Trwała czystość i higiena
Skuteczna ochrona
Gwarancja bezpieczeństwa
Niskie koszty

NANOTECHNOLOGIA
W MOTORYZACJI
Podróż w zdrowej atmosferze

Powłoka Smartcar Premium wnika we wszystkie powierzchnie i przy
udziale dowolnego źródła światła, skutecznie oczyszcza powietrze
i wnętrze Twojego auta, eliminując nieprzyjemne zapachy, toksyny,
alergeny oraz bakterie i zanieczyszczenia organiczne. Smartcar
Premium, dzięki zawartości nanodwutlenku tytanu, poprawia jakość
powietrza i zapewnia higienę powierzchni w Twoim samochodzie,
działając non-stop, 24/7, przez 12 miesięcy.

EfektywnE DziaŁanie
Smartcar Premium eliminuje
z POWIETRZA i Powierzchni do

99,9%

bakterii, wirusów, Pleśni,
grzybów, alergenów,
toksyn oraz nieprzyjemnych
zapachów.

Usuwa bakterie,
wirusy, alergeny,
pleśnie

Nietoksyczny

Eliminuje smog
i lotne związki
organiczne

Ekologiczny

neutralizuje
zapachy

Samooczyszczanie
24/7

Gwarantowane
korzyści

Eliminacja wszelkich bakterii,
wirusów, pleśni i grzybów
z powietrza i powierzchni
wewnątrz pojazdu.

Redukcja toksyn i alergenów
– aura w aucie sprzyjająca
alergikom i astmatykom.

Neutralizacja smogu, dymu
papierosowego, zapachów
z wnętrza silnika, zapachów
odzwierzęcych i inne.

Bezpieczeństwo - aplikacja
przyjazna dla ludzi, zwierząt
i środowiska.

Eliminacja lotnych związków
organicznych emitowanych
przez tapicerkę i tworzywa
sztuczne.

Samooczyszczająca się
powierzchnia – antystatyczna
i hydrofilna, odpycha kurz
i zabrudzenia.

Koniec z syndromem
toksycznego auta.

Korzyści ekonomiczne
w utrzymaniu czystości – do
sprzątania wnętrza wystarczy
zastosowanie wilgotnej
mikrofibry.

Obszary zastosowań
Aplikacja Smartcar Premium, to 12 miesięcy
ochrony przed szkodliwymi substancjami
i bakteriami wypełniającymi Twoje auto, to
krok ku zdrowiu i lepszemu samopoczuciu,
to lepsza koncentracja podczas jazdy, a więc
i bezpieczeństwo.
Kierownica i drążek
zmiany biegów – eliminacja
licznych bakterii chorobotwórczych

Kokpit – mniejsze osadzanie się
kurzu, eliminacja bakterii i alergenów

Kratki nawiewu powietrza
– redukcja alergenów, pleśni,
toksyn i smogu, ograniczenie
rozprzestrzeniania się wirusów

Siedzenia i podsufitka
– mniejsza podatność na wnikanie
kurzu, brudu i zapachów,
mniej bakterii i alergenów
Drzwi, klamki i schowki
– zmniejszenie liczby
drobnoustrojów, ograniczenie
rozprzestrzeniania się chorób

Bagażnik - redukcja bakterii, pleśni

szybkie i trwałe działanie

rekomendacje

Natychmiastowe
oczyszczanie

Szerokie
zastosowanie

Smartcar Premium natychmiast
po zastosowaniu skutecznie
redukuje zanieczyszczenia
z powietrza i powierzchni. 
Po upływie 24h nanopowłoka
jest w pełni odporna na ścieranie.

Dzięki unikalnej metodzie nano3D, aplikacja Smartcar Premium
może być stosowana
na wszelkiego rodzaju
powierzchniach gładkich,
porowatych oraz na tkaninach.

Długotrwała,
samoczynna ochrona

Wykwalifikowany
zespół

Aktywność fotokatalityczna
Smartcar Premium utrzymuje
się przez 12 miesięcy. Jest ona
wywoływana przez światło,
zarówno dzienne, jak i sztuczne.

Usługa oferowana w dobrych
studiach auto-detailingu,
auto-spa i salonach
sprzedaży aut.

nagrody

atesty i certyfikaty
ŭŭ Jedyna w Polsce nanotechnologia z atestem bezpieczeństwa
Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego
- Państwowego Zakładu Higieny

kontakt

ŭŭ Certyfikaty z Polski, Europy i Azji

San Aero Sp. z o.o.

ŭŭ Badania i testy z Polski i całego świata potwierdzające
skuteczność i trwałość działania Smartcar Premium

Rondo ONZ 1

ŭŭ Liczne nagrody na całym świecie oraz w Polsce od 2012 roku

nip: 525-267-66-33

ochrona
24h/ 7

12 M-CY
GWARANCJI

samooczyszczanie
powietrza
I powierzchni

00-124 Warszawa

atest
PZH






kontakt@sanaero.pl
22 35 000 36
www.sanaero.pl
@SanAeroPoland

