Prehľad značiek pneumatík
koncernu Continental

Continental robí jazdu autom bezpečnejšou
• Vo všetkých smeroch vyvážené jazdné vlastnosti • Desaťročia úspěšných výsledkov testov
• Excelentný brzdný výkon • Vynikajúce vďaka zladeniu s elektronickými systémami riadenia ( napr.: ESC, ESP)

Spoľahlivé na každý deň
• Vysoká spoľahlivosť pri jazde v zákrutách
• Vynikajúce vlastnosti v zimnej premávke

• Precízne riadenie, presná odozva na volant

Kvalitné a výhodné
• Tradičná česká značka
• Dobré a výkonné pneu
• Dobrá úžitková hodnota / dobrá cena

Skvelé cenou, veľké výkonom
• Výhodný pomer úžitkových vlastností a ceny
• Domáca značka
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• Široký výrobkový sortiment
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História značky
 História nemeckej gumárenskej spoločnosti sa začala písať v roku 1871.
 Prvými výrobkami boli tlmiče na konské podkovy a celogumové obruče na povozy. Z toho dôvodu
bol v roku 1882 zavedený nespútaný kôň ako výrobná značka koncernu.
 O 10 rokov neskôr začal Continental vyrábať pneumatiky pre bicykle.
 Continental ako prvý úspešne vyvinul v roku 1921 pneumatiky s oceľovým kordom pre nákladné
automobily. Od tej doby začal raketovo rásť a na nemeckom trhu získal podiel vyšší ako 90%.
 V roku 1943 si Continental patentoval prvú bezdušovú pneumatiku.
 Do skupiny Continental postupne vstupujú britský Uniroyal, rakúsky Semperit, americká spoločnosť
General Tire špecializovaná na SUV pneumatiky a od roku 1992 aj český Barum. V roku 2007 pribudol
do rodiny slovenský Matador.
 Všetky spoločnosti sa pod vedením Continentalu majú veľmi dobre a ich výrobky majú v Európe, ale
aj inde vo svete obrovský úspech.
 Skupina Continental vyrába pneumatiky prakticky na všetko, čo sa točí. Počnúc od bicyklov,
pneumatík na osobné i nákladné automobily až po pneumatiky závodné, priemyslové, ale aj
poľnohospodárske.
 Continental ale vyrába aj veľa iných komponentov pre automobilový priemysel.
 Angažuje sa hlavne pri vývoji bŕzd a brzdových segmentov, rozvodových remeňov, elektroniky,
TPMS sensorov a ďalších komponentov.
 V roku 2013 vznikla nová uzatvorená automatizovaná hala, tzv. AIBA (Automatic Indoor Braking
Analyser), kde sa pneumatiky testujú celoročne na dráhe dlhej 300 m s rôznymi typmi povrchu a za
rôznych klimatických podmienok.
 V roku 2013 Continental predstavil upravené logo so sloganom „The Future in Motion“ – Budúcnosť
v pohybe, ktorý odráža podstatu a osobitosť značky.
Continental zamestnáva viac ako 215.000 ludí po celom sveťe v rôzných divíziach.
 V roku 2016 Continental predstavil dve novinky: Vysokovýkonnú športovú pneumatiku
SportContact 6 a špičkovú zimnú pneumatiku WinterContact TS 860.
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•Viac informácií o značke Continental nájdete na www.continental.sk
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História značky
 Rakúska gumárenská spoločnosť Semperit vznikla v roku 1850 v rakúskom meste Wimpassing.
 Semperit bol prvou továrňou na kaučukové výrobky na európskom kontinente. Názov Semperit
vznikol z latinského Semper It – „Vždy beží“ (voľný preklad :-).
 V roku 1936 Semperit vyrába prvú zimnú pneumatiku pod názvom Goliath.
 Semperit vyrába aj ďalšie produkty z kaučuku, od 20. rokov napríklad ako jeden z prvých gumové
rukavice
 Vojnové roky prežil rakúsky výrobca bez väčšej ujmy a aj naďalej pokračuje vo výrobe.
 V roku 1956 predstavuje Semperit svoju prvú bezdušovú pneumatiku a začína s výrobou
pneumatiky s bielou bočnicou. V tej dobe boli veľmi populárne a bežne používané skoro na každom
vozidle.
 O sedem rokov neskôr Semperit vyrába svoju prvú zimnú pneumatiku s hrotmi, ktorá sa okamžite
stáva bestsellerom.
 V roku 1985 dochádza k spojeniu s nemeckým Continentalom a vzniká tak veľká gumárenská
spoločnosť v Európe.
 V roku 1988 vyvíja Semperit prvú smerovú pneumatiku, ktorá sa veľmi rýchlo stáva štandardom
pre zimnú premávku a vďaka vysokým záberovým schopnostiam je používaná dodnes.
 Heslo značky Semperit je „alpine proven“, čo znamená, že všetky pneumatiky sú s maximálnou
starostlivosťou konštruované a testované v alpskom prostredí.
 Najnovší produkt Semperitu sú špičkové zimné pneumatiky Speed-Grip 2, ktoré sa od svojho
uvedenia na trh umiestňujú na čele európskych testov.
 Letný dezén Speed-Life zas vyniká predovšetkým vynikajúcou odolnosťou voči aquaplaningu.

Verzia: 1609.19.01

Continental Barum, s.r.o. - All rights reserved

Prehľad zimných pneumatík
Osobné
pneumatiky

Speed-Grip 2

Dodávkové
pneumatiky

Van-Grip 2

4x4
pneumatiky

Speed-Grip 2 SUV

Master-Grip 2

Van-Grip

•Viac informácií o značke Semperit nájdete na www.semperit.sk
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História značky
 História českého výrobcu pneumatík siaha až do počiatku 30. rokov 20. storočia, a to konkrétne do
roku 1931.
 V tomto roku boli vyrobené vo vtedajších Baťových závodoch prvé duše a plášte pre automobily.
 Samotná značka BARUM vznikla až po vojne, po znárodnení v roku 1947 spojením značiek Baťa,
Rubena a Mitas.
 V roku 1971 bola otvorená továreň, v tej dobe najväčšia a najmodernejšia v celom Československu.
 Výroba sa naplno rozbehla v osobnom, nákladnom aj poľnohospodárskom segmente.
 Po roku 1989 došlo k výraznej zmene situácie, ktorá sa dotkla i gumárenského priemyslu. Barum vo
svete pneumatík ovládanom niekoľkými veľkými hráčmi potreboval na prežitie silného partnera.
 Spoločnosť bola privatizovaná nemeckým Continentalom, a v roku 1993 tak vzniká Barum
Continental spol. s r.o.
 V roku 2013 došlo k premenovaniu spoločnosti na Continental Barum s. r. o.
 V súčasnosti sa vo výrobnom závode v Otrokoviciach (CZ) vyrába viac ako 21 mil. osobných
pneumatík ročne a spoločnosť zamestnáva viac ako 4.500 zamestnancov.
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•Viac informácií o značke Barum nájdete na www.barum-online.sk
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História značky
 Slovenský výrobca pneumatík Matodor bol založený v roku 1905. Spoločnosť sa zaoberala výrobou
kaučukových produktov, napr. remeňov a hadíc.
 Prvé pneumatiky sa začali vyrábať v roku 1925. Matador bol tak prvou továrňou na pneumatiky v
bývalom Československu, pretože Barum vo svojej vtedajšej podobe začal vyrábať až o 6 rokov neskôr.
 Po 2. svetovej vojne došlo k zoštátneniu podniku, následne bola postavená nová továreň v
Púchove.
 S pádom komunistického režimu sa spoločnosť transformuje na akciovú spoločnost a v roku 1993
opäť vyrába pneumatiky pod názvom Matador ako pred 40 rokmi.
 V roku 1998 bol spolu s Continentalom založený spoločný podnik Continental Matador Rubber
Puchov na výrobu nákladných pneumatík.
 V roku 2009 bolo v Púchove otvorené obrovské logistické centrum pre strednú a východnú
Európu.
 V roku 2013 bola predstavená nová zimná pneumatika Matador MP 92 Sibir Snow, ktorá sa vyrába
aj vo verzii pre vozidlá SUV a v roku 2014 bola predstavená nová zimná pneumatika Matador MP 54
Sibir Snow.
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•Viac informácií o značke Matador nájdete na www.matador.sk
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