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ZOMERBAND MET GOEDE 
      WATERAFVOER OP NAT WEGDEK

PCR

SPORTIEVE ZOMERBAND 
  MET GOEDE GRIP OP NAT WEGDEK

UHP - SUV

iGL 910

• Comfortabel door lager afrolgeluid. 

• Verbetert de grip op nat wegdek. 

• Verlaagt de rolweerstand.

• Verlaagt de rolweerstand. 

• Verbetert de stabiliteit in de bochten. 

• Comfortabel door lager afrolgeluid.

GLP 101

KENMERKEN & VOORDELEN

KENMERKEN & VOORDELEN



ZOMERBAND MET STABIELE 
      RIJPRESTATIES EN GOEDE STUURPRECISIE

4x4

DUURZAME ZOMERBAND MET VERHOOGD    
  DRAAGVERMOGEN VOOR BESTELWAGENS

BESTELWAGEN / CARAVAN / TRAILER

glv-1

WWW.GOLDLINETYRES.COM

• Zorgt voor goede grip en effectieve waterafvoer. 

• Verlaagt de rolweerstand. 

• Verbetert de stabiliteit en goede stuurprecisie. 

• Biedt prettig rijcomfort en verbetert de grip op nat wegdek.

• Geeft goede grip op droog en nat wegdek. 

• Verlaagt de wrijvingsweerstand voorkomt hittevorming. 

• Hogere kilometrage en verlaagt de rolweerstand. 

• Biedt rijcomfort en zorgt voor laag afrolgeluid.

GHT 500 

KENMERKEN & VOORDELEN

KENMERKEN & VOORDELEN



ALL SEASON BAND MET HOOG 
                   DRAAGVERMOGEN EN GOEDE PRESTATIES 
          IN ALLE WEEROMSTANDIGHEDEN

BESTELWAGEN / TRAILER M&S

PCR

GL 4season  LT  

• Goede prestaties en verbetert de grip in ieder seizoen. 

• Vermindert de rolweerstand. 

• Profiel is voorzien van zowel zomer- als wintereigenschappen.

• Vermindert de kans op aquaplaning. 

• Verbetert de grip op nat wegdek en verlaagt de rolweerstand. 

• Betrouwbare keuze in alle seizoenen. 

• Biedt optimale rijeigenschappen zowel in winterse 
 omstandigheden als op droog en nat wegdek.

GL 4season

M&S

VEELZIJDIGE ALL SEASONBAND MET 
                GOEDE RIJPRESTATIES IN ALLE 
      WEERSOMSTANDIGHEDEN

Deze brochure is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. De informatie in deze brochure is onder voorbehoud van wijzigingen en type- en/of 
spelfouten. Goldline behoudt zich het recht om, zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen aan te brengen in deze brochure. Ook kan Goldline met betrekking 
tot de inhoud van deze brochure, op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld. Meer informatie over het EU-bandenlabel is te vinden in: 
REGULATION (EC) No 2020/740  OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 25 mei 2020.
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