
Tenha certeza que você pode 
respirar facilmente.
FreciousPlus - A evolução do filtro de cabine que bloqueia 
alérgenos, bactérias e partículas nocivas à saúde.



Ar poluído do sistema 
de ventilação.
Reações alérgicas, ataques de asma e dores de 
cabeça: se o filtro de cabine falhar, ou não realizar 
a sua troca regular, os ocupantes do veículo não 
ficarão felizes.

Os filtros de cabine garantem que os condutores e 
passageiros respirem o menor número possível de 
poluentes do ar externo. E dependendo de onde você 
esteja, os níveis de poluição podem ser muito altos. 
O ar que entra no veículo através dos dutos de venti-
lação durante a condução, que pode chegar a 540.000 
litros / hora, contém cerca de cinco vezes mais gases 
de escape, poluentes e alérgenos do que o ar do lado 
de fora da estrada. A única e, mais importante barrei-
ra entre essa nuvem de poluentes e os ocupantes do 
veículo é o filtro de cabine no sistema de ventilação.
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A boa notícia!
Filtros de cabine convencionais apenas previnem que partículas como: poeira, pólen 
e gotículas de Diesel, ou odores desagradáveis, entrem na cabine do veículo através 
do sistema de ventilação. Porém, alérgicos e asmáticos sofrem com isso, crianças e 
usuários frequentes de veículos agora podem respirar mais tranquilos durante todo 
o ano, isso se o carro que eles estiverem instalados esteja com os filtros de cabine 
FreciousPlus da MANN-FILTER. Esta última geração de filtros de cabine, absorve quase 
todos os micro-organismos causadores de alergias e previne a proliferação de bactérias 
e fungos na cabine de veículos.

Com FreciousPlus, sua saúde é prioridade!

 Filtra quase que 100% dos micro-organismos causadores de alergias

 Reduz o crescimento de fungos e bactérias em mais de 98%

 Bloqueia a entrada de partículas quase que completamente (PM2.5)

Novo!



Diga adeus a alérgenos prejudiciais, 
mofo e bactérias.
Alérgenos são basicamente pequenos compostos de proteínas que são encontrados 
no pólen, por exemplo. Quando partículas de pólen estouram, esses alérgenos são 
lançados no ar e podem penetrar na cabine dos veículos. Os polifenóis naturais 
presentes na cobertura das camadas do FreciousPlus agem como uma armadilha para 
esses alérgenos, capturando quase 100% deles (conforme ilustração abaixo). 

A cobertura antimicrobial adicional do FreciousPlus, bloqueia a fonte de nutrição dos 
alérgenos e odores desagradáveis, causados por  bactérias e fungos.

Alérgenos

Polifenol  
Componente natural de, por exemplo, 
frutas cítricas, uvas e etc..

Polifenol retém os alérgenos



Por que mudar agora para o FreciousPlus?

FreciousPlus
Filtro com 

Carvão 
Ativo (CUK)

Oferece quase 100% de proteção contra alérgenos P
Previne que fungos e bactérias penetrem no interior do veículo P
Bloqueia partículas quase por completo (PM2.5) P
Elimina odores P P
Captura gases nocivos, tais como: ozônio, óxido de nitrogênio, 
dióxido de enxofre P P
Filtra quase que 100% de partículas pequenas P P
Redução significante na fuligem de diesel P P
Extende a concentração dos motoristas e previne dores
de cabeça P P
Protege o sistema de ar-condicionado P P

Novo!

Novo!

Novo!

Ar puro com
FreciousPlus



Design do FreciousPlus

Camada de partícula

Camada Premium 
de carvão ativado

Camada biofuncional
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Este meio filtrante de alto 
desempenho, bloqueia 
quase 100% das partículas, 
tais como: poeira da 
rodovia, pólen e poeira de 
pneus, além de partículas 
finas, como material 
particulado, por exemplo. 

O uso de grânulos 
de carvão de alta 
qualidade, remove odores 
desagradáveis e gases 
nocivos, incluindo o 
ozônio, dióxido de enxofre 
e óxidos de nitrogênio. 

A camada especial 
biofuncional, a qual 
contém polifenóis 
naturais, foi desenhada 
para capturar os 
alérgenos. Essa camada 
adicional assegura que 
as bactérias e fungos 
não tenham fontes de 
nutrição.
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