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Opony letnie i wielosezonow
Dożywotnia gwarancja Laufenn
Nasze opony charakteryzują się doskonałymi parametrami i wysoką trwałością,
Opony letnie i wielosezonowe
dlatego też oferujemy Klientom dożywotnią gwarancję na opony Laufenn.
Dożywotnia gwarancja Laufenn

Warunki gwarancji oraz informacje, jak prawidłowo użytkować opony,
Nasze opony charakteryzują się doskonałymi parametrami i wysoką trwałością,
znajdziesz
na www.hankooktire.com/pl
dlatego też oferujemy Klientom dożywotnią gwarancję na opony Laufenn.
Warunki gwarancji oraz informacje, jak prawidłowo użytkować
opony, znajdziesz na www.hankooktire.com/pl
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Dwa rodzaje Dwa
rowków
rodzaje rowków
Opona posiada Opona
dwa rodzaje
posiada
rowków
dwa rodzaje rowków
obwodowych odporowadzących
obwodowych odporowadzących
wodę.
wodę.
Falisty kształt dwóch
Falistyrowków
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po
rowków po
stronie zewnętrznej
stronie
zapewnia
zewnętrznej
lepszą
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objętość odpowadzanej
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zjawiska aquaplaningu.

Niezmienny kształt
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Zaawansowany układ
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Układ rowków iUkład
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usuwanie wody spod
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opony,wody spod opony,
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ten sposób
kierowania,
stabilność
zapewniając
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na mokrych
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na mokrych drogach.

Lamele barku wewnętrznego
Lamele barku wewnętrznego
Asymetryczna rzeźba
Asymetryczna
bieżnika z rzeźba bieżnika z
lamelami na wewnętrznym
lamelami na
barku
wewnętrznym barku
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Rowek centralny
Rowek
z wypustkami
centralny z wypustkami
Specjalne wypustki
Specjalne
umieszczone
wypustki umieszczone
obwodowo na dnie
obwodowo
rowka pomagają
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usuwać wodę.
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