
Produktfolder
Däck utvecklade i nära samarbete 

med den svenska sommaren.

Utvecklade för din säkerhet 
och komfort.

Hitta rätt däck.

Tre sommardäck från Gislaved – Urban*Speed, 
Ultra*Speed och Com*Speed. Varumärket Gislaved 
representerar en solid svensk bildäckstradition som 
byggts upp under generationer. Grundad på odiskutabel 
produktkvalitet, pålitlighet och intelligent innovation.

Mer än hundra års erfarenhet av däcktillverkning 
är skillnaden. Under namnet Gislaved ryms såväl 
komfortdäck som högprestanda-, van- och 4x4-däck. 
Samtliga med Gislaveds omisskännliga karaktär, präglad 
av slitstyrka och pålitlighet. Och givetvis anpassade 
för våra speciella, svenska väder- och vägförhållanden. 
Helt enkelt däck att lita på!
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Däcktyp 

Mellan- 
klass

Småbil

Storbils-
klass

Sportbil 

MPV

SUV

Lätta

Tunga
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Säkra köregenskaper
• Bättre kurvstabilitet  
• Bra skydd mot vattenplaning
• Kortare bromssträckor

Längre livslängd
• Större mönsterdjup 
• Modern och slitagetålig   
 gummiblandning

Högre komfort
• Tyst och komfortabel gång
• Mönster optimerat för låg   
 bullernivå

Säkra köregenskaper
• Stabil mönsterdesign
• Modern gummiblandning

Längre livslängd
• Stor kontaktyta mot underlaget
• Jämn slitagebild
• Robust och stryktålig konstruktion

Högre komfort
• Mönster med sekvenserade                      
 mönsterblock
• Låg ljudnivå
•  Högre körkomfort

Säkert och underhållande
• ”Macroblock” på däckskuldran  
•  Större kontaktyta mot underlaget
 ger säkrare grepp
• Stabilt uppträdande vid kurvtagning 

Längre livslängd
•  Mittsektion med stor andel 
 gummi mot underlaget 
• Jämnare fördelat marktryck 
•  Slitagetålig gummiblandning

Högre komfort
• Mönsterblock med varierande 
 längd och sekvenserad placering
• Mönsterdesign optimerad för
 att minska ljudspridning

Urban*Speed – För stad och landsväg 
Det här däcket passar dig som kör en lite 
mindre eller mellanstor bil och som prioriterar 
prisvärdhet och säkerhet.

Urban*Speed 
Däcket för små- och mellanklassbilar

Ultra*Speed – Säker prestanda 
upp till 300 km/h
Gislaved Ultra*Speed – är ett modernt 
däck för mellan- och storbilsklass. Passar 
både familjebilen och sportbilen. Däcket är 
en kombination av hög säkerhet och 
lång livslängd.

Ultra*Speed 
Prestandadäcket för mellan- 
och storbilsklassen

Com*Speed är det perfekta däcket 
för säkra transporter 
En pålitlig partner på fordonet. Långt eller kort, 
vått eller torrt – oavsett typ av körning och 
underlag ser Gislaveds nya C-däck till att du 
kan leverera utan problem. Däckets stryktåliga 
konstruktion och den långa livslängden ger en 
hög ekonomisk effektivitet.
  

Com*Speed 
Däcket för vans och 
mindre transportfordon
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