
MANN FP 2141 NOWOŚĆ DLA ALERGIKÓW
Nowa biofunkcjonalna warstwa filtracyjna zawdzięcza swoje antyalergiczne
działanie  innowacyjnej,  opartej  o  substancje  pochodzenia  naturalnego
powłoce polifenolowej.  Działa  ona jak  klatka,  która  wychwytuje  i  wiąże
alergeny  w  ponad  98  procentach.  Polifenole  występują  w  środowisku
naturalnym w wielu roślinach, m.in. w zielonej herbacie, owocach granatu
oraz  cytrusach.  Posiadają  one  zdolność  wiązania  i  tym  samym
unieszkodliwiania  alergenów.

Filtr kabinowy:
Mann FP 2141 biofunkcjonalny z węglem aktywnym (FreciousPlus)
- najlepszy wybór dla alergików,
-  zatrzymuje  alergeny  dzięki  warstwie  filtrującej  pokrytej  biofunkcjonalną
powłoką,
-  system  FreciousPlus  nie  tylko  wiąże  czynniki  uczulające,  ale  także
zmniejsza rozwój bakterii i pleśni,
-  wysokiej  jakości  granulat  węgla  aktywnego  absorbuje  nieprzyjemne
zapachy i szkodliwe gazy, takie jak ozon, dwutlenek siarki czy tlenki azotu.

Dodatkową  ochronę  zapewnia  nowoczesny  filtr  kabinowy  FreciousPlus  "FP"  z  powłoką  biofunkcjonalną
i antymikrobiologiczną MANN-FILTER, który wykorzystuje działanie polifenolu zawartego np. w zielonej herbacie, wiążąc
jak w klatce uwalniające się z pyłków alergeny i blokując tym samym rozwój bakterii i pleśni.

Zastosowanie m.in. w pojazdach:
CITROEN C4 AIRCROSS,  C-CROSSER,  C-CROSSER ENTERPRISE;  FIAT FULLBACK;  ISUZU D-MAX II;  MITSUBISHI  ASX,
ECLIPSE CROSS, L 200 / TRITON 1.5-3.0 11.06-

Opis producenta

Mann Filter to przeszło 75 lat doświadczenia w branży motoryzacyjnej. Firma powstała już w 1941 roku.  Asortyment
firmy  to  pełna  gama  filtrów  powietrza,  oleju  i  paliwa  dedykowanych  do  zastosowań  w  samochodach  osobowych  ,



ciężarowych  oraz  w  przemyśle.  Marka  Mann-Filter  to  część  potężnego  koncernu  Mann+Hummel  gdzie  jednym
z  wyspecjalizowanych  działów  jest  Mann  Filter  ukierunkowany  na  sprzedaż  wszelkiego  rodzaju  filtrów  klimatyzacji
samochodowej  oraz  przemysłowej  takich  jak  filtry  kabinowe,  osuszaczy  powietrza.  W  tej  chwili  koncern  ten  posiada
ponad 40 przedstawicielstw na całym świecie. Produkty Mann Filter charakteryzują się Niemieckim wysokim poziomem
jakości  wykonania  oraz  bezpieczeństwa pracy  dlatego  Mann Filter  jest  dostawcą produktów OE stosowanych na
pierwszy montaż.

Bogata oferta niemieckiego producenta opiewa przede wszystkim w filtry samochodowe oraz systemy ssawne. Filie na
całym świecie bardzo szybko zagwarantowały producentowi wysoką pozycję w branży i pozwoliły uzyskać zadowalający
poziom sprzedaży.

Przedsiębiorstwo Mann Filter jest obecne na rynku w wielu dziedzinach przemysłu, jednak głównym obszarem działania
nadal pozostaje rynek motoryzacyjny. Bogata oferta, to wynik ogromnego doświadczenia i innowacyjnej technologii,
która wdrażana jest z zakładach produkcyjnych marki. Z części zamiennych Mann warto wymienić przede wszystkim
filtry powietrza, filtry oleju, filtry paliwa oraz filtry kabinowe. Powstał nawet specjalnie wydzielony do tego dział – Mann
Filter, który zajął się produkcją i sprzedażą filtrów na rynku. Zgodne uwagi jest to, że wszystkie filtry trafiające na rynek
części zamiennych pod kątem specyfikacji niemal niczym nie różnią się od tych, wykorzystywanych w seryjnej produkcji
samochodów osobowych, dlatego kierowcy mają gwarancję najlepszego produktu o doskonałej jakości. Koncern Mann
słynie także z produkcji osuszaczy oraz systemów filtracji paliwa. 


