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Od roku 1871, kedy spoločnosť Continental 
vznikla v Hannoveri, pracujeme na dosiahnutí 
jedného cieľa: poskytnúť vám perfektnú kontrolu 
nad vedením vozidla. V každej zo špičkových 
pneumatík Continental sme sa snažili využiť 
svoje kompletné know-how z automobilového 
priemyslu a skombinovať ho s presnosťou 
nemeckého strojárstva.

Početné inovácie a úzka spolupráca  
s poprednými výrobcami automobilov nám 
pomáhajú pri spoluvytváraní budúcich trendov  
v automobilovom priemysle. Nie náhodou sa 
pneumatiky Continental v nezávislých testoch 
pravidelne hodnotia ako vysoko odporúčané.

Snažíme sa o dokonalosť

Sebavedomý spôsob jazdy
Continental dnes zamestnáva približne  
235 000 vysokokvalifikovaných pracovníkov  
v 61 krajinách. Naši zamestnanci dbajú  
na to, aby bola vaša mobilita komfortnejšia, 
bezpečnejšia a nákladovo efektívnejšia.

Výsledok pre každého vodiča:
maximálna sebadôvera pri vedení  
vozidla v akýchkoľvek podmienkach.

Nemecké inžinierstvo a presnosť sú nielen 
legendárne, ale aj moderné. Spoločnosť 
Continental, výrobca prvej pneumatiky  
s dezénom na svete, sa snaží každým  
novým produktom znovu preukázať  
svojho novátorského ducha.

V našom inžinierskom centre v nemeckom 
Hannoveri, kde pracuje viac ako 1000 vedcov, 
dizajnérov a inžinierov, sa vynachádza, vyvíja 
a testuje s jediným cieľom: zvýšiť bezpečnosť 
dopravy. To všetko, samozrejme, v duchu 
najvyšších nemeckých štandardov –  
a už takmer 150 rokov.

Od začiatku svojej činnosti spoločnosť 
Continental vyvinula kľúčové technológie  
na bezpečnejšiu a komfortnejšiu jazdu.

Nie je to však len o pneumatikách. Dnes 
vyrábame aj ďalšie automobilové technológie, 
ako sú 360-stupňové palubné kamery 
a adaptívne tempomaty. Continental Automotive 
Group je jedným z popredných svetových 
dodávateľov v automobilovom priemysle.  
Má viac ako 130 000 zamestnancov na viac  
ako 170 miestach a svojou výrobou pokrýva  
celý proces vedenia auta. A formovanie 
budúcnosti vozidiel je našou úlohou.

Prečo Continental?

Dôvera a ovládateľnosť

Nemecká technológia Kompetencie

Continental vie, aké cesty a v akom stave na celom svete sú, a vie, ako na nich brzdiť. Každý deň  
sa s nadšením a využitím všetkých svojich skúseností venujeme rozvoju svojich inovácií.   
Vyrábame len z najkvalitnejších materiálov a každým novým produktom nastavujeme nový 
štandard. Bez ohľadu na model vozidla a stav vozovky s pneumatikou Continental vždy udržíte stopu.
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      Vedeli ste, že?

Zmenšovanie kontaktu pneumatiky s vozovkou
 počas akvaplaningu

Vision Zero

Vytvárame bezpečnú budúcnosť už dnes
Ako Continental zlepšuje mobilitu

Situácia

Každý rok by sa mohlo predísť 1,25 milióna úmrtí 
na cestách po celom svete.    V

edeli ste, že?

Inovatívne technológie  

bez nehôd – všetky typy

kontinentoch.
vozidiel a na všetkých

umožnia, aby autá 
jedného dňa jazdili
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Situácia v lete

Príčinou akvaplaningu je  
najčastejšie nedostatočná hĺbka

dezénu pneumatiky.

prezuť pneumatiky,
keď sa hĺbka dezénu  
zníži pod 3 mm.

Preto je dôležité

Vedenie vozidla predchádzajúce nehodám – inovatívne od Continentalu
Vision Zero

50 km/h 50 km/h70 km/h 70 km/h90 km/h 90 km/h

Nové pneu 8 mm Opotrebované pneu 3 mm Opotrebované pneu 1,6 mm

50 km/h 70 km/h 90 km/h
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Vývoj a testovanie

Jednoducho najlepšia – 
príbeh víťaza testov

V záujme vašej bezpečnosti testujeme po celom svete

Stovky testov,
stovky ocenení:

Najnáročnejšími kritikmi 
sme však my sami:

Po celý rok znovu a znovu dokazujeme, že naše testovanie nepozná hranice. Máme svoje vlastné 
testovacie polygóny v USA, na Novom Zélande, vo Švédsku, v Španielsku a v neposlednom rade
aj domovskú dráhu Contidrom neďaleko Hannoveru, ktorá sa stala vyhľadávanou referenčnou 
dráhou aj pre nezávislých odborníkov. Každý typ našich zimných aj letných pneumatík sa teda
testuje na rôznych typoch povrchov za rôznych poveternostných podmienok. Nie je potrebné 
pripomínať, že na to využívame najmodernejšie testovacie metódy a meraciu technológiu.

 > letné pneumatiky spoločnosti Continental 
sa od roku 2007 testovali spolu 460-krát,

 > najvyššie odporúčanie získali 373-krát,
 > to znamená, že výrobky spoločnosti 
Continental získali najvyššie odporúčanie
takmer v 80 % všetkých testov.

Príklady aktuálnych výsledkov testov

Len správna súprava pneumatík je zárukou toho, že výkon
vozidla na vozovke bude zodpovedať jeho papierovému výkonu.

Pneumatiky OE sú rozhodujúcim  
bezpečnostným prvkom od prvej chvíle,  
keď vozidlo opustí výrobu.

        Vedeli ste, že?
 

800
od 13 do 23 palcov.
rôznych modelov vozidiel s rozmermi kolies 

Viac ako 

Takmer každé tretie vozidlo v Európe opúšťa továreň 

s pneumatikami Continental.

Prvý kontakt je najdôležitejší

Situácia

Odbornosť v oblasti pneumatík OE

Každá pneumatika

musí prejsť 
zhruba100 rôznymi

skúškami.
Napr. na maximálnu rýchlosť, brzdný výkon za mokra aj za sucha, na handling, komfort, hlučnosť a kilometrový výkon.

Continental je jedným z 
popredných dodávateľov 
originálneho vybavenia 
na európskom trhu.

Continental 

Schválenie OE výrobcami
automobilov môže od konceptu   

4 roky.

Originálna výbava (OE) pneumatík nastavuje štandard

Náš prínos

po dodanie trvať až

 > 890 testovacích pracovníkov,
 > 250 000 pneumatík,
 > 40 miliónov najazdených kilometrov 
počas testov osobných automobilov,

 > 200 miliónov kilometrov počas testov
životnosti a  vysokorýchlostných testov,

 > 500 000 vyhodnocovaných vzoriek za rok.



Bezpečnostné tipy Bezpečnostné tipy

Dážď vás môže prekvapiť, 
akvaplaning nemusí

Neriskujte. Na hĺbke dezénu 
vašich pneumatík záleží

Akvaplaning nastáva vo chvíli, keď pneumatika stratí kontakt s vozovkou pri jazde 
za mokra a začne plávať, čo má za následok stratu kontroly.

Ak hĺbka dezénu pneumatiky klesne pod 3 mm, brzdná dráha sa výrazne predĺži.

Pretože 50 % všetkých osobných vozidiel jazdí na pneumatikách so zlým hustiacim 
tlakom, životnosť pneumatík sa podstatne znižuje. Existujú však aj ďalšie dobré dôvody, 
prečo dávať pozor na správny tlak pneumatiky na základe odporúčania výrobcu vozidla. 
Samotná jazda so správnym tlakom v pneumatikách vám napríklad zaistí zníženie spotreby 
paliva až o 4 % a zlepšenie handlingu a jazdných vlastností vozidla až o 45 %.**

Hlavnými príčinami akvaplaningu sú intenzívny dážď, 
príliš rýchla jazda a nedostatočná hĺbka dezénu. 
Pravidelne kontrolujte, či je dezén dostatočne hlboký, 
pretože len tak sa zabezpečí optimálne odvádzanie 
vody medzi pneumatikou a vozovkou a minimalizuje 
riziko akvaplaningu.

 > Vždy v správnej stope s nemeckou technológiou: 
Na dosiahnutie maximálnej priľnavosti na mokrom 
povrchu Continental odporúča vymeniť pneumatiky
pri hĺbke dezénu 3 mm. 

Nedostatočná hĺbka dezénu spôsobuje akvaplaning Menej nie je vždy viac:*

Tlak v pneumatikách je potrebné pravidelne kontrolovať

Príčiny
Plná hlbka dezénu

Hlbka dezénu 3 mm Brzdná dráha dlhšia o 13 m 
(= dĺžka približne 2 až 3 automobilov), 
zostatková rýchlosť: 45 km/h

Hlbka dezénu 1,6 mm 
(zákonom povolené minimum)

Brzdná dráha dlhšia o 23 m 
(= dĺžka približne 4 až 5 automobilov), 
zostatková rýchlosť: 56 km/h

 > Optimálna kontrola: Skontrolujte tlak v pneumatikách 
každé dva týždne a užite si sebavedomé vedenie vozidla 
s pneumatikami Continental.

 > Vodný klin sa tlačí medzi
pneumatiku a vozovku

 > Predĺženie brzdnej dráhy

 > Vodný klin pod pneumatikou 
bráni kontaktu s vozovkou

 > Zásadné predĺženie 
brzdnej dráh

Menší dezén pneumatiky Nedostatočný dezén pneumatiky
 > Pneumatika zostáva
v kontakte s vozovkou

Dostatočný dezén pneumatiky

Plná hĺbka dezénu 
8 mm

Hĺbka dezénu
3 mm

Hĺbka dezénu 1,6 mm
(zákonom povolené minimum)

Podmienky testu: 205/55 R 16 H, ContiPremiumContact™ 5, mokrá cesta, z rýchlosti 100 km/h do zastavenia. (Stav: marec 2015)
Použité obrázky slúžia len na ilustračné účely. Brzdná dráha jednotlivých vozidiel závisí od typu automobilu, bŕzd a použitých 
pneumatík rovnako ako od povrchu vozovky. (Zdroj: Continental Reifen Deutschland GmbH)

*

** Tlak v pneumatikách vo vzťahu k odporúčaniu výrobcu vozidla. (Zdroj: Continental Reifen Deutschland GmbH)



Ponuka letných pneumatík Ponuka letných pneumatík

Letné pneumatiky
na osobné automobily

Letné pneumatiky
na osobné automobily

Rad PremiumContact™

Rad SportContact™

ContiSportContact™ 5

PremiumContact™ 6 ContiPremiumContact™ 5

na športové, vysokovýkonné a luxusné vozidlá

na stredne veľké, výkonné a luxusné vozidlá

SportContact™ 6 ContiSportContact™ 5 P

ContiPremiumContact™ 2

Rad ContiEcoContact™
na vozidlá strednej a kompaktnej triedy

ContiEcoContact™ 5EcoContact™ 6 ContiEcoContact™ 3

Víťaz testu 
Vydanie 04/2018 
245/35 R19
265/35 R19

Odporúčaná 
Vydanie 06/2018 
225/45 R 17 94 Y

Víťaz testu 
Vydanie 03/2017 
215/60 R 17

* určená pre prvú výbavu

EcoContact™ 6Q*

Víťaz testu
Veľmi odporúčaná
Vydanie 4/2019
245/30 R 20 90Y



Rad ContiCrossContact

Rad ContiCrossContact

ContiCrossContact™ LX 2 ContiCrossContact™ LX Sport ContiCrossContact™ UHP

na moderné SUV aj ťažké vozidlá s vysokým výkonom

na moderné SUV aj ťažké vozidlá s vysokým výkonom

ContiCrossContact™ ATCrossContact™ ATR

Rad Vanco

Vanco™ 2 Vanco™ Contact 2

na každodenné použitie

Rad ContiVanContact
na bezpečné cesty aj s ťažkým nákladom

ContiVanContact™ 100 ContiVanContact™ 200

Vanco™ Eco 

Letné pneumatiky
na dodávky

Letné pneumatiky 
na SUV a terénne vozidlá

Ponuka letných pneumatík Ponuka letných pneumatík

VanContact™ Eco



 > Veľmi vysoká priľnavosť na zasneženej a mokrej zimnej vozovke
 > Dobrý brzdný výkon na suchých aj mokrých vozovkách počas leta
 > Najlepší valivý odpor vo svojej triede

plne ovládateľná a vyvážená v priebehu celého roka

AllSeasonContact™

VanContact™ 4Season

 > Dobrý brzdný výkon na mokrom povrchu a vysoká odolnosť proti akvaplaningu
 > Excelentná adhézia, brzdy a handling na zasneženej vozovke
 > Krátka brzdná dráha na suchej vozovke

celoročná pneumatika na MPV a dodávky

Vanco™ FourSeason 2

 > Vhodná na všetky druhy dodávok a nákladných vozidiel
 > Dobrá ovládateľnosť a spoľahlivosť aj na tenšej vrstve snehu
 > Zvýšený komfort jazdy a nízka hlučnosť pneumatiky

celoročná pneumatika na MPV a dodávky

Ponuka celoročných pneumatík

Prečo sú na leto najlepšie 
letné pneumatiky
Keď sa zvyšuje teplota, je načase dopriať zimným pneumatikám trochu oddychu. 
Výhody letných pneumatík v skratke:

 > Letné pneumatiky sú vyrobené z celkovo tvrdšej 
a bezpečnejšej gumovej zmesi

 > Vďaka inovatívnym zmesiam zaručujú dokonalú priľnavosť 
za teplého počasia aj na mokrom povrchu

 > Širšie bloky behúňa vytvárajú širšiu styčnú plochu, 
čím zaisťujú aj lepšiu priľnavosť v zákrutách

 > Rozšírené drážky behúňa zabezpečujú lepší odvod vody 
a výrazne znižujú riziko akvaplaningu

Celoročné 
pneumatiky

Bezpečnostné tipy



Váš predajca pneumatik:
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