
właściwy filtr dla każdego modelu 
samochodu.

Funkcje Blue.care Filtr z węglem 
aktywnym

Filtr przeciw-
pyłkowy

Neutralizacja alergenów i 
bakterii

 ✓

Filtracja nieprzyjemnych za-
pachów i niebezpiecznych gazów 
(ozon, smog, spaliny)

✓ ✓

Filtracja drobnych pyłków
(do 99% cząsteczek PM 2,5)

✓ ✓

Filtracja drobniejszych pyłków i 
zanieczyszczeń
(do 99% cząsteczek PM 10)

✓ ✓ ✓

Ochrona systemu klimatyzacji ✓ ✓ ✓

Odetchnij z ulgą. Wypróbuj nowoczesny 
filtr kabinowy Blue.care i poczuj różnicę 
w jakości powietrza oraz komforcie 
montażu i jazdy. Filtry Blue.care są 

dostępne dla niemal każdego modelu 
wiodących producentów aut. Zapytaj o 
nie mechanika i poznaj zalety płynące z 
regularnej wymiany filtra kabinowego.

Pamiętaj! Filtr kabinowy wymieniaj 
dwa razy w roku, lub co 15 000 kilome-
trów. 

System wentylacji wchłania nawet do 
540 000 litrów powietrza przez godzinę 
jazdy. Badania wykazały, że stężenie 
zanieczyszczeń w kabinie samochodu 
może być nawet 5 razy wyższe, niż to 
przy drodze. 
 

Odetchnij z ulgą czystym powietrzem 
w kabinie Twojego samochodu.

540 000 litrów powietrzaprzez godzinę jazdy

Filtry kabinowe

www.hengst.com

Więcej informacji o filtrach Blue.care znajdziesz na stronie:  
www.hengst.com/pl 

Odetchnij z ulgą - 
pięciokrotna ochrona
dla Twojego zdrowia. 
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The SMART Alternative.



Pyłki | Jedna na pięć osób 
cierpli na alergie, a liczba 

alergików wciąż rośnie, szczególnie 
wśród dzieci. Katar sienny czy załza-
wione oczy zdecydowanie źle wpływają 
na Twoją koncentrację za kierownicą. 
Filtry Blue.care ochronią Cię przed 
alergenami, których mogą nie wyłapać 
filtry niższej jakości. 

Drobne zanieczyszczenia | 
Drobne cząsteczki kurzu 

wpływają nie tylko na wygląd tapicer-
ki, ale też na nasze zdrowie. Mogą one 
przenikać głęboko do oskrzeli, a nawet 
dostać się do strumienia krwi. Filtry 
kabinowe Blue.care ochronią przed 
nimi Ciebie i Twoją rodzinę.

Pleśń i zarodniki | Pleśń i 
zarodniki znacząco wpływa-

ją na stan naszego zdrowia, a niestety 
są obecne wszędzie wokół nas. Na ich 
szybsze rozprzestrzenianie wpływa  

ciepły i wilgotny klimat. Filtry Blue.care 
zapewniają suche i wolne od pleśni i 
zarodników powietrze w Twoim aucie.  

Nieprzyjemne zapachy | Bez 
względu na to czy prze-

jeżdżasz przez tunel, świeżo nawiezio-
ne pole, czy strefę budowlaną chcemy 
zapewnić Ci ochronę przez wszelki-
mi nieprzyjemnymi zapachami, które 
mogą dostać się do kabiny Twojego 
pojazdu. Filtry Blue.care nie pozwala-
ją przenikać nawet ostrym zapachom 
amoniaku czy siarki.

Bakterie | W powietrzu przez 
cały rok krąży ogromna ilość 

różnorodnych bakterii. Dzięki specjal-
nym pięciu powłokom filtry Blue.care 
neutralizują oraz powstrzymują bakterie 
i zachowują ciągłość filtracji w kabinie 
Twojego samochodu. 

Korzyści dla Ciebie: 

■ filtracja prawie 100% alergenów
■ efektywna ochrona przed pyłkami i innym 
 zanieczyszczeniami z powietrza
■ powstrzymanie pleśni i bakterii 
■ wolne od kurzu czy zaparowanych 
 szyb wnętrze samochodu
■ zwiększone bezpieczeństwo i 
 komfort jazdy

Koniec z zanieczyszczonym 
powietrzem - pełna ochrona dla 
Ciebie i Twojej rodziny.

Pięciokrotna ochrona dla czystszego 
i zdrowszego powietrza.

Struktura filtra Blue.care

Filtry kabinowe zapewniają czyste, 
wolne od kurzu, drobnych pyłków, 
bakterii, spalin i nieprzyjemnych 
zapachów powietrze. Bez względu na 

jakość powietrza i ilość zanieczyszczeń 
na zewnątrz, możesz odetchnąć z ulgą 
i cieszyć się czystym powietrzem w 
kabinie Twojego samochodu.

Medium elektro- 
statyczne

Mikro-
włóknina

Warstwa węgla 
aktywnego

Powłoka 
Meltblown

Biofunkcjonal-
na tarcza

Medium elektrostatyczne 
zatrzymuje gruboziarniste cząstki

Mikrowłóknina 
zwiększa absorbcję płyu i elastyczność 
filtra

Warstwa węgla aktywnego 
oddziela zapachy, opary, gazy spalinowe 
(ozon, tlenki azotu, dwutlenek siarki)

Powłoka Meltblown 
zatrzymuje drobne cząstki (w tym mi-
krocząsteczki o średnicy mniejszej niż 
2,5μm).

Biofunkcjonalna tarcza  
z nanocząsteczkami srebra ma właści-
wości antybakteryjne

Badania wykazują, że jakość powietrza w kabinie Twojego 
pojazdu wpływa na bezpieczeństwo jazdy. Zanieczyszczone 
powietrze może powodować zmęczenie, wpływać na obniżenie 
koncentracji, a przez to zwiększać ryzyko wypadku na drodze. 


