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PureCab - Cabin Air Filter  
 

Frymarrje e paster me PureCab Filter 

Cilësia e ajrit te paster per frymarrje është e rëndësishme për shëndetin tonë. Ajri 

brenda makinave tona është konstatuar të ketë një përqendrim më të lartë të 

ndotësve sesa ajëri jashtë automjetit – ne disa raste deri në 10 herë . 

Problemet  me astmë, alergji dhe probleme të tjera të frymëmarrjes janë veçanërisht 

me rrezik kur përqendrimet e ndotësve janë te larta brenda automjetit. 

Ndotesit në ajër si poleni, spore kërpudhash, papastërtitë dhe pluhuri nese kalojnë 

pafiltruar në kabinën e pasagjerëve, së bashku me futjen e ajrit  mund të shkaktojnë 

astmë, alergji, dhimbje koke, vjellje, lodhje dhe marramendje. 

PureCab Kabin Air Filters, janë të dizajnuara për të zvogëluar sasinë e ndotësve të 
dëmshem që hyjnë në makinën tuaj nëpërmjet ventilimit te ngrohjes  dhe ajrit të 

kondicionuar  të sistemit, ndërsa duke siguruar një mjedis sa me te paster per 

frymëmarrje për ju dhe pasagjerët tuaj. 

PureCab Filters ofrone një gamë të filtrave te kabinës te dizajnuar për të filtruar ajrin  

nga ndotesit e dëmshem. Përveç filtrim nga ndotesit, PureCab filtrat e karbonit aktiv ,  

janë të dizajnuara për të absorbuar gazra të dëmshme të tilla si tymin e co2 dhe 

ozonit. Në dispozicion jane filtra të automjeteve dhe modele të ndryshme. 

• Particle Filters 

• Activated Carbon Filters 

Ndrrimi I filtrit tuaj te Kabines me PureCab Air 
Filter 

Filtrat e ajrit te kabinës duhet të ndrrohen çdo 10.000 km, ose të paktën një herë në 

vit. Kur filtri i kabines mbushet me ndotes ku dhe  bllokohet, qarkullimi i ajrit qe hyne 

brenda kabines se automjetit bie ndjeshëm. Me kalimin e kohës, filtri i bllokuar mund 

të çojë deri te  aroma e mykut, si dhe uljen e performancës së klimatizimit. 

Lokacioni i PureCab Kabin Air Filter 

Filtrat e Kabines  janë të vendosur përgjithësisht nën kofano ose në mes te kutise se 

nxemjes . PureCab Cabin Air Filters  përmirëson cilësinë e ajrit qe qarkullon brenda 

automjetit tuaj  duke siguruar komoditet dhe mbrojtje. 
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Perfitimet  me PureCab Kabin Filter  

 

MBROJTJE NGA ALERGJITE 

(Astma, Alergjite) 

Mbron kabinen e automjetit nga shkaktaret e alergjive  si poleni, spore kërpudhat, 

pluhuri dhe bakteret. 

KABINE E PASTER E VETURES  

(Pastertia) 

Filtrat e kabines e mbrojne sipërfaqen e brendshme te automjeteve nga papastërtitë 

dhe pluhuri. 

FRYMARRJE TE PASTER 

(Shendeti) 

Ofron mbrojtje nga grimcat që shkaktojne probleme në frymëmarrje, dhimbje koke, 

vjellje, lodhje dhe marramendje. 

 

ABSORBIMIN E GAZRAVE DHE AROMAVE  

(Komoditeti i pasagjerit) 

Mbron kabinen e automjetit nga gazrat e dëmshme si tymi ,ozoni dhe aromat. 

Aplikohet vetem te filtrat e Karbonit Aktiv . 

 

        

 

 

 

 


