
CATÁLOGO
DE PNEUS



Pneu de alto desempenho, precisão de direção e 
conforto.

145/80 R13
175/65 R14

Proporciona ótima dirigibilidade e aderência em 
condições úmidas ou secas.

165/70 R13
175/70 R13

185/60 R14
185/65 R14

Garante uma condução confortável e menor 
resistência ao rolamento, especialmente em 

situações urbanas.

175/70 R13

Design assimétrico com excelente tração em 
estradas secas ou molhadas e distâncias de 

frenagem mais curtas.

175/70 R13

PASSEIO PASSEIO

PASSEIO PASSEIO

PNEUS QUE LEVAM VOCÊ MAIS LONGE,
NESTES VOCÊ PODE CONFIAR.

REMOLDS COM QUALIDADE GARANTIDA.



Com ótima performance, é ideal para carros 
compactos e uso no dia-a-dia.

175/65 R14

Pneu com ótimo rendimento quilométrico e 
segurança na aceleração.

195/65 R15

Pneu que oferece conforto e excelente 
performance em qualquer tipo de terreno.

175/80 R14

O desenho da banda de rodagem em 
V, proporciona design arrojado e ótima 

performance.

185/70 R14
195/60 R15

Os sulcos serrilhados na banda de rodagem 
proporcionam maior resistência à aquaplanagem 

e freadas mais seguras

185 R14

Com um desenho que dispersa água na banda 
de rodagem, tem ótimo desempenho também em 

piso molhado.

185/60 R15

Pneu de alta performance, garantindo os 
desempenhos em frenagem e dirigibilidade.

175/70 R14
185/65 R14

195/60 R15
185/65 R15

Combina conforto e alto controle em condições 
úmidas. Possui design esportivo diferenciado.

195/50 R15

PASSEIO PASSEIO

PASSEIO PASSEIO

PASSEIO PASSEIO

PASSEIO PASSEIO

185/70 R14



O desenho assimétrico da banda de rodagem 
garante ótima resposta nas mudanças de direção.

195/55 R15

Pneu com design moderno e estética diferenciada. 
Possui ótima performance em carros esportivos.

205/55 R16

Pneu com ótima precisão de direção e conforto

225/45 R17

Pneu com excelente tração na estrada e ótima 
capacidade off-road. Confiável em todas as 

superfícies.

205/65 R15
205/70 R15

205/60 R16

Possui ótima estabilidade nas manobras, 
desempenho versátil e silencioso.

215/65 R16

Ótima dirigibilidade e estabilidade mesmo em 
velocidades mais altas.

235/60 R16

Pneu com excelente desempenho off-road e 
ótima tração em estradas. Seguro em todas as 

superfícies.

235/75 R15
235/70 R16

Segurança com conforto reforçado, baixo nível de 
ruído e alto rendimento quilométrico.

265/70 R16

PASSEIO PASSEIO

PASSEIO SUV

SUV SUV

CAMINHONETECAMINHONETE
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