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de	 Innenraumfilter

en	 Cabin	filter
fr	 Filtre	d´habitacle

it	 Filtro	abitacolo

es	 Filtro	ventilacion	para	interior

pt	 Filtro	de	purifi	cação	do	habitáculo

sv	 Kupéfilter

nl	 Interieurfilter

1 987 434 E31

1 987 432 599

Audi	A3	TFSI	
Audi	A3	TDI			
Seat	Leon	III	TSI	
Seat	Leon	III	TDI	
Skoda	Octavia	III	TSI	
Skoda	Octavia	III	TDI	
VW	Golf	VII	TSI	
VW	Golf	VII	TDI	

08.12 --> 
08.12 -->
11.12 -->
11.12 -->
01.13 -->
01.13 -->
11.12 -->
11.12 -->
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Spoléhejte na kvalitu kabinových filtrů Bosch
Dejte pozor na nekvalitní alternativy!

Čistý vzduch přes několik 
správně uspořádaných 
vrstev filtru

Prach, pyly a částice nečistot

Jemný prach, saze z nafty a bakterie

Zdraví škodlivé a zapáchající plyny

Prach, pyly a částice nečistot

Jemný prach, saze z nafty a bakterie

Zdraví škodlivé a zapáchající plyny

Stabilita a zvýšení filtrační 
plochy pomocí speciálního 
upevnění filtračního média

Robustní uspořádání skladů 
i když jsou vystaveny vlhkosti 

Spolehlivá absorpce škodlivých 
plynů a zápachů pomocí

 f vysoce kvalitních filtrů 
s aktivním uhlím

 f dostatečné množství 
aktivního uhlí

 f pevného spojení s nosným 
rounem

Tvar je dokonale přizpůsoben 
instalačnímu prostoru 
a je stále velmi flexibilní, 
aby se usnadnila montáž 
za obtížných podmínek

Montážní pokyny osvědčené 
v praxi zajistí snadnou 
výměnu filtru

Chybějící montážní pokyny  f Ztráta času při 
výměně filtru

Spolehlivý filtrační výkon 
díky použití vysoce 
kvalitních vláken

Příliš tenké a špatně 
uspořádané vrstvy filtru

Vlákna s nízkou kvalitou, 
nedostatečný počet vláken

Filtrační médium s nízkou 
kvalitou bez upevnění

Nestabilní uspořádání 
skladů

Použití

 f aktivního uhlí s nízkou 
kvalitou

 f nedostatečného množství 
aktivního uhlí

 f nerovnoměrného rozložení

Nesprávné přizpůsobení 
a špatné zpracování

 f Částice, pyl a jemný 
prach pronikají 
do interiéru vozidla

 f Snížená servisní 
životnost

 f Proniknutí nefiltrovaného 
vzduchu a nečistot 
do klimatizace

 f Nízký filtrační výkon 

Vysoce kvalitní kabinové filtry Bosch
Filtrační médium

Kabinové filtry s nízkou kvalitou
Filtrační médium Následky

Následky

Následky

Následky

Následky

 f Nespolehlivý filtrační 
výkon

 f Škodlivé plyny 
a zápachy pronikají 
do interiéru vozidla

Vysoce kvalitní kabinové filtry Bosch
Stabilita

Vysoce kvalitní kabinové filtry Bosch
Aktivní uhlí

Vysoce kvalitní kabinové filtry Bosch
Přizpůsobení pro montáž

Kabinové filtry s nízkou kvalitou
Stabilita

Kabinové filtry s nízkou kvalitou
Aktivní uhlí

Kabinové filtry s nízkou kvalitou
Přizpůsobení pro montáž

Vysoce kvalitní kabinové filtry Bosch
Výměna filtru

Kabinové filtry s nízkou kvalitou
Výměna filtru


