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NABÍDKA PRODUKTŮ
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ORIUM

ZNAČKA A TOVÁRNA
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PŮVOD ZNAČKY
NOVÁ EVROPSKÁ ZNAČKA PNEUMATIK
S TRADIČNÍM EVROPSKÝM KONCEPTEM

1935
VZNIK TOVÁRNY
Továrna, ve které se vyrábí 
pneumatiky ORIUM, byla 
založena v roce 1935 na 
výrobu pryžových výrobků.

1959
VÝROBA PNEUMATIK

Výroba pneumatik byla 
zahájena v roce 1959. 

V roce 1972 byla vyrobena 
první radiální pneumatika.

1974
SMLOUVY S BFGOODRICH
V roce 1974 byla s BFGoodrich 
podepsána licenční smlouva 
a v roce 1978 joint venture 
smlouva (smlouva o společném 
podnikání). 

1997
MICHELIN NORTH AMERICA

V roce 1997 byla podepsána joint venture 
smlouva se společností Michelin North 

America s cílem obnovit licenční smlouvu 
a zajistit obchodní spolupráci. Spolupráce 

s Michelinem vedla k založení společné 
firmy, jejímž je Michelin od roku 2007 

většinovým vlastníkem.

2013
ORIUM
V druhé polovině roku 
2013 byla vyvinuta nová 
značka na základě nových 
tendencí trhu a aktuálních 
potřeb zákazníků. 
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ZARUČENÁ VÝROBNÍ KVALITA
VYROBENÉ V EVROPĚ

Všechny pneumatiky ORIUM pro osobní 
vozidla jsou vyrobené v evropské továrně 
Skupiny Michelin.*

• Továrna splnila požadavky kvality a je 
certifikována dle normy ISO 9001.

• Továrna je v souladu s předpisy Evropské 
hospodářské komise OSN.

* V jakémkoliv typu komunikace cílené na koncové uživatele 
není povoleno spojovat značku a produkty ORIUM se 
Skupinou Michelin.
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SPRÁVNÝ SMĚR

Nová evropská značka pneumatik, která byla v roce 2013 vyvinutá 
odborníky na pneumatiky s více než 50 lety zkušeností, 
v souladu s aktuálními tendencemi trhu a očekáváními 
spotřebitelů.

Značka ORIUM se zárukou výrobní kvality poskytuje BEZPEČNÉ 
pneumatiky, jejichž komplexní nabídka zahrnuje všechny 
kategorie v segmentu pneumatik pro osobní vozidla, SUV a užitková 
vozidla.

Továrna, která náleží Skupině Michelin, má 98% servisní 
úspěšnost.*

* Servisní úspěšnost měřená na základě objednávek uskutečněných v měsíci M 
a připravených k odeslání v měsíci M+1.   
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NABÍDKA 
PRODUKTŮ

PNEUMATIKY PRO 
OSOBNÍ VOZIDLA

PNEUMATIKY PRO 
UŽITKOVÁ VOZIDLA

PNEUMATIKY PRO 
SUV
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OSOBNÍ VOZIDLA

UŽITKOVÁ 
VOZIDLA

SUV

PŘEHLED PRODUKTŮ

ORIUM 201

ORIUM 
301

ORIUM 
601

ORIUM 
501

ORIUM 
101

ORIUM 
201

ORIUM 
701

ORIUM 
ULTRA HIGH 

PERFORMANCE

ORIUM 
HIGH PERFORMANCE

ORIUM 
SUV WINTER

ORIUM 
SUV ICE

ORIUM 
TOURING

ORIUM 
WINTER

ORIUM 
ICE
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Šířka: 205 až 255 mm
Průměr: 17” až 19”
Profil: 60 až 35
SI: H-V-W-Y

Asymetrický dezén

• Mokrá silnice – vnitřní část

� podélné a příčné drážky pro efektivní odvod vody

� výjimečná přilnavost v mokrých jízdních 
podmínkách

• Suchá silnice – vnější část 

� velké dezénové bloky pro maximální záběr

Zvýšená výkonnost

Delší životnost:

� optimalizovaná stavba pneumatiky

� optimalizovaná kontaktní plocha

Menší spotřeba paliva:

� nižší valivý odpor díky běhounové směsi pryže se 
silikou

ORIUM ULTRA HIGH PERFORMANCE

ORIUM UHP nahrazuje 
pneumatiku ORIUM 401

(rozměry 17-18”, 2017-2018)

(1) Palivová účinnost (A až G)  

(2) Přilnavost na mokru (A až G) 

(3) Hodnota vnější hlučnosti (v decibelech)  

(4) Třída vnější hlučnosti (1 až 3)

70-72 dB
3 4

C C
1 2

3
NOVÉ
rozměry

Osobní vozidla
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Snadná kontrola nad řízením při jakékoliv rychlosti

• Asymetrický dezén s tuhým žebrem

Vynikající výkony na mokrém a suchém povrchu

• Výkonnost na mokru:

� Podélné a příčné drážky

• Výkonnost na suchu:

� Směs pryže se silikou a stabilní bloky na ramenou s hranami, 
které pevně přilnou k povrchu

Větší odolnost vůči opotřebení

• Optimalizovaný běhoun a stavba kostry

• Větší hloubka běhounu a vyšší tuhost dezénových bloků

Optimalizovaná spotřeba paliva

• Nová směs pryže se silikou

ORIUM HIGH PERFORMANCE

Šířka: 165 až 225 mm
Průměr: 15’’ až 16’’
Profil: 65 až 45
SI: T-H-V-W

C-E C
1 2

70-71 dB
3 4

ORIUM HP nahrazuje pneumatiku
ORIUM 401, rozměry15-16”,

2017-2018.

Osobní vozidla

(1) Palivová účinnost (A až G)  

(2) Přilnavost na mokru (A až G) 

(3) Hodnota vnější hlučnosti (v decibelech)  

(4) Třída vnější hlučnosti (1 až 3)
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Technologie směsi pryže se 
SILIKOU

• Menší spotřeba paliva díky nižšímu valivému 
odporu

• Kratší brzdná dráha na mokrých vozovkách

Symetrický dezén 

• Výjimečná odolnost vůči aquaplaningu

• Vynikající stabilita v zatáčkách

• Vynikající přilnavost a optimální ovladatelnost 
ve všech jízdních podmínkách

ORIUM TOURING

Šířka: 135 až 195 mm
Průměr: 13” až 14”
Profil: 80 až 55
SI: T-H

TOURING

68-70 dB
3 4

toE-C C
1 2

Osobní vozidla

(1) Palivová účinnost (A až G)  

(2) Přilnavost na mokru (A až G) 

(3) Hodnota vnější hlučnosti (v decibelech)  

(4) Třída vnější hlučnosti (1 až 3)

ORIUM TOURING nahrazuje 
pneumatiku ORIUM 301, rozměry

13-14”, 2017-2019.

NOVÝ
NÁZEV 
ŘADY
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• Směrový dezén

• Dobré brzdné vlastnosti na suchém 
a mokrém povrchu

• Dobrá odolnost vůči aquaplaningu

• Vynikající stabilita v zatáčkách

ORIUM 301

Šířka: 135 až 205 mm
Průměr: 13” až 16”
Profil: 80 až 60
SI: T-H

TOURING

68 dB
3 4

toE-F C
1 2

Osobní vozidla

(1) Palivová účinnost (A až G)  

(2) Přilnavost na mokru (A až G) 

(3) Hodnota vnější hlučnosti (v decibelech)  

(4) Třída vnější hlučnosti (1 až 3)

Pneumatika ORIUM 301, rozměry 
13-14”, bude nahrazena 
pneumatikouTOURING

v roce 2017-2019
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Výjimečný záběr na sněhu, mokru a 
sněhové břečce

• Dezén do tvaru písmene V

• Velký počet dezénových bloků a vysoká hustota 
lamel

• Směs pryže si udržuje měkkost i při velice 
nízkých teplotách

Efektivní ochrana před aquaplaningem na 
vodě i rozbředlém sněhu

• Optimální počet a hustota drážek

• Příčné drážky ve speciálně uzpůsobeném úhlu

Optimalizovaná spotřeba paliva

• Nová směs pryže se silikou snižuje valivý odpor

ORIUM WINTER

Šířka: 165 až 245 mm
Průměr: 15” až 18”
Profil: 65 až 40
SI: T-H-V

E C
1 2

70-72 dB
3

Osobní vozidla

(1) Palivová účinnost (A až G)  

(2) Přilnavost na mokru (A až G) 

(3) Hodnota vnější hlučnosti (v decibelech)  

(4) Třída vnější hlučnosti (1 až 3)4

2
NOVÉ 

ROZMĚRY

NOVÝ
DEZÉN

ORIUM WINTER nahrazuje 
pneumatiku ORIUM 601, 

rozměry 15”-18”

/klasifikační testy stále probíhají/
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Směrový dezén

• Vysoce prořezaný: velké množství dezénových 
bloků pro dobrou ovladatelnost na sněhu

• 4 podélné drážky
(2 hlavní + 2 vedlejší) pro rychlý odvod vody 
směrem za pneumatiku

• Četné příčné drážky ve tvaru do písmene V pro 
rychlý odvod vody směrem do stran

• Vysoká hustota lamel pro větší přilnavost na 
sněhu, ledu a mokrém povrchu

ORIUM 601

Šířka: 145 až 185 mm
Průměr: 13” až 14”
Profil: 80 až 60
SI: Q-T

E-F E
1 2

68-72 dB
3

to
4

Osobní vozidla

(1) Palivová účinnost (A až G)  

(2) Přilnavost na mokru (A až G) 

(3) Hodnota vnější hlučnosti (v decibelech)  

(4) Třída vnější hlučnosti (1 až 3)

ORIUM 601 zůstává v 
rozměrech 

13”-14”
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Velice dobrý odvod vody

• 4 podélné drážky

Dobrá přilnavost na suchu, mokru i v 
zimních podmínkách

• Vysoká hustota lamel

Žádný kompromis ohledně bezpečnosti 
a životnosti

• Nová technická řešení u všech rozměrů pro 
dosažení optimálních výkonů při vysokých 
rychlostech a zvýšení bezpečnosti

• Silnější bočnice pro větší odolnost vůči nárazům u 
SUV vozidel

Šířka: 205 až 255 mm
Průměr: 15” až 19”
Profil: 75 až 50
SI: H-V-W-Y 

C-E C
1 2

SUV

ORIUM 701

69-71 dB
3 4

(1) Palivová účinnost (A až G)  

(2) Přilnavost na mokru (A až G) 

(3) Hodnota vnější hlučnosti (v decibelech)  

(4) Třída vnější hlučnosti (1 až 3)
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Šířka: 215 až 255 mm
Průměr: 16” až 19”
Profil: 70 až 55
SI: H-V 

C-E E
1 2

70-72 dB
3 4

SUV

Spolehlivost na zasněženém, mokrém a 
suchém povrchu

• Početné dezénové bloky a vysoká hustota lamel

• Mikrožebra v drážkách

Efektivní ochrana před aquaplaningem na 
vodě i rozbředlém sněhu

• Optimální počet a hustota drážek

• Příčné drážky ve speciálním úhlu

Optimalizovaná spotřeba paliva

• Nová směs pryže se silikou

ORIUM SUV WINTER

(1) Palivová účinnost (A až G)  

(2) Přilnavost na mokru (A až G) 

(3) Hodnota vnější hlučnosti (v decibelech)  

(4) Třída vnější hlučnosti (1 až 3)
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Šířka: 165 až 235 mm
Průměr: 14” až 16”
Profil: 80 až 60
SI: R-S-T-H

ORIUM 101

UŽITKOVÁ VOZIDLA

Prořezaný asymetrický dezén

• 3 podélné drážky pro rychlý odvod vody

• Početné pevné bloky pryže, na ramenou lamelizované, pro 
efektivní přilnavost při brzdění a dobrou ovladatelnost na 
měkkém povrchu

• Hranatá ramena a plochý profil pro dobrou stabilitu v 
zatáčkách

Robustní stavba

• Výjimečná nosnost

Užitková vozidla

E C
1 2

72 dB
3 4

(1) Palivová účinnost (A až G)  

(2) Přilnavost na mokru (A až G) 

(3) Hodnota vnější hlučnosti (v decibelech)  

(4) Třída vnější hlučnosti (1 až 3)

2
NOVÉ

ROZMĚRY
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Šířka: 175 až 235 mm
Průměr: 14” až 16”
Profil: 80 až 60
SI: R-T

ORIUM 201

Zajišťuje přilnavost v kluzkých a sněhových 
podmínkách

• Četné dezénové bloky a příčné drážky

Vynikající nosnost

• Robustní stavba

Stabilita a ovladatelnost

• Hranatá a robustní ramena

E C
1 2

73 dB
3 4

Užitková vozidla

(1) Palivová účinnost (A až G)  

(2) Přilnavost na mokru (A až G) 

(3) Hodnota vnější hlučnosti (v decibelech)  

(4) Třída vnější hlučnosti (1 až 3)

/klasifikační informace se vztahují jen na nehrotované pneumatiky/
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POKRYTÍ
TRHU

Evropa
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VÝZNAMNÉ POKRYTÍ TRHU

OSOBNÍ VOZIDLA UŽITKOVÁ VOZIDLA

92 %

87 %

87 %

83 %
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DĚKUJI ZA 
POZORNOST!


