
Pneumatiky sú jedinými časťami 
vozidla, ktoré sú v kontakte s 
vozovkou. Bezpečnosť pri 
zrýchlení, brzdení, riadení a 
ostrom odbočovaní závisí od 
relatívne malej plochy kontaktu s 
cestou. Je preto nesmierne 
dôležité udržiavať pneumatiky v 
dobrom stave a včas ich 
vymieňať vhodnými 
pneumatikami predpísaného 
rozmeru.
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Odborný celoročný                
pneuservis.

Minimálne čakacie doby.

Celoročná starostlivosť             
o pneumatiky.

Bezpečné uskladnenie.

Ekologická recyklácia.

Nízke ceny.

Zvýhodnené ceny                 
na nové pneumatiky.
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Odborný pneuservis, moderné technológie

Kontrola, ošetrenie, konzervácia

Odborné uskladnenie

Zabezpečenie, poistenie

Ekologická recyklácia

Pneuservis vykonávajú skúsení mechanici použitím moderných pneuservisných 
technológií.
Zvláštnu pozornosť si vyžadujú nízkoprofilové pneumatiky na hliníkových 
diskoch. Nielen pre tieto prípady disponujeme jedným z najmodernejších 
prezúvacích strojov, ktorý dokonca zvládne i bezdotykové prezutie a spoľahlivo 
tak predchádza poškodeniu diskov príp. senzorov tlaku umiestnených vo vnútri 
pneumatiky.
Každú skrutku či maticu doťahujeme momentovým kľúčom, predpísaným 
momentom sily. Naše momentové kľúče a merače tlaku sú pravidelne, 
prepísaným spôsobom, overované v Technickom skúšobnom ústave.

Kontrolujeme mechanické poškodenia, cudzie predmety v dezéne, funkčnosť 
ventilov, prípadný únik tlaku. Následne odstánime cudzie predmety                    
(hlavne kamienky) z dezénu pneumatiky, umyjeme, zakonzervujeme a uložíme   
v plastovom sáčku.

Pneumatiky resp. komplet  kolesá šetrne uskladňujeme pri teplotách vyšších 
jako 0°C a zároveň ich chránime pred horúčavami v lete.

Skladové priestory sú zabezpečené alarmom, 24h kamerovým systémom                
a poistením.

Staré, opotrebované pneumatiky likvidujeme ekologicky, predpísaným 
spôsobom. Plníme si povinnosti voči recyklačnému fondu.
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