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VIAC AKO 85 ROKOV 
SKÚSENOSTÍ 
NA EURÓPSKOM TRHU
Firma Goodyear Dunlop Sava Tires je jedným 

z najväčších a najúspešnejších výrobcov 
pneumatík v strednej Európe, ktorý produkuje 
širokú škálu pneumatík pre osobné vozidlá, 
SUV, ľahké nákladné vozidlá aj nákladné 
vozidlá. Pneumatiky Sava sa vyrábajú 
v niekoľkých továrňach v Európe.

Veľké množstvo pneumatík sa však ešte stále 
vyrába v továrni Goodyear Dunlop Sava Tires 
v Slovinsku, ktorá je jednou z najmodernejších 
tovární na výrobu pneumatík v Európe.

VIAC AKO 
85 ROKOV VÝROBY 
VYSOKOKVALITNÝCH 
VÝROBKOV Z GUMY
Všetky pneumatiky Sava prechádzajú dôkladnou 
kontrolou kvality v najmodernejšej slovinskej 
továrni a až potom sú distribuované do iných 
častí Európy. Každá pneumatika koncernu 
Goodyear Dunlop Sava Tires spĺňa prísne 
požiadavky na kvalitu.

NÁSLEDNÍK DEDIČSTVA 
GOODYEAR
Sava sa stala členom rodiny Goodyear v roku 
2004 a odvtedy jej predaj v Európe neustále 
rastie – poskytuje totiž európske vysokokvalitné 
pneumatiky za rozumnú cenu.

SAVA, 
PNEUMATIKY EURÓPSKEJ KVALITY 

Značka Sava je po celom svete známa 
pre svoje vysokokvalitné pneumatiky. 
Sava poskytuje kompletnú a širokú 
ponuku pneumatík ako kvalitnú alternatívu 
k drahším značkám. 

Pri nákupe pneumatík Sava viete, 
že volíte kvalitu: spoľahlivé výkonné 
pneumatiky za rozumnú cenu.
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LETNÁ PNEUMATIKA PRE 
VYSOKÝ KILOMETROVÝ 
VÝKON A NÍZKU SPOTREBU 
POHONNÝCH HMÔT

Dôjdete ďalej za nižšiu cenu. perfecta je naša 
letná pneumatika s dlhou životnosťou pre 
vodičov, ktorí si sledujú výdavky. Poskytuje 
nízku spotrebu a spoľahlivú jazdu za mokrých 
aj suchých podmienok. 

Nízka spotreba paliva
Ušetrite na výdavkoch za benzín.
Ľahká konštrukcia a dezén
pneumatiky perfecta spoločnými
silami zaručujú hladké odvaľovanie
pneumatiky, čo znižuje spotrebu 
paliva a emisie CO

2
.

Spoľahlivá ovládateľnosť 
a brzdenie na mokre aj suchu
Pneumatika perfecta poskytuje
spoľahlivú jazdu v suchých 
aj mokrých podmienkach. Naša 
špeciálna behúňová zmes je 
optimalizovaná pre dobrý brzdný 
výkon na mokrej vozovke.

Vysoký kilometrový výkon
Doprajte si za svoje peniaze viac
najazdených kilometrov. perfecta
udržuje väčšiu kontaktnú plochu
s vozovkou, takže sa opotrebováva
pomalšie. Špeciálna behúňová zmes
je odolnejšia a zaisťuje špeciálne dlhú
trvanlivosť.

Nízka hlučnosť
Tichšia pneumatika vám poskytuje
pohodlnejšiu jazdu a znižuje hlukovú
záťaž. Bloky dezénu sú usporiadané
tak, aby znižovali hlučnosť.

* K dispozícii v dizajne Effecta+

PERFECTA



VYSOKOVÝKONNÁ LETNÁ 
PNEUMATIKA, KTORÁ VYNIKÁ 
NA MOKREJ VOZOVKE

Pneumatika intensa hp je určená pre vodičov, 
ktorí od svojich pneumatík očakávajú viac. Má 
výnimočný záber za mokra, má dlhšiu životnosť 
a znižuje náklady na pohonné hmoty.

Vysoký výkon – no za rozumnú cenu.

Výborné brzdenie za mokra
Špeciálna behúňová zmes so silikou
zaisťuje výborný záber a bezpečné
brzdenie na mokrých, ale aj suchých
vozovkách. Ostré okraje behúňa
poskytujú ešte lepší záber.

Spoľahlivá ovládateľnosť za mokra 
aj sucha
Ovládanie vozidla je citlivé na slnku
aj v daždi vďaka optimalizovanému
tvaru behúňa, ktorý zaisťuje, že
pneumatika na vozovku dolieha
väčšou plochou.

Menej palív
Ušetrite na benzíne a obmedzte
emisie CO

2
. intensa hp je ľahká

pneumatika, ktorá má nižší valivý
odpor a zaistí vám úspornejšiu
prevádzku vášho vozidla.

Vysoký kilometrový výkon
Vďaka dlhšej životnosti behúňa
pneumatiky intensa hp obmedzíte
svoje návštevy u vášho predajcu.
Rovnomerné rozloženie tlaku
a vysokoodolná zmes sa postarajú
o to, aby intensa hp došla ďalej.

* K dispozícii v dizajne intensa.

INTENSA HP

6
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VYSOKOVÝKONNÁ LETNÁ 
PNEUMATIKA S VYNIKAJÚCIM 
VÝKONOM NA MOKRÝCH 
VOZOVKÁCH

Spoľahlivý výkon na mokrých vozovkách.

Šetrná k peňaženke: dlhotrvajúci dezén a nízka 
spotreba paliva.

Navrhnutá pre pokojnú jazdu.

INTENSA HP 2

Spojený systém drážok
Hlbšie obvodové drážky spoločne 
so zahnutými radiálnymi drážkami 
zaisťujú väčší priestor v dezéne pre 
efektívnejšie odvádzanie vody.

Upravený tvar dutiny pneumatiky
Optimálne tvarovaná dutina 
a konštrukcia pneumatiky zaisťujú 
lepšiu distribúciu tlaku, to prináša 
dlhšiu životnosť dezénu a lepší valivý 
odpor.

Drážky v tvare pierka
Drážky v tvare pierka kontrolujú 
príchod vzduchu do samotného 
dezénu a tým pádom obmedzujú 
vznikajúci hluk.



8 * K dispozícii v dizajne intensa uhp

INTENSA UHP 2

ULTRA VYSOKOVÝKONNÁ 
LETNÁ PNEUMATIKA, KTORÁ JE 
PRIATEĽSKÁ K VAŠEJ PEŇAŽENKE, 
A PRITOM NEROBÍ ŽIADNE 
KOMPROMISY VO VÝKONE

Vysoký výkon na suchých a mokrých vozovkách 
je teraz k dispozícii v rozšírenej škále rozmerov pre 
vysokovýkonné automobily.

K peňaženke priateľský športový výkon.

Vysoký brzdný výkon na suchu
Pre pocit istoty − Sava intensa uhp 2
má tuhé vonkajšie ramenné bloky,
ktoré umožňujú optimálny prenos síl
a veľmi dobrý brzdný výkon na suchu.

Presvedčivá na mokrých vozovkách
Sava intensa uhp 2 s optimalizovanou
dutinou. Jej stopa sa prispôsobuje
vonkajším zmenám progresívne, čo
dovoľuje spoľahlivú ovládateľnosť na
mokrých vozovkách.

Vyvážený výkon medzi jazdnými 
vlastnosťami na suchu a mokre
Nová Sava intensa uhp 2 má oproti
svojej predchodkyni vylepšenú
konštrukciu kostry so špeciálnym
dezénom do mokra. Nové, silné,
jednodielne pätné lano poskytuje
vynikajúcu odozvu riadenia pri jazde
na suchu.

Vysoký kilometrový výkon 
a spotreba paliva
Hlavným rysom je optimalizovaná
konštrukcia pneumatiky, ktorá
umožňuje redukovať straty a trenie 
pre dosiahnutie nízkej spotreby paliva
a vysokého kilometrového výkonu.



9

LETNÁ PNEUMATIKA S VYSOKÝM 
VÝKONOM PRE MODERNÉ 
VOZIDLÁ SUV

Letná pneumatika intensa suv je určená 
poslednej generácii vozidiel SUV. Odolná 
konštrukcia spĺňa nároky kladené na jazdu 
vozidlom SUV a ponúka spoľahlivú ovládateľnosť 
za mokra aj za sucha.

Vysoký výkon za dostupnú cenu.

Spoľahlivá ovládateľnosť za mokra
Špeciálna behúňová zmes s vysokým
obsahom siliky poskytuje výborný
záber na mokrých vozovkách. Široké
drážky dezénu sa rýchlo odvodňujú
a znižujú riziko akvaplaningu. 

Presná ovládateľnosť na suchu
Pneumatika Sava intensa suv
sa výborne ovláda aj v suchých
podmienkach vďaka pevnému
ramennému bloku pre stabilitu
pri zatáčaní a veľkému stredovému
rebru pre presné riadenie.

Odolná konštrukcia pre vozidlá 
SUV
Pneumatika má robustnú konštrukciu, 
aby spĺňala nároky kladené 
modernými vozidlami SUV.
Dvojvrstvová konštrukcia znesie
aj vysoké zaťaženie.

Nízka hlučnosť
Tichšie pneumatiky sú zárukou 
pohodlnej jazdy s menším 
znečistením hlukom. Dezén 
pneumatiky Sava intensa suv 
redukuje hlučnosť a zaisťuje vám 
hladšiu a tichšiu jazdu.

INTENSA SUV
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INTENSA SUV 2

VYSOKOVÝKONNÁ LETNÁ SUV 
PNEUMATIKA S VYNIKAJÚCIM 
VÝKONOM NA MOKRÝCH 
VOZOVKÁCH

Spoľahlivý výkon na mokrých vozovkách.

Precízna kontrola na suchých vozovkách.

Šetrná k peňaženke: dlhotrvajúci dezén a nízka 
spotreba paliva.

Moderné technológie zmesi dezénu 
pre vozidlá SUV
Tvar dutiny prispôsobený vozidlám 
SUV spoločne s modernou zmesou 
so silikou zvyšujú priľnavosť a brzdný 
výkon pneumatiky na mokrých 
vozovkách.

Pevné vonkajšie ramenné bloky
Pevné ramenné bloky poskytujú 
väčšiu pevnosť a silu, ktoré zaisťujú 
lepšiu priľnavosť v zákrutách.

Zmes dezénu zaisťujúca nízky 
valivý odpor
Nová moderná zmes dezénu znižuje 
valivý odpor a zaisťuje tak menšiu 
spotrebu paliva, zároveň vďaka 
optimalizovanej konštrukcii pre 
vozidlá SUV dochádza k menšiemu 
opotrebeniu dezénu. 



CELOROČNÉ
PNEUMATIKY
PRE OSOBNÉ
AUTOMOBILY



Dôveryhodný výkon na mokrých 
vozovkách
Výraznejší tvar drážok do V zvyšuje
odolnosť proti akvaplaningu tým, že
zlepšuje schopnosť odvádzať vodu
z behúňa, čo prispieva k lepšej
priľnavosti a brzdnému výkonu
na mokre.

Spoľahlivá ovládateľnosť na snehu
Zvlnený tvar priamych a pozdĺžnych
lamiel znamená, že lamely sú
vychýlené do viacerých smerov, čo
zlepšuje záber na snehu a tým
aj priľnavosť.

Úsporná pneumatika: dlhá 
životnosť a nižšia spotreba paliva
Odolnosť zmesi proti opotrebeniu
zlepšuje kilometrový výkon
pneumatiky. generovanie menšieho
množstva tepla a menšia spotreba
energie sa podpisujú na lepšej
spotrebe paliva.

12

NOVÁ CELOROČNÁ 
PNEUMATIKA S LEPŠOU 
PRIĽNAVOSŤOU 
A OVLÁDATEĽNOSŤOU 
NA MOKRE AJ SNEHU

ALL WEATHER

NOVINKA



ZIMNÉ
PNEUMATIKY
PRE OSOBNÍ
AUTOMOBILY
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ŠPIČKOVÉ ZIMNÉ PNEUMATIKY 
S VEĽMI DOBROU PRIĽNAVOSŤOU 
A KRÁTKOU BRZDNOU DRÁHOU 
NA ZIMNÝCH VOZOVKÁCH

Skvelý zimný výkon nemusí znamenať vysoké 
náklady. Sava eskimo s3+ poskytuje vynikajúcu 
priľnavosť na mokrých a zasnežených vozovkách: 
keď teplota klesne, máte o jednu starosť menej.

Klasifi kovaná symbolom snehovej vločky pre 
zimné použitie.

ESKIMO S3+

Odolnosť proti akvaplaningu
Smerový dezén so širokými drážkami 
účinne odvádza vodu a topiaci
sa sneh a znižuje riziko vzniku 
akvaplaningu.

Spoľahlivá priľnavosť na zimných 
vozovkách
Vychutnajte si ovládateľnosť 
v chladných a zasnežených 
podmienkach. Pokročilá zimná 
siliková zmes znamená, že Sava 
eskimo s3+ zostáva mäkká a pružná 
aj pri nízkych teplotách, čo prináša 
dobrú priľnavosť a ovládateľnosť.

Dôveryhodné brzdenie na mokre
Sava eskimo s3+ využíva špeciálnu 
živicu, ktorá zaisťuje dobrú priľnavosť 
a krátku brzdnú dráhu za mokra. 
Dizajn behúňa má hrany navyše
pre lepšiu trakciu.

Dobrý kilometrový výkon
Sava eskimo s3+ vydrží dlho,
čo znamená, že šetrí vaše peniaze. 
Konštrukcia pneumatiky zaisťuje 
rovnomerné opotrebenie. To spolu so 
zmesou s dlhou životnosťou znamená 
viac najazdených kilometrov bez 
výmeny.
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VYSOKOVÝKONNÁ 
ZIMNÁ PNEUMATIKA PRE 
OVLÁDATEĽNOSŤ NA SNEHU 
A ĽADE

Sava eskimo hp 2 bola navrhnutá pre všetkých 
vodičov, ktorí očakávajú vysokú spoľahlivosť 
vo všetkých zimných podmienkach: na snehu, 
ľade aj mokre.

Vysoký výkon, ale stále priateľská k vašej 
peňaženke.

ESKIMO HP 2

Vynikajúca stopa na ľadom 
pokrytých vozovkách
Viacnásobne zaoblený tvar vytvára 
dlhú a širokú stopu s rovnomerným 
rozkladom tlaku medzi pneumatikou 
a vozovkou, čo prináša skvelú 
ovládateľnosť.

Veľmi dobrá priľnavosť na mokrých 
vozovkách
Optimálne usporiadané drážky veľmi 
rýchlo pohlcujú a odvádzajú vodu
a topiaci sa sneh z behúňa.

1 K dispozícii v dizajne eskimo hp

Efektívna akcelerácia 
a ovládateľnosť na snehu
Špeciálny dizajn s hákovým 
rebrovaním vedie k veľmi dobrej 
priľnavosti a brzdnému výkonu 
na zľadovatených, mokrých 
a topiacim sa snehom pokrytých 
vozovkách.

Veľmi dobrá ovládateľnosť a brzdný 
výkon na suchu
Priamejšie a robustnejšie bloky skvele 
prenášajú všetky sily.
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VYSOKO KVALITNÁ PNEUMATIKA PRE SUV 
S VYNIKAJÚCOU OVLÁDATEĽNOSŤOU 
A BRZDNÝM VÝKONOM PRE NÁROČNÉ 
ZIMNÉ PODMIENKY

Ťažké zimné podmienky vyžadujú výnimočné pneumatiky. 
Nová Sava eskimo suv 2 udržuje priľnavosť na snehu 
a komfortnú ovládateľnosť na topiacom sa snehu alebo počas 
dažďa, čo z nej robí ideálnu voľbu pre všetkých vodičov, 
ktorých zaujímajú celkové náklady.

Vysoký výkon za atraktívnu cenu.

ESKIMO SUV 2

1 K dispozícii v dizajne eskimo suv

Veľmi dobrá ovládateľnosť a brzdný 
výkon na snehu
Silné a pevné bloky optimalizované 
pre použitie na vozidlách SUV 
vytvárajú pevnejšie hrany, ktoré 
zlepšujú prenos síl na snehom 
pokrytých vozovkách

Výrazná priľnavosť na mokrých 
vozovkách
Obvodové drážky v optimálnej pozícii 
rýchlo odvádzajú vodu a topiaci sa 
sneh z behúňa a tým znižujú riziko 
vzniku akvaplaningu.

Optimálna priľnavosť na ľadom 
pokrytých vozovkách
Viacnásobne zaoblený tvar vytvára 
dlhú a širokú stopu s rovnomerným 
rozkladom tlaku medzi pneumatikou 
a vozovkou, čo prináša skvelú 
ovládateľnosť na zľadovatených 
vozovkách.

Nízka hladina hluku na suchých 
vozovkách
Vylepšený dizajn stredového
rebra zlepšuje u SUV ovládateľnosť 
a pomáha udržať hladinu hluku 
na nízkej úrovni, čo prináša tichú
a komfortnú jazdu.



LETNÉ A ZIMNÉ
PNEUMATIKY
PRE DODÁVKY



TRENTA 2

PNEUMATIKY PRE ĽAHKÉ ÚŽITKOVÉ 
VOZIDLÁ PRE VODIČOV, KTORÍ 
OCEŇUJÚ SKVELÝ POMER CENA/VÝKON 
A SPOĽAHLIVÉ OVLÁDANIE NA SUCHU, 
SKVELÝ NÁJAZD A VYNIKAJÚCI VÝKON 
NA MOKRÝCH VOZOVKÁCH.

Spoľahlivé ovládanie a brzdenie na suchu, dokonca aj 
u ťažko zaťažených vozidiel. Európska kvalita za nižšiu cenu 
ponúka.

* K dispozícii v dizajne Trenta s 4 alebo 5 rebrami

Lepšia priľnavosť na mokrých 
vozovkách
Skosené bloky a lamely posilňujú
pneumatiku a vytvárajú pevné hrany,
čo zvyšuje priľnavosť u silne
zaťažených vozidiel.

Vynikajúce ovládanie na mokrých 
vozovkách.
Obvodové drážky v optimálnej polohe 
absorbujú a odvádzajú vodu a brečku 
rýchlo mimo behúň a umožňujú 
skvelé ovládanie pri jazde na mokrých 
vozovkách.

Sebavedomé ovládanie a brzdenie 
za sucha
Pevne vonkajšie bloky prinášajú 
lepšiu schopnosti prenosu síl 
a umožňujú isté ovládanie a brzdenie 
za sucha u silne zaťažených vozidiel.

Dlhá kilometrová životnosť
Obvod pneumatiky o viac polomeroch
vytvára dlhú a širokú stopu 
s rovnomerným rozložením tlaku 
medzi pneumatikou a vozovkou pre 
vysoký nájazd.

CLV
CARGO

LARGE VANS
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CLV
CARGO

LARGE VANS

SPOĽAHLIVÁ ZIMNÁ 
PNEUMATIKA S DLHOU 
ŽIVOTNOSŤOU PRE DODÁVKY 
A ĽAHKÉ ÚŽITKOVÉ VOZIDLÁ

Sava trenta m+s je spoľahlivá zimná 
pneumatika pre vodičov, ktorých zaujíma 
úžitková hodnota. Ponúka dobrú priľnavosť 
a účinné brzdenie aj v náročných podmienkach.

TRENTA M+S

19

Spoľahlivá ovládateľnosť v zimných 
podmienkach
Špeciálna zimná zmes behúňa pre 
dobrú priľnavosť a brzdný výkon 
v chladnom počasí.

Vhodná pre všetky nápravy
Navrhnutá pre použitie na všetkých 
nápravách ľahkých úžitkových 
vozidiel a dodávok.

Vysoký kilometrový výkon
Pneumatika s dlhou životnosťou 
ponúkajúca atraktívnu cenu 
za kilometer.

1 k dispozícii v dizajne trenta m+s dizajn 1
2 k dispozícii v dizajne trenta m+s dizajn 2

trenta m+s design 2
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LT
LIGHT TRUCKESKIMO LT

CENOVO VÝHODNÁ PNEUMATIKA: 
DOBRÝ KILOMETROVÝ NÁJAZD U ŤAŽKO 
NALOŽENÝCH VOZIDIEL

Nájazd v drsných zimných podmienkach.

Vysoký potenciál priľnavosti na snehu.

Dôveryhodný výkon na mokrej vozovke.

Vylepšená trakcia na ľade.*

* Interné testy, v porovnaní s predchádzajúcimi produktmi

Maximum hrán
Maximálny počet záberových hrán 
pre lepšiu trakciu na snehu.

Spevnenie blokov
Zvýšená tuhosť dezénu, ktorá 
je výsledkom dvojúrovňových 
hrbolčekov medzi blokmi, vedie 
k menšiemu opotrebovaniu.

Styčná plocha XL
Zvýšená kontaktná plocha pre vyššiu 
stabilitu na ľade.

Optimálne umiestnenie drážok 
AquaGroove
Optimálne umiestnené drážky 
absorbujú a rozptyľujú vodu aj 
snehovú kašu rýchlo z behúňa.
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Pečiatka predajcu:

Goodyear Slovakia s. r. o. 
Karadžičova 8/A 
821 08 Bratislava
Slovakia

Všetky informácie v tejto publikácii sú platné  
ku dňu jej vydania. Hodnotenie sa môže líšiť 
v závislosti na rozmere pneumatiky. Pre 
podrobnejšie a aktuálne informácie sa obráťte 
na svojho predajcu alebo navštívte stránky  
www.sava-tires.com.
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