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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
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CENIK VELJA ZA DOBAVE OD 01.08.2016.



ICE BLAZER - WST1 / Osebna vozila

Zimska pnevmatika WST1 je zasnovana za voznike, ki zahtevajo maksimalen oprijem v 
ekstremnih zimskih pogojih. Omogočijo vam, da premagate razmere na cesti in uživate v zimi.

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

• Posebno formulirana zmes in mešanica polimerov, ohranjata gumo prožno za 
maksimalno zmogljivost pri ekstremnih temperaturah, kar izboljša varnost in 
vodljivost pnevmatike v zimskih razmerah.

• Posebna mešanica »Silica - Reinforced Formula« za odličen oprijem pri nizkih 
temperaturah.



ICE BLAZER - WSL2 / Osebna vozila

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, ohranjata gumo 
prožno za maksimalno zmogljivost pri ekstremnih temperaturah, kar izboljša 
varnost in vodljivost pnevmatike v zimskih razmerah.



 

ICE BLAZER - WST2 LT / Lahka tovorna vozila

Zimska pnevmatika WST2 LT  je zasnovana za lahka tovorna vozila in voznikom 
omogoča, da se spopadejo z najtežjimi pogoji na cesti ali zunaj nje. Kljub snegu, ledu 
ali blatnemu terenu pnevmatika ohranja maksimalen oprijem. 

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

• Posebno formulirana zmes za lahka tovorna vozila in mešanica polimerov, 
ohranjata gumo prožno za maksimalno zmogljivost pri ekstremnih temperaturah, 
kar izboljša varnost in vodljivost pnevmatike v zimskih razmerah.

• Posebna mešanica »Silica - Reinforced Formula« za odličen oprijem pri nizkih 
temperaturah.
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ENDURE - WSL1 / Lahka tovorna vozila

Nova zimska pnevmatika, ki je bila razvita posebej za lahka tovorna vozila, da bi z 
njo osvojili zimske razmere. Uporabljena je posebna zmes, ki zagotavlja optimalen 
oprijem in kratko zavorno pot na snegu in ledu. 

• Cik-cak oblika vzdolžnih in prečnih utorov omogoča boljše odvajanje vode in 
snega za boljše vozne zmogljivosti na mokrem cestišču. 

• Razporeditev blokov na tekalni površini zagotavlja bolj varno vožnjo in krajšo 
zavorno pot.

• Profil z velikimi bloki omogoča večjo nosilnost in bolj stabilno vožnjo.



ATTREZO - 4SEASON / Osebna vozila

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

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

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

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

celotno življenjsko dobo pnevmatike.
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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  (Štajerska, Prekmurje)   051/268-555
Jernej Rostohar  (Dolenjska)    051/268-500
Srečko Vinko  (Posavje, Notranjska, Jug  Ljubljane)   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 05/908-77-00
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 KRANJ, Šuceva 23, 4000 Kranj    04/234-48-65
PE LESCE, Alpska cesta 43, 4248 Lesce    04/535-38-03
PE VELENJE, Cesta Františka Foita 4, 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 PTUJ, Rajšpova ul. 18, 2250 Ptuj    02/749-10-00
PE MURSKA SOBOTA, Markišavska ul. 8, 9000 Murska S.  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


