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O Sailun Tyres
Sailun Tyers je svetovno priznan proizvajalec in ponudnik visokokakovostnih in obenem cenovno ugodnih 
pnevmatik. Podjetje je bilo ustanovljeno leta 2002 v Državni coni za ekonomski in tehnološki razvoj v Qingdau 
na Kitajskem. Podjetje združuje tehnično znanje z inovativnimi raziskavami in razvojem ter je usmerjeno v razvoj 
inovativne tehnologije pnevmatik, ki so namenjene vsem vrstam vozil. Danes proda več kot 30 milijonov pnevma-
tik v več kot 50 državah po vsem svetu. Izbira le vrhunske partnerje in priznane strokovnjake posameznih teh-
noloških in gumarskih specializacij.

Sailun po svetu
Sailun ima dve tovarni, ki imata skupno površino več kot 500.000 m2. Podjetje izdeluje pnevmatike Sailun s šte-
vilnimi možnostmi uporabe za vsa večja tržišča Severne in Južne Amerike, Evrope, Azije in Afrike. Iz osrednjih 
skladiščnih prostorov pnevmatike razpošilja po vsem svetu, preko dobro organizirane mreže distributerjev.

Poslanstvo
Kljub svoji kratki zgodovini obstoja je podjetje Sailun doseglo velik napredek v gumarski industriji. Podjetje trenut-
no več kot 30% lastnih sredstev investira v raziskave in razvoj in je prvi proizvajalec pnevmatik, ki je proizvodnjo, 
raziskave in prikaz delovanja integriral v razvoj svojih izdelkov. Vsakodnevno izpolnjuje svoje poslanstvo: »Služiti 
globalnemu trgu z izdelki najvišje kakovosti, ki višajo pomen našim interesnim skupinam; naši ekipi, našim part-
nerjem in našim strankam – obenem pa biti usmerjeni v nenehen napredek, v spoštovanje okolja in v vzbujanje 
zaupanja v vse, kar počnemo.« Na temeljih praktičnega testiranja bo Sailun nadaljeval z razvojem najnaprednejše 
in najvarnejše osnove za proizvodnjo in distribucijo pnevmatik ter si premikal mejnike v razvoju novih, še napred-
nejših pnevmatik.

Nosilec pečata PTPA
Za liniji pnevmatik Sailun Atrezzo in Ice Blazer je podjetje prejelo pečat z nazivom PTPA (Parent Tested Parent 
Approved), ki predstavlja največje severnoameriško združenje z več kot 40,000 neodvisnih članov. Združenje, ki 
ga sestavljajo starši, velja za mednarodno priznanega ocenjevalca kakovosti, učinkovitosti in vrednosti izdelkov, 
z ocenami, ki temeljijo na potrošniški izkušnji.



Odgovornost do okolja
Sailunov ETF program (Environmentally-Friendly Technology Programme) potrjuje predanost podjetja pri opti-
miziranju investicij v minimizacijo vplivov na okolje. Pnevmatike razvite v sklopu ETF nudijo manjši kotalni opor 
in znižujejo porabo goriva. Izdelki Sailun so odobreni s strani organizacije USEPA (United States Environmental 
Protection Agency) kot del programa Smartway. Pnevmatike s pečatom Smartway lahko znižujejo NOX emisije 
in porabo goriva za celo več kot 3%.

Tri temeljne vrednote: kakovost, zaupanje in podpora
Podjetje je nosilec certifikatov, ki narekujejo upoštevanje in izvajanje najstrožjih standardov kakovosti.  Pridobilo 
je certifikata ISO9001 in TS16949 za upravljanje ter certifikat ISO14001 za skrb za okolje, zdravje in varnost 
pri delu ter varnostne sisteme. Zaupanje podjetje pridobiva z zavezanostjo k dolgoročnim ciljem in razumevan-
ju uporabnikov. S številnimi pobudami ponuja podporo svojim distributerjem in njihovim trgovskim mrežam ter 
končnim kupcem oziroma voznikom. Veliko pozornosti nameni tudi dogodkom, ki so namenjeni potrošniškemu 
testiranju njihovih pnevmatik.  Podporo omogoča z naslednjimi aktivnostmi:
• tehnično podporo in usposabljanji,
• osveščanjem o blagovni znamki in njeni vrednosti,
• dnevi preizkušanja pnevmatik,
• smernicami blagovne znamke in
• podporo pri predstavitvah in dogodkih.

Ali ste vedeli?
Sailun za proizvodnjo pnevmatik uporablja stroje in naprave svetovno znanega proizvajalca Mesnac. Podjetje 
Mesnac proizvaja stroje tudi za svetovno znane proizvajalce pnevmatik kot sta na primer  Continental in Michelin. 
Več o podjetju Mesnac lahko najdete na spletnem naslovu: en.mesnac.com/product.aspx















WSL2 je zmogljiva zimska pnevmatika, ki zagotavlja odličen oprijem na snežni brozgi, 
snegu in mokrem cestišču. Hkrati pa nudi tiho in udobno vožnjo na suhi cesti.

• Zelena tehnologija: Obsežna uporaba okolju prijaznih materialov, ki zadovoljujejo 
Evropske REACH zahteve.

• Posebno formulirana zmes in napredna disperzijska tehnologija, ohranja gumo 
prožno za maksimalno zmogljivost pri ekstremnih temperaturah, kar izboljša 
varnost in vodljivost pnevmatike v zimskih razmerah.

ATREZZO ECO / Osebna vozila

Letna pnevmatika s popolnim ravnotežjem med voznimi lastnostmi, porabo goriva 
in prevoženimi kilometri.

• Trije vzdolžni kanali z na stežaj odprtimi utori in stranske reže z lamelami, preprečujejo “ aquaplaning ” 
pri visokih hitrostih.

• Dvojni pas reber na sredini in trdi ramenski bloki ohranjajo visoko togost med vožnjo naravnost in med 
zavijanjem. To ne zagotavlja le izjemnih voznih karakteristik, ampak tudi nizek kotalni upor.

• Zmes gume je ekološko prijazna in omogoča nizko porabo goriva in veliko kilometrino.
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snegu in mokrem cestišču. Hkrati pa nudi tiho in udobno vožnjo na suhi cesti.

• Zelena tehnologija: Obsežna uporaba okolju prijaznih materialov, ki zadovoljujejo 
Evropske REACH zahteve.

• Posebno formulirana zmes in napredna disperzijska tehnologija, ohranja gumo 
prožno za maksimalno zmogljivost pri ekstremnih temperaturah, kar izboljša 
varnost in vodljivost pnevmatike v zimskih razmerah.

ATREZZO ELITE / Osebna vozila

Vrhunska letna pnevmatika, ki se odlično obnese med vožnjo na mokrih in suhih 
cestah. Odličen nadzor nad krmiljenjem in visoka odzivnost. 

• Asimetričen vzorec tekalne površine s tremi sredinskimi rebri in robustnimi stranskimi bloki 
maksimira učinkovitost kontaktne površine in zagotavlja dobro vodljivost na vseh suhih 
površinah.

• Štirje ravni kanali so povezani s stranskimi utori in zagotavljajo odvajanje in izrinjanje vode. S tem 
zagotavljajo zaščito pred “ aquaplaningom ” in omogočajo dober oprijem na mokri cesti.

• Za visoko zmogljivost pnevmatike je zaslužna tudi nova zmes, ki vsebuje Silico in sodobno 
mešanico sintetične gume.



WSL2 je zmogljiva zimska pnevmatika, ki zagotavlja odličen oprijem na snežni brozgi, 
snegu in mokrem cestišču. Hkrati pa nudi tiho in udobno vožnjo na suhi cesti.

• Zelena tehnologija: Obsežna uporaba okolju prijaznih materialov, ki zadovoljujejo 
Evropske REACH zahteve.

• Posebno formulirana zmes in napredna disperzijska tehnologija, ohranja gumo 
prožno za maksimalno zmogljivost pri ekstremnih temperaturah, kar izboljša 
varnost in vodljivost pnevmatike v zimskih razmerah.

ATREZZO Z4+AS / Osebna vozila

Z4+AS je pnevmatika ultra visoke zmogljivost za vse letne čase, zasnovana za brez-
kompromisno uporabo v vseh vremenskih razmerah. Izdelana je za uporabo pri 
najvišjih hitrostih, zavijanju in zaviranju. 

• Bloki tekalne plasti z utori.

• Visok rob utorov v obliki črke V.

• Razgiban dizajn za gladko in tiho vožnjo.

• Zožani robovi plasti.



WSL2 je zmogljiva zimska pnevmatika, ki zagotavlja odličen oprijem na snežni brozgi, 
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ATREZZO ZSR / Osebna vozila

Nova generacija Atrezzo ZSR je izdelana, da zagotavlja natančno vodljivost po 
mokrem in suhem vozišču. Asimetrična zasnova in napredna gumena zmes je kos 
izzivu in omogoča izjemne rezultate, tako na ulici, kot tudi na avtocesti.

• Asimetrični dizajn tekalne plasti za brezkompromisne rezultate.

• Široki robni bloki z lamelami pod visokim kotom za boljše zavijanje pri visokih hitrostih.

• Razgiban dizajn za gladko in tiho vožnjo.

• Napredne sestavine tekalne plasti za izjemno zavijanje in odlično vodljivost.

• Globoki, obodni utori in stotine zobcev za odličen oprijem po mokrem in po suhem.



TERRAMAX CVR / Terenska vozila

Terramax CVR je pnevmatika za vse letne čase, ki je izdelana posebej za športna in 
luksuzna terenska vozila. CVR zagotavlja izjemno vodljivost in stabilnost za današn-
je zahteve terenskih vozil, ob tem pa ne zmanjša udobnosti vožnje.

• Obodni utori lamele, ki potekajo v različnih smereh, za povečan oprijem na mokrih podlagah.

• Osrednje rebro nudi odzivnost in stabilnost pri visoki hitrosti.

• Trpežno ogrodna struktura in posebna zmes omogočata manjšo obrabo, povečano udobje 
vožnje ter vrhunsko vsestransko zmogljivost.



Pnevmatika Terramax T/H je namenjena tako za terenska vozila kot tudi  za lahka 
tovorna vozila. Oblika pnevmatike zagotavlja tiho vožnjo na avtocestah, hkrati pa 
se dobro obnese tudi na brezpotjih.

• Štirje široki cikcak utori skrbijo za odvajanje vode in nudijo boljši oprijem na mokri podlagi. 

• Odprti bloki na boku pnevmatike skrbijo za dober oprijem na brezpotjih. Oblika blokov je posebej 
prilagojena želji, da pnevmatika proizvaja čim manj hrupa.

• Tekalna površina je oblikovana z namenom, da se zmanjša verjetnost nepravilne obrabe.

TERRAMAX H/T / Terenska vozila



SVR LX je vrhunska visoko zmogljiva pnevmatika, zasnovana za športna in cestna 
terenska vozila ter športne kamoinete. S športnim dizajnom, izdelanim z naprednim 
dizajnom tekalne plasti, SVR LX poudari videz vašega vozila, ob tem pa nudi nepri-
merljivo celoletno zmogljivost, udobje in življenjsko dobo.

• Globoki LAC dizajn tekalne plasti s kanali široke nizkokotne ukrivljenosti (LAC), ki režejo skozi vodo, plundro 
in blato za optimalno učinkovitost v vseh vremenskih razmerah in izredno izogibanje “ aquaplaning ”.

• Simetrični kanali v obliki črke V so zasnovani, da nudijo odlično odvajanje vode za izboljšan oprijem in 
vodljivost na mokri podlagi.

• Utori na zidovih tekalne površine povečajo stabilnost pri visoki hitrosti in pomagajo zmanjšati hrup na cesti.

ATREZZO SVR LX  / Športna terenska vozila



Izdelana za kombinirana vozila, ki prenašajo težke tovore. Ojačani robovi nudijo 
izjemno stabilnost in vodljivost. Zmanjšan kotalni upor za nižjo porabo energije in 
podaljšano življenjsko dobo. Široki obodni utori nudijo izjemen oprijem na mokri 
podlagi in minimalizirajo zavorno pot. Izjemno udobna vožnja.

• Vzdolžni nesimetrični glavni utori povečajo učinkovitost tako v mokrih, kot v suhih razmerah. 

• Osrednje in lamelno rebro izboljša voznost in zmanjša prekomerno segrevanje.

• Zgoščen robni dizajn prepreči neenakomerno obrabo in nudi boljšo zaščito pred urezninami za 
daljšo življenjsko dobo.

• Osrednji dizajn utorov občutno zmanjša hrup na cesti.

COMMERCIO VX1 / Dostavna vozila



• Edinstveni asimetrični dezen zasnovan za vse 4 letne čase skozi celo leto.
• Cik-cak oblikovani stranski robovi, lamele in reže so zasnovani za boljši oprijem 

v snegu ter na mokri podlagi. Obodni utori hitro odvajajo vodo s tekalne plasti za 
optimalno vodljivost pnevmatike na mokrem.

• Z močnimi kvadratnimi bloki na zunanji strani tekalne plasti, je vodljivost na suhem 
še bolj optimizirana.

• Bloki na zunanji strani tekalne plasti dodatno optimizirajo vodljivost na suhi podlagi. 
• Novi tridimenzionalni utori in lamele ohranjajo učinkovitost nedotaknjeno skozi celo 

življenjsko dobo pnevmatike.

Celoletne
pnevmatike

ATREZZO 4SEASON / Osebna vozila



www.euroton.si

EUROTON d.o.o.

trgovinsko in storitveno podjetje

ID št. za DDV: SI34058117

Tržaška cesta 383

1000 Ljubljana

Slovenija

Tel: +386(01) 200 26 78

Fax: +386(01) 200 26 99

Email: info@euroton.si

Za vse dodatne informacije o prednaročilih pokličite naše terenske prodajalce:

 Darko Križman (Primorje, Dolenjska)    041/661-589
 Robert Prosen (Gorenjska, Koroška)    031/661-582
 Tomislav Krašek (Notranjska)    041/298-058
 Zupanc Damjan (Štajerska, Prekmurje)    041/657-667
 Renato Sotrell (Tovorne pnevmatike)    051/268-555
 Jernej Rostohar (Tovorne pnevmatike)    051/268-500
 Srečko Vinko (Tovorne pnevmatike)    051/666-787

Ali obiščite vam najbližjo poslovalnico:

PE LJUBLJANA, Cesta v Mestni Log 90, 1000 Ljubljana   01/530-30-07
PE LJUBLJANA, Tržaška 383, 1000 Ljubljana    01/200-26-70
PE LJUBLJANA - STEGNE, Ul. Jožeta Jame 12, 1210 Ljubljana  0590/87-700
PE LJUBLJANA - ČRNUČE, Šlandrova ulica 4, 1000 Ljubljana  01/530-30-11
PE LJUBLJANA - MOSTE, Zaloška cesta 145, 1000 Ljubljana  01/530-30-10
PE LJUBLJANA - BEŽIGRAD, Dunajska c. 128, 1000 Ljubljana  01/530-30-13
PE RADOMLJE, Cesta Radomeljske čete 2, 1235 Radomlje  01/722-72-33
PE KRANJ, Šuceva 23, 4000 Kranj     04/234-48-65
PE LESCE, Alpska cesta 43, 4248 Lesce     04/535-38-03
PE VELENJE, Rudarska cesta 2c, 3320 Velenje    03/898-73-20
PE CELJE, Šmarjeta 5, 3211 Škofja vas     03/491-87-00
PE CELJE CENTER, Mariborska 86, 3000 Celje    03/428-62-70
PE MARIBOR, Osojnikova ul. 17, 2000 Maribor    02/471-67-40
PE MARIBOR - PTUJSKA, Poljska ulica 2, 2000 Maribor   02/471-67-45 
PE PTUJ, Rajšpova ul. 18, 2250 Ptuj     02/749-10-00
PE MURSKA SOBOTA, Markišavska ul. 8, 9000 Murska Sobota  02/530-03-70
PE NOVO MESTO, Podbevškova ul. 2, 8000 Novo Mesto   07/337-98-75
PE POSTOJNA, Tržaška 57, 6230 Postojna    05/754-23-40
PE NOVA GORICA, Vojkova cesta 49, 5000 Nova Gorica   05/302-21-12
PE KOPER, Sermin 7c, Bertoki, 6000 Koper    05/631-04-03

Za večja naročila se lahko obrnete na produktnega vodjo pnevmatik.

Jan Rubin     jan.rubin@euroton.si   01/200-26-79

www.euroton.si


