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100 LET ZKUŠENOSTÍ 
NA EVROPSKÉM TRHU
Firma Goodyear Dunlop Sava Tires je jedním 

z největších a nejúspěšnějších výrobců 
pneumatik ve střední Evropě. Produkuje 
širokou škálu pneumatik pro osobní auta, 
SUV, lehká nákladní vozidla i nákladní vozidla. 
Pneumatiky Sava se vyrábějí v několika 
evropských továrnách.

Velké množství pneumatik však stále ještě 
vzniká ve slovinské továrně Goodyear Dunlop 
Sava Tires, jež je jednou z nejmodernějších 
továren na výrobu pneumatik v Evropě.

100 LET VÝROBY VYSOCE 
KVALITNÍCH VÝROBKŮ 
Z PRYŽE
Všechny pneumatiky Sava procházejí 
v nejmodernější slovinské továrně důkladnou 
kontrolou kvality a teprve pak se distribuují 
do jiných částí Evropy. Každá pneumatika 
koncernu Goodyear Dunlop Sava Tires splňuje 
přísné požadavky na kvalitu.

NÁSLEDOVNÍK FIRMY 
GOODYEAR
Sava se stala členem rodiny Goodyear 
v roce 2004 a od té doby její prodeje v Evropě 
neustále rostou – poskytuje totiž evropské, 
vysoce kvalitní pneumatiky za rozumnou cenu.

SAVA, 
PNEUMATIKY EVROPSKÉ KVALITY 

Značka Sava je po celém světě známá 
svými vysoce kvalitními pneumatikami. 
Sava poskytuje kompletní a širokou 
nabídku pneumatik, které představují 
kvalitní alternativu k dražším značkám.

Při nákupu pneumatik Sava víte, že volíte 
kvalitu: spolehlivé a výkonné pneumatiky 
za rozumnou cenu.
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PNEUMATIKY PRO OSOBNÍ VOZIDLA

ROČNÍ OBDOBÍ PNEUMATIKA KATEGORIE STRANA

ST HP UHP
Standardní Výkonné Vysoce výkonné

LETNÍ perfecta 5

intensa hp 6

intensa hp 2  7

intensa uhp 2 8

intensa suv 9

intensa suv 2 10

CELOROČNÍ all weather 12

ZIMNÍ eskimo s3+ 14

eskimo hp 2 15

eskimo suv 2 16

PNEUMATIKY PRO DODÁVKY

ROČNÍ OBDOBÍ PNEUMATIKA KATEGORIE STRANA

ST HP UHP
Standardní Výkonné Vysoce výkonné

LETNÍ trenta 2 18

ZIMNÍ trenta m+s (design 1) 19

trenta m+s (design 2) 19

eskimo lt NOVINKA 20

PRŮVODCE POUŽITÍM 
PNEUMATIK SAVA
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LETNÍ PNEUMATIKA PRO 
VYSOKÝ KILOMETROVÝ 
VÝKON A NÍZKOU SPOTŘEBU 
POHONNÝCH HMOT

Dojedete dále za nižší cenu. Perfecta je naše 
letní pneumatika s dlouhou životností určená 
pro řidiče, kteří si hlídají výdaje. Poskytuje 
nízkou spotřebu a spolehlivou ovladatelnost za 
mokrých i suchých podmínek. 

Nízká spotřeba pohonných hmot
Ušetřete na výdajích za benzin.
Lehká konstrukce a dezén
pneumatiky perfecta zaručují
společnými silami hladký skluz
pneumatiky, čímž snižují spotřebu
pohonných látek a emise CO2.

Spolehlivá ovladatelnost a brzdění
na mokru i suchu
Pneumatika perfecta poskytuje
spolehlivou ovladatelnost za suchých
i mokrých podmínek. Naše speciální
běhounová směs je optimalizovaná
pro dobrý brzdný výkon na mokré
vozovce.

Vysoký kilometrový výkon
Dopřejte si za své peníze více
ujetých kilometrů. Perfecta udržuje
větší kontaktní plochu s vozovkou,
takže se opotřebovává pomaleji.
Speciální běhounová směs je
odolnější a zajišťuje mimořádně
dlouhou trvanlivost.

Nízká hlučnost
Tišší pneumatika zajišťuje pohodlnější
jízdu a snižuje hlukovou zátěž. Bloky
dezénu jsou uspořádány tak, aby
snižovaly hlučnost.

* K dostání v designu effecta+

PERFECTA



VYSOCE VÝKONNÁ LETNÍ 
PNEUMATIKA, KTERÁ VYNIKÁ 
NA MOKRÉ VOZOVCE

Pneumatika intensa hp je určena pro řidiče, 
kteří od svých pneumatik očekávají více. Má 
výjimečný záběr na mokru, vyznačuje se delší 
životností a snižuje náklady na pohonné hmoty.

Vysoký výkon – ovšem za rozumnou cenu. 

Výborné brždění za mokra
Speciání běhounová směs se silikou
zajišťuje výborný záběr a bezpečné
brždění na mokrých, ale i suchých
vozovkách. Ostré okraje běhounu
poskytují ještě lepší záběr.

Spolehlivá ovladatelnost na mokru
i suchu
Ovládání vozu je citlivé na slunci
i na dešti díky optimalizovanému
dezénu, který zajišťuje, že pneumatika
doléhá na vozovku větší plochou.

Méně paliva
Ušetřete na benzinu a omezte
emise CO2. Intensa hp je lehká
pneumatika s nižším valivým
odporem, která vám zajistí
úspornější provoz vašeho vozidla.

Vysoký kilometrový výkon
Díky delší životnosti běhounu
pneumatiky intensa hp omezíte
své návštěvy u prodejce. Díky
rovnoměrnému rozložení tlaku
a vysoce odolné směsi vám
intensa hp vydrží déle.

* K dostání v designu intensa.

INTENSA HP

6
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VYSOCE VÝKONNÁ LETNÍ 
PNEUMATIKA S VYNIKAJÍCÍM 
VÝKONEM NA MOKRÝCH 
VOZOVKÁCH

Spolehlivý výkon na mokrých vozovkách.

Šetrná k peněžence: dlouhotrvající dezén 
a nízká spotřeba paliva.

Designovaná pro klidnou jízdu.

INTENSA HP 2

Spojený systém drážek
Hlubší obvodové drážky společně 
se zahnutými radiálními drážkami 
zajišťují vetší prostor v dezénu pro 
efektivnější odvádění vody.

Upravený trvar dutiny pneumatiky
Optimálně tvarovaná dutina 
a konstrukce pneumatiky zajišťuje 
lepší distribuci tlaku, to přínáší delší 
životnost dezénu a lepší valivý odpor.

Drážky ve tvaru pírka
Drážky ve tvaru pírka kontrolují 
příchod vzduchu do samotného 
dezénu a tím pádem limitují vznikající 
hluk.
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* K dispozici v designu intensa uhp

INTENSA UHP 2

ULTRA VYSOKOVÝKONNÁ 
LETNÍ PNEUMATIKA, KTERÁ JE 
PŘÁTELSKÁ K VAŠÍ PENĚŽENCE, 
A PŘITOM NEDĚLÁ ŽÁDNÉ 
KOMPROMISY VE VÝKONU

Vysoký výkon na suchých a mokrých vozovkách 
je nyní k dispozici v rozšířené škále rozměrů pro 
vysoce výkonné automobily.

K peněžence přátelský sportovní výkon.

Vysoký brzdný výkon na suchu
Pro pocit jistoty – Sava intensa uhp 2
má tuhé vnější ramenní bloky, které
umožňují optimální přenos sil a velmi
dobrý brzdný výkon na suchu. 

Přesvědčivá na mokrých vozovkách
Sava intensa uhp 2 s optimalizovanou
dutinou. Její stopa se přizpůsobuje
vnějším změnám progresivně, což
dovoluje spolehlivou ovladatelnost
na mokrých vozovkách.

Vyvážený výkon mezi jízdními 
vlastnostmi na suchu a mokru
Nová Sava intensa uhp 2 má proti své
předchůdkyni vylepšenou konstrukci
kostry se speciálním dezénem do
mokra. Nové, silné, jednodílné patní
lano poskytuje vynikající odezvu řízení
při jízdě na suchu.

Vysoký kilometrový výkon 
a spotřeba paliva
Hlavním rysem je optimalizovaná
konstrukce pneumatiky, která
umožňuje redukovat ztráty a tření pro
dosažení nízké spotřeby paliva
a vysokého kilometrového výkonu.
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LETNÍ PNEUMATIKA 
S VYSOKÝM VÝKONEM PRO 
MODERNÍ VOZY SUV

Letní pneumatika intensa suv je určena pro 
poslední generaci vozů SUV. Odolné provedení 
splňuje nároky, které jízda v SUV na obutí klade, 
a nabízí spolehlivou ovladatelnost za mokra 
i za sucha.

Vysoký výkon za dostupnou cenu. 

Spolehlivá ovladatelnost na mokru
Speciální běhounová směs s vysokým
obsahem siliky poskytuje výborný
záběr na mokrých vozovkách. Široké
drážky dezénu se rychle odvodňují
a snižují riziko aquaplaningu. 

Přesná ovladatelnost na suchu
Pneumatika Sava intensa suv
se výborně ovládá i v suchých
podmínkách, a to díky pevnému
ramennímu bloku pro stabilitu při
zatáčení a velkému středovému
žebru pro přesné řízení.

Odolné provedení pro vozy SUV
Pneumatika má robustní provedení,
aby splňovala nároky, které na obutí
kladou moderní vozy SUV. Dvojvrstvá
konstrukce pohodlně snese i vysoké
zatížení.

Nízká hlučnost
Tišší pneumatiky jsou zárukou
pohodlné jízdy a menšího hlukového
znečištění. Dezén pneumatiky
Sava intensa suv snižuje hlučnost
a zajišťuje hladší a tišší jízdu.

INTENSA SUV
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INTENSA SUV 2

VYSOCE VÝKONNÁ LETNÍ SUV 
PNEUMATIKA S VYNIKAJÍCÍM 
VÝKONEM NA MOKRÝCH
VOZOVKÁCH

Spolehlivý výkon na mokrých vozovkách.

Precizní kontrola na suchých vozovkách.

Šetrná k peněžence: dlouhotrvající dezén a nízká 
spotřeba paliva.

Moderní technologie směsy dezénu 
pro vozy SUV
Tvar dutiny přizpůsobený vozům SUV 
společně s moderní směsí se silikou 
zvyšuje přilnavost a brzdný výkon 
pneumatiky na mokrých vozovkách.

Pevné vnější ramenní bloky
Pevné ramenní bloky poskytují 
vylepšenou pevnost a sílu, které 
zajišťují lepší přilnavost v zatáčkách.

Směs dezénu zajišťující nízký valivý 
odpor
Nová moderní směs dezénu snižuje 
valivý odpor a zajišťuje tak menší 
spotřebu paliva, zároveň díky 
optimalizované konstrukci pro vozidla 
SUV dochází k menšímu opotřebení 
dezénu. 



CELOROČNÍ
PNEUMATIKY
PRO OSOBNÍ
AUTOMOBILY



Důvěryhodný výkon na mokrých 
vozovkách
Výraznější tvar drážek do V zvyšuje 
odolnost proti aquaplaningu tím, že 
zlepšuje schopnost odvádět vodu 
z běhounu, což přispívá k lepší 
přilnavosti a brzdnému výkonu 
na mokru.

Spolehlivá ovladatelnost na sněhu
Zvlněný tvar přímých a podélných 
lamel znamená, že lamely jsou 
vychýlené do více směrů, což 
zlepšuje záběr na sněhu a tím 
i přilnavost. 

Úsporná pneumatika: dlouhá 
životnost a nižší spotřeba paliva
Odolnost směsi proti opotřebení 
zlepšuje kilometrový výkon 
pneumatiky. Generování menšího 
množství tepla a menší spotřeba 
energie se podepisují na lepší 
spotřebě paliva.

12

NOVÁ CELOROČNÍ PNEUMATIKA 
S LEPŠÍ PŘILNAVOSTÍ 
A OVLADATELNOSTÍ NA MOKRU 
I SNĚHU

ALL WEATHER

NOVINKA



ZIMNÍ
PNEUMATIKY
PRO OSOBNÍ
AUTOMOBILY
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ŠPIČKOVÉ ZIMNÍ PNEUMATIKY 
S VELMI DOBROU PŘILNAVOSTÍ 
A KRÁTKOU BRZDNOU DRÁHOU 
NA ZIMNÍCH VOZOVKÁCH

Skvělý zimní výkon nemusí znamenat vysoké 
náklady. Sava eskimo s3+ poskytuje vynikající 
přilnavost na mokrých a zasněžených vozovkách: 
když teplota klesne, máte o jednu starost méně.

Klasifi kovaná symbolem sněhové vločky 
pro zimní použití. 

ESKIMO S3+

Odolnost proti akvaplaningu
Směrový dezén s širokými drážkami 
účinně odvádí vodu a rozbředlý sníh 
a snižuje riziko vzniku akvaplaningu. 

Spolehlivá přilnavost na zimních 
vozovkách
Vychutnejte si ovladatelnost v chladných 
a zasněžených podmínkách. Pokročilá 
zimní siliková směs znamená, že Sava 
eskimo s3+ zůstává měkká a pružná 
i při nízkých teplotách, což přináší 
dobrou přilnavost a ovladatelnost. 

Důvěryhodné brzdění na mokru
Sava eskimo s3+ využívá speciální 
pryskyřici, která zajišťuje dobrou 
přilnavost a krátkou brzdnou dráhu 
za mokra. Design běhounu má hrany 
navíc pro lepší trakci.

Dobrý kilometrový výkon
Sava eskimo s3+ vydrží dlouho, 
což znamená, že šetří vaše peníze. 
Konstrukce pneumatiky zajišťuje 
rovnoměrné opotřebení. To spolu se 
směsí s dlouhou životností znamená 
více ujetých kilometrů bez výměny.
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NOVÁ VYSOKOVÝKONNÁ 
ZIMNÍ PNEUMATIKA PRO 
OVLADATELNOST NA SNĚHU 
A LEDU

Sava eskimo hp 2 byla navržena pro všechny 
řidiče, kteří očekávají vysokou spolehlivost 
ve všech zimních podmínkách: na sněhu, ledu 
i mokru.  

Vysoký výkon, ale stále přátelská k vaší 
peněžence. 

ESKIMO HP 2

Vynikající stopa na ledem 
pokrytých vozovkách
Vícenásobně zaoblený tvar 
vytváří dlouhou a širokou stopu 
s rovnoměrným rozkladem tlaku 
mezi pneumatikou a vozovkou, 
což přináší skvělou ovladatelnost.

Velmi dobrá přilnavost na mokrých 
vozovkách
Optimálně uspořádané drážky 
velmi rychle pohlcují a odvádějí 
vodu a rozbředlý sníh z běhounu.

1 K dispozici v designu eskimo hp

Efektivní akcelerace 
a ovladatelnost na sněhu
Speciální design s hákovým 
žebrováním vede k velmi dobré 
přilnavosti a brzdnému výkonu 
na zledovatělých, mokrých 
a rozbředlým sněhem pokrytých 
vozovkách.  

Velmi dobrá ovladatelnost a brzdný 
výkon na suchu
Přímější a robustní bloky skvěle 
přenášejí všechny síly. 
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VYSOCE KVALITNÍ PNEUMATIKA PRO 
SUV S VYNIKAJÍCÍ OVLADATELNOSTÍ 
BRZDNÝM VÝKONEM PRO NÁROČNÉ 
ZIMNÍ PODMÍNKY

Těžké zimní podmínky vyžadují výjimečné pneumatiky. 
Nová Sava eskimo suv 2 udržuje přilnavost na sněhu 
a komfortní ovladatelnost na rozbředlém sněhu nebo 
během deště, což z ní činí ideální volbu pro všechny řidiče, 
jež zajímají celkové náklady. 

Vysoký výkon za atraktivní cenu.

ESKIMO SUV 2

1 K dispozici v designu eskimo suv 

Velmi dobrá ovladatelnost a brzdný 
výkon na sněhu
Silné a pevné bloky optimalizované 
pro použití na vozech SUV vytvářejí 
pevnější hrany, které zlepšují přenos 
sil na sněhem pokrytých vozovkách

Výrazná přilnavost na mokrých 
vozovkách
Obvodové drážky v optimální pozici 
rychle odvádějí vodu a rozbředlý sníh 
z běhounu a tím snižují riziko vzniku 
akvaplaningu. 

Optimální přilnavost na ledem 
pokrytých vozovkách
Vícenásobně zaoblený tvar 
vytváří dlouhou a širokou stopu 
s rovnoměrným rozkladem tlaku 
mezi pneumatikou a vozovkou, 
což přináší skvělou ovladatelnost 
na zledovatělých vozovkách.

Nízká hladina hluku na suchých 
vozovkách
Vylepšený design středového žebra 
zlepšuje u SUV řiditelnost a pomáhá 
udržet hladinu hluku na nízké úrovni, 
což přináší tichou a komfortní jízdu.



LETNÍ A ZIMNÍ
PNEUMATIKY
PRO DODÁVKY



TRENTA 2

PNEUMATIKA PRO LEHKÉ NÁKLADNÍ 
VOZY PRO ŘIDIČE OCEŇUJÍCÍ SKVĚLÝ 
POMĚR CENA/VÝKON SE SPOLEHLIVÝM 
OVLÁDÁNÍM A BRZDĚNÍM NA SUCHU, 
SKVĚLÝM NÁJEZDEM A VYNIKAJÍCÍM 
VÝKONEM NA MOKRÝCH VOZOVKÁCH.

Spolehlivé ovládání a brzdění na suchu, dokonce i u těžce 
zatížených vozidel. Evropská kvalita za nižší cenu nabízí 
skvělý poměr cena/výkon.

* K dispozici v designu trenta s 4 nebo 5 žebry

Lepší přilnavost na mokrých 
vozovkách
Zkosené bloky a lamely posilují 
pneumatiku a vytváří pevné hrany, 
což zvyšuje přilnavost u silně 
zatížených vozidel.

Vynikající ovládání na mokrých 
vozovkách.
Obvodové drážky v optimální poloze 
absorbují a odvádí vodu a břečku 
rychle mimo běhoun a umožňují 
skvělé ovládání při jízdě na mokrých 
vozovkách.

Sebevědomé ovládání a brzdění 
za sucha
Pevně vnější bloky přináší lepší 
schopnosti přenosu sil a umožňují 
jisté ovládání a brzdění za sucha 
u silně zatížených vozidel.

Dlouhá kilometrová životnost
Obvod pneumatiky o více poloměrech 
vytváří dlouhou a širokou stopu 
s rovnoměrným rozložením tlaku mezi 
pneumatikou a silnicí pro vysoký 
nájezd.

CLV
CARGO

LARGE VANS
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CLV
CARGO

LARGE VANS

SPOLEHLIVÁ ZIMNÍ 
PNEUMATIKA S DLOUHOU 
ŽIVOTNOSTÍ PRO DODÁVKY 
A LEHKÁ UŽITKOVÁ VOZIDLA

Sava trenta m+s je spolehlivá zimní pneumatika 
pro řidiče, které zajímá užitná hodnota. 
Nabízí dobrou přilnavost a účinné brzdění 
i v náročných podmínkách. 

TRENTA M+S

19

Spolehlivá ovladatelnost v zimních 
podmínkách
Speciální zimní směs běhounu 
pro dobrou přilnavost a brzdný 
výkon v chladném počasí. 

Vhodná pro všechny nápravy
Navržena pro použití na všech 
nápravách lehkých užitkových 
vozidel a dodávek.

Vysoký kilometrový výkon 
Pneumatika s dlouhou životností 
nabízející atraktivní cenu za 
kilometr.

1 k dispozici v designu trenta m+s design 1
2 k dispozici v designu trenta m+s design 2

trenta m+s design 2
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LT
LIGHT TRUCKESKIMO LT

CENOVĚ VÝHODNÁ PNEUMATIKA: 
DOBRÝ KILOMETROVÝ NÁJEZD U TĚŽCE 
NALOŽENÝCH VOZIDEL

Nájezd v drsných zimních podmínkách.

Vysoký potenciál přilnavosti na sněhu.

Důvěryhodný výkon na mokré vozovce.

Vylepšená trakce na ledu.*

*Interní testy, ve srovnání s předchozími produkty

Maximum hran
Maximální počet záběrových hran pro 
lepší trakci na sněhu.

Zpevnění bloků
Zvýšená tuhost dezénu, která 
je výsledkem dvouúrovňových 
hrbolků mezi bloky, vede k menšímu 
opotřebení.

Styčná plocha XL
Zvýšená kontaktní plocha pro vyšší 
stabilitu na ledu.

Optimální umístění drážek 
AquaGroove
Optimálně umístěné drážky absorbují 
a rozptylují vodu i rozbředlý sníh 
rychle z běhounu.
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Razítko prodejce:

Goodyear Czech s. r. o. 
Vyskočilova 1481/4
140 00 Praha 4
Česká republika

Veškeré informace uvedené v tomto 
materiálu jsou platné ke dni vydání. 
Označení se může lišit v závislosti 
na rozměru pneumatiky.  
Podrobné a aktuální informace naleznete 
u svého prodejce nebo na stránkach  
www.sava-tires.com.
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