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EU-rengasmerkinnät.
EU on ottanut 1. marraskuuta 2012 käyttöön renkaiden pakollisen merkintäjärjestelmän, jonka avulla pyritään yhdenmukaistamaan renkaiden polt-
toainetehokkuutta, märkäpitoa ja vierintämelua koskevaa informaatiota. Merkinnät mainituista arvoista pitää olla saatavilla, kun myydään renkaita, 
joita tämä määräys koskee. Merkintöjen tarkoituksena on lisätä tiekuljetusten turvallisuutta ja vähentää ympäristövaikutuksia.

Polttoainetehokkuus/
vierintävastus.

Renkaan vierintävastus vaikuttaa ajo-
neuvon polttoaineenkulutukseen ja on 
siksi tärkeä tekijä, kun halutaan vähen-
tää kustannuksia ja hiilidioksidipäästöjä. 
Luokat A:sta (pieni polttoaineenkulutus) 
F:ään (suurempi kulutus). G-luokka ei ole 
käytössä.

Kahden luokan (esim. B:n ja C:n) välillä 
polttoainetta voi säästyä jopa 3,5 litraa 
sadalla kilometrillä. Säästö riippuu kui-
tenkin myös monista muista tekijöistä: 
esimerkiksi ajoneuvotyypistä, nopeu-
desta ja tiemaaston pinnanmuodoista eli 
topografiasta.

Pito/jarrutuskyky 
märällä pinnalla.

Pysähtymismatka märällä tienpinnalla 
on erittäin tärkeä turvallisuuden mittari. 
Hyvä arvo kertoo renkaan tehokkaasta 
ja varmasta jarrutustehosta. Luokat 
A:sta (lyhyt pysähtymismatka) F:ään 
(pitempi pysähtymismatka). G-luokka ei 
ole käytössä.
Kirjainluokan nousu paremmaksi mer-
kitsee, että ajoneuvon pysähtymismatka 
lyhenee 5–10 metriä. Paniikkitilanteessa 
jokainen metri on äärimmäisen tärkeä. 
Lyhentynyt matka voi olla ratkaiseva 
tekijä onnettomuuden välttämisessä.

Melutaso/ulkoinen melu.

Renkaan ulkoista melua kuvataan 
desibeleinä (dB) EU-rengasmerkinnässä. 
Lisäksi käytetään yhtä, kahta tai kolmea 
ääniaaltokuviota.

Renkaiden melu muodostaa vain osan 
ajoneuvon hytissä koetusta melutasosta.

Urasyvyys.
Koko

315/70 R 22.5

295/80 R 22.5

315/80 R 22.5

315/70 R 22.5

295/80 R 22.5

315/80 R 22.5

215/75 R 17.5

235/75 R 17.5

265/70 R 19.5

285/70 R 19.5

385/55 R 22.5

Tyyppi

PSR120

PSR120

PSR120

PW610

PW610

PW610

PTL711

PTL711

PTL711

PTL711

PTL711

Urasyvyys

15.0 mm

14.8 mm

16.8 mm

20.5 mm

20.5 mm

20.5 mm

14.0 mm

13.5 mm

13.5 mm

13.5 mm

15.0 mm

Koko

385/65 R 22.5

315/70 R 22.5

295/80 R 22.5

315/80 R 22.5

385/65 R 22.5

315/80 R 22.5

13 R 22.5 

315/80 R 22.5

265/70 R 19.5

385/65 R 22.5

425/65 R 22.5

Tyyppi

PTL711

PW622+

PW622+

PW622+

PTR721

PW01

PDM331

PDM331

PTR723

PAM532

PAM532

Urasyvyys

14.0 mm

23.0 mm

23.5 mm

23.5 mm

15.5 mm

17.0 mm

23.0 mm

23.0 mm

14.5 mm

17.9 mm

18.4 mm
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Talvirengasmääräyksiä eri maissa.

Ruotsi
Talvirengasmääräykset ovat voimassa 1.12. – 31.3. välisenä 
aikana ja koskevat sekä ruotsalaisia että ulkomaisia ajoneuvoja.

Kuorma- ja linja-autot yli 3,5 tonnia:
Pienin sallittu urasyvyys on 5 mm kaikilla akseleilla. Talvisissa 
tieoloissa talvirenkaat on asennettava vetoakselille.

”Talvisilla tieoloilla” tarkoitetaan tietä, jonka jollain osuudella on 
jäätä, loskaa tai kuuraa.
Vetoakselia koskeva talvirengasmääräys tarkoittaa kolmea vaih-
toehtoa:

”Erityisesti talvikäyttöön tarkoitetut renkaat, joissa on merkin-
tä M+S.”

”Karkealla talvikuviolla varustetut renkaat, joissa on merkin-
tä M+S sekä alppihuippu/lumihiutale -symboli (3 PMSF).”

”Talvirenkaisiin rinnastetaan renkaissa olevat lumiketjut tai 
ajoneuvon muu soveltuva järjestelmä, hiekoitin tai vastaava 
laite.”

”3 PMSF” -merkintä on riittävä tae siitä, että rengas täyttää 
talvirengasta koskevat määritelmät. Tämä merkintä kertoo, että 
rengas on hyväksytty erityisessä testauksessa. Lisämerkintä 
koskee toistaiseksi vain uusia renkaita.
Poikkeuksena edellä kerrottuihin talvirengasmääräyksiin:
”Kun raskasta kuorma-autoa käytetään maansiirto- tai vastaa-
vissa tehtävissä.” Määräykset eivät myöskään koske sotilas- 
ajoneuvoja.

Perävaunut:
Perä- ja puoliperävaunujen renkaiden urasyvyys on oltava vähin-
tään 1,6 mm myös talvikautena.

Norja
Kaikki yli 3,5 tonnin ajoneuvot
Määräykset ovat voimassa talvikautena, joka alkaa 1. marraskuu-
ta ja on voimassa toisen pääsiäispäivän jälkeiseen maanantaihin. 
Nordlandin, Tromssan ja Finmarkin lääneissä talvikausi on 16. 
lokakuuta – 30. huhtikuuta. Talvirengasmääräykset koskevat sekä 
norjalaisia että ulkomailla rekisteröityjä ajoneuvoja.
Ajoneuvon kuljettaja vastaa siitä, että pitokyky riittää kulloisis-
sakin kelioloissa. Talvikaudella tämä tarkoittaa talvirenkaiden 
(nastoilla tai ilman), lumiketjujen tai muun vastaavan varustuksen 
käyttöä.

Talvirenkaissa on merkintä (M+S) ja niiden tulee olla erityisesti 
talvikäyttöön tarkoitetut. Urasyvyyden pitää olla vähintään 3 mm.
Nastoitus saa olla vain talvikäyttöön tarkoitetuissa renkaissa.
Nastarenkaita ja lumiketjuja saa käyttää myös edellä kerrottujen 
ajankohtien ulkopuolella, jos keliolot niin edellyttävät.
Huom! Lumiketjut on pidettävä aina mukana autossa talvikauden 
aikana. Lumiketjuja tulee olla mukana ajoneuvon koosta riippuen 
vähintään 3, 5 tai 7. Yksi ketjuista on tarkoitettu etupyöriä varten.
Ketjujen tulee olla metalli/teräsvalmisteisia. Paikoilleen asen-
nettuina ketjujen tulee olla jatkuvassa kosketuksessa tienpin-
taan. Ketjut laitetaan paikoilleen ennen lähtöä, jos matkalla on 
odotettavissa talviset tieolot.

Suomi
Suomessa ei ole erityisiä säädöksiä, jotka koskevat raskaiden ajo-
neuvojen talvirenkaita. Renkaiden urasyvyyden on oltava vähintään 
1,6 mm. Nastarenkaita saa käyttää 1. marraskuuta – 31. maalis-
kuuta tai pääsiäisen jälkeiseen seuraavaan maanantaihin asti.

Tanska
Tanskassa ei ole erityisiä säädöksiä, jotka koskevat raskaiden 
ajoneuvojen talvirenkaita. Renkaiden urasyvyyden on oltava  
vähintään 1,0 mm. Nastarenkaita saa käyttää 1. marraskuuta – 
15. huhtikuuta.

Saksa
Talvirenkaita tulee käyttää talvisissa kelioloissa ainakin vetoak-
selilla.
Talvirenkailla tarkoitetaan renkaita, joissa on merkintä M+S. 
Talvirengasmääräyksissä ei ole määritelty mitään erityistä tal-
vikautta, jolloin renkaita pitää käyttää. Erikseen on määrätty vain, 
että urasyvyyden tulee olla vähintään 1,6 mm. Nastarenkaita 
Saksan teillä ei saa käyttää . Tämä koskee myös ulkomailla rekis-
teröityjä ajoneuvoja.

Puola
Nastarenkaita ei saa käyttää Puolassa.

Itävalta
Talvikausi on 1. marraskuuta – 15. huhtikuuta. Tuona aikana 
raskaissa ajoneuvoissa pitää olla M+S -merkityt renkaat ainakin 
vetoakselilla. Urasyvyyden täytyy olla vähintään 5 mm.
Muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta muissa Euroopan mais-
sa ei ole erityistä talvirenkaita koskevaa lainsäädäntöä.

Ohessa kooste joidenkin maiden lainsäädännön tärkeimmistä kohdista. Tarkemmat yksityiskohdat löytyvät 
kunkin maan rengas- ja ajoneuvomääräyksistä.

Me emme ainoastaan täytä 
asiakaslupaustamme 
- me haluamme ylittää sen!



KAUKOLIIKENTEESEEN

Käyttöalueet:
	 •	 Pitkät	kuljetusmatkat	pääasiassa	moottori-	ja	valtateitä	pitkin
	 •	 Korkeat	ja	tasaiset	nopeudet	yhdistettynä	vähäisiin	jarrutuksiin	ja	kiihdytyksiin
	 •	 Hyvät	tieolot,	joissa	on	vähän	mutkia

Asiakaspalvelu: 09 4282 6250 •  S-Posti: tilaukset@colmec.fi •  www.colmec.fi4



PSR120 PW610

PTL711

• Pitkä käyttöikä
• Hiljainen
• Tasaisesti kuluva

• Erinomainen pito
• Hiljainen
• Pitkä käyttöikä
• PW610 hyväksytty talviajoon

51.1.2014

• Pitkä käyttöikä
• Alhainen lämmönkehitys
• Alhainen vierintävastus ja polttoainetta säästävä

KAUKOLIIKENNE – ETURENKAAT

315/70 R 22.5

295/80 R 22.5

315/80 R 22.5

Koko

PSR120*

PSR120*

PSR120*

Tyyppi

156/150 L

152/149 M

156/150 M

LI / SI 3PMSF M+S

315/70 R 22.5

295/80 R 22.5

315/80 R 22.5

PW610

PW610

PW610

154/150 L (152/148 M)

152/148 M

154/151 M (156/151 L)

M+S

M+S

M+S

215/75 R 17.5

235/75 R 17.5

265/70 R 19.5

285/70 R 19.5

385/55 R 22.5

385/65 R 22.5

PTL711

PTL711

PTL711

PTL711

PTL711

PTL711

135/133 J

143/141 J (144/144 F)

143/141 J

150/148 J

160 K (158 L)

160 K (158 L)

KAUKOLIIKENNE – VETORENKAAT

KAUKOLIIKENNE – PERÄVAUNUN RENKAAT

C

C

C

D

D

D

D

D

C

C

C

C

B

B

B

B

B

B

C

C

B

B

B

B

70

70

70

75

74

74

70

70

70

70

71

70

1

1

1

2

2

2

1

1

1

1

2

1
*PSR125 saatavilla keväällä/kesällä 2014



LÄHIKULJETUKSIIN

Käyttöalueet:
	 •	 Keskipitkät	kuljetusmatkat
	 •	 Vaihtelevat	nopeudet,	kiihdytyksiä	ja	jarrutuksia
	 •	 Pääasiassa	asfalttiteille	ja	myös	epätasaiset	tienpinnat

Asiakaspalvelu: 09 4282 6250 •  S-Posti: tilaukset@colmec.fi •  www.colmec.fi6



PSR120 PW622+

PTR721

• Pitkä käyttöikä
• Hiljainen
• Tasaisesti kuluva

• Pitkä käyttöikä
• Tasaisesti kuluva
• Erinomainen pito ja vakaus 
• PW622+ hyväksytty talviajoon

• Pitkä käyttöikä
• Erinomainen vakaus
• Korkea vauriokestävyys

71.1.2014

LÄHIKULJETUKSET– PERÄVAUNUN RENKAAT

315/70 R 22.5

295/80 R 22.5

315/80 R 22.5

PSR120*

PSR120*

PSR120*

156/150 L

152/149 M

156/150 M

315/70 R 22.5

295/80 R 22.5

315/80 R 22.5

PW622+

PW622+

PW622+

154/150 L (152/148 M)

152/148 M

154/150 M (156/150 L)

M+S

M+S

M+S

385/65 R 22.5 PTR721 160 K (158 L)

LÄHIKULJETUKSET – ETURENKAAT
Koko Tyyppi LI / SI 3PMSF M+S

LÄHIKULJETUKSET– VETORENKAAT

C

C

C

D

D

E

B

B

B

B

B

B

70

70

70

75

75

75

1

1

1

2

2

2

C B 73 2

*PSR125 saatavilla keväällä/kesällä 2014



Käyttöalueet:
	 •	 Pitkät	ja	keskipitkät	kuljetusmatkat	sekalaisilla	tienpinnoilla
	 •	 Korkeat	kuormitukset	ja	epätasaiset	nopeudet
	 •	 Vaativat	ja	vaurioille	altistavat	tieolot

MAASTOKÄYTTÖÖN
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PW01 PDM331

PAM532

• Pitkä käyttöikä
• Erinomainen pito ja vakaus
• Erityisen hyvä pisto- ja viiltokestävyys
• Sopii kaikille akseleille

• Extra urasyvyys
• Tasapainoinen runkorakenne
• Erityisen hyvä pisto- ja viiltokestävyys
• PDM331 hyväksytty talviajoon

• Korkea vauriokestävyys
• Tasapainoinen runkorakenne
• Erittäin hyvä pisto- ja viiltovauriokestävyys
• PAM532 hyväksytty talviajoon

MAASTOAJOON – PERÄVAUNUN RENKAAT

MAASTOAJOON – VETORENKAAT

MAASTOKÄYTTÖÖN – ETURENKAAT
Koko Tyyppi LI / SI 3PMSF M+S

M+S

M+S

M+S

265/70 R 19.5

385/65 R 22.5

425/65 R 22.5

PTR723 

PAM532

PAM532

143/141 J

 K (158 L)

165 K

13 R 22.5

315/80 R 22.5

PDM331

PDM331

154/150 K (156/150 G)

156/150 K

M+S

M+S

315/80 R 22.5 PW01 154/151 L (156/151 K) M+S

91.1.2014

D B 72 2

D 

C

C

C 

B

B

72 

74

75

2

2

2

PTR723

• Uuden tuotekehityksen pinta pohjoismaisiin 
 olosuhteisiin
• Vahvistettu sivuseinät ja vahvempi runkorakenne
• Erinomainen puutavaran, hakkeen ja 
 offroad ajoon
• PTR723 hyväksytty talviajoon
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YLEISET SOPIMUSEHDOT COLMEC AB
tuotteiden toimituksesta Colmec Ab:ltä sekä Colmec Oy (jäljempänä CAB) asiakkaalle (Asiakas)

1 - Johdanto
Nämä yleiset sopimusehdot löytyvät ja ovat saatavilla osoitteesta www.colmec.fi ja koskevat kaikkia Asiakkaan tilauksia. 
Sopimusehdot ovat voimassa, kunnes CAB asettaa muutetut sopimusehdot saataville. CAB:lla ja Asiakkaalla on oikeus 
kirjallisesti sopia poikkeuksista sopimusehtoihin. CAB ei vastaa mahdollisista painovirheistä kotisivuillaan eikä painetuissa 
julkaisuissa.

2 - Hinnat, bonukset ja alennukset
Tuotteet toimitetaan CAB:n päättämin hinnoin ja ehdoin, jotka ovat voimassa toimituspäivänä. CAB:lla on oikeus muuttaa 
hintoja ja ehtoja voimassa olevien oikeudellisesti pätevien käytäntöjen mukaisesti. Kaikki hinnat on ilmoitettu ilman arvon-
lisäveroa ja mahdollisia ympäristö- ja tullimaksuja.

3 - Toimitukset
CAB vastaa kuljetuksesta asiakkaan antamaan toimitusosoitteeseen EU:n alueella. EU:n ulkopuolisten toimitusten osalta 
CAB vastaa kuljetuksesta kyseiselle valtionrajalle. CAB pyrkii kohtuullisin ponnistuksin toimittamaan tuotteet toivotun ai-
kataulun mukaisesti, mutta ei ole vastuussa Asiakkaalle, mikäli toimitus ei tapahdu toivotun aikataulun mukaisesti. Kaikki 
CAB:n vastuulla olevat toimitukset hoidetaan käyttämällä CAB:n omia toimitusresursseja. Muista toimitustavoista ja niiden 
kustannuksista vastaa Asiakas itse.

4 - Maksuehdot
Maksun	tulee	olla	perillä	CAB:lla	kolmenkymmenen	(30)	päivän	kuluessa	laskun	päiväyksestä,	ellei	muuta	ole	sovittu.	Vel-
kakirjaa tai muuta maksusitoumusta ei voida pitää suorituksena ennen kuin koko summa on maksettu. Mikäli Asiakas ei 
maksa laskua ajallaan, CAB:lla on oikeus periä Asiakkaalta viivästyskorkoa ajalta, joka alkaa eräpäivästä ja päättyy päivään, 
kun lasku on kokonaan maksettu. Tällä hetkellä perittävä vuosikorko on kahdeksan ja puoli (8,5) prosenttia, joka on Suomen 
Pankin määräämä korkein viivästyskorko.

5 - Omistusoikeus
Omistusoikeuden pidättämisen ollessa sovellettavan lain mukaisesti pätevä, CAB:lla on omistusoikeus toimitettuihin tuot-
teisiin, kunnes Asiakas on ne kokonaan maksanut sopimusehtojen mukaisesti.

6 - Vastuu virheestä  tuotteessa ennen sen toimittamista asiakkaalle
CAB:n vastuu koskee vain sellaista virhettä, joka tuotteissa on ollut ennen niiden toimittamista Asiakkaalle. CAB:lla on 
velvollisuus vaihtaa tällaiset tuotteet virheettömiin. Asiakas on tuotteet vastaanottaessaan velvollinen tarkastamaan, vas-
taavatko tuotteet lähetyslistaa tai vastaavaa dokumenttia sekä onko toimituksessa virheitä, jotka liittyvät materiaaliin, 
valmistukseen,	tuotteeseen,	pakkaukseen	 ja/tai	toimitettujen	tuotteiden	määrään.	Virheellisiä	tuotteita	koskevat	vaati-
mukset tulee välittömästi esittää tuotteiden vastaanottamisen jälkeen, ja vaatimusten tulee olla kirjallisena perillä CAB:lla 
viimeistään kahden viikon kuluessa tuotteiden tai niiden osien vastaanottamisesta. Mikäli Asiakas ei kiinnitä virheeseen 
huomiota edellä kuvatulla tavalla, CAB vapautuu tuotteen kuntoa, pakkausta ja määrää koskevasta vastuusta. CAB:n vastuu 
virheellisistä tuotteista koskee vain sellaisia alkuperäisiä virheitä, jotka ovat olleet olemassa ennen toimitusta Asiakkaalle. 
Alkuperäiseksi	virheeksi	katsotaan	vain	materiaali-	ja	valmistusvirheet.	Vaihdetut	virheelliset	tuotteet	ovat	CAB:n	hallin-
nassa ja omaisuutta, kunnes CAB toisin ilmoittaa.

6.1 - Vastuu virheestä tuotteessa asiakkaalle sen luovuttamisen jälkeen
CAB ei vastaa niistä virheistä, jotka ovat aiheutuneet olosuhteista, jotka saivat alkunsa sen jälkeen, kun tuotteen vahingon-
vaara siirtyi asiakkaalle. CAB:n vastuu ei kata esimerkiksi niitä virheitä, jotka Asiakas on aiheuttanut vääränlaisella varas-
toinnilla tai käsittelyllä. Edelleen, CAB ei ole vastuussa niistä virheistä, jotka aiheutuvat CAB:n tuotteiden sopimattomasta 
käytöstä. Asiakas sitoutuu noudattamaan CAB:n antamia suosituksia varastoinnista, asennuksesta, ilmantäytöstä, pai-
neesta ja käytöstä. Asiakas on osaltaan velvollinen kertomaan käyttäjille ja omille asiakkailleen CAB:n asettamat ehdot. 
Ilman CAB:n lupaa on kiellettyä muuttaa ja/tai turmella kokonaan tai osittain CAB:n tuotteissa olevia merkintöjä ja/tai 
numeroja tai myydä tällaisia tuotteita.

6.2. - Taloudellinen vahinko
CAB ei ole velvollinen korvaamaan Asiakkaalle tuotannonmenetystä, tappiota tai muuta taloudellista tai epäsuoraa vahinkoa.



111.1.2014

7 - Ylivoimainen este
Osapuolet vapautetaan vastuusta, mikäli osapuoli ei kykene suorittamaan tämän sopimuksen mukaista velvollisuut- 
taan sellaisena aikana kun ja sikäli kuin velvollisuuden asianmukainen suorittaminen osapuolen toimesta estyy sellaisen 
olosuhteen takia, johon osapuoli ei voi kohtuudella vaikuttaa. Tällaisia olosuhteita ovat esimerkiksi, mutta eivät pelkästään 
nämä: sota, terrorismi, mellakka, lakko, työsulku, työmarkkinaselkkaus, yleinen kuljetusten puute, tulipalo, tulva, kuivuus, 
luonnonmullistukset, lain tai viranomaisen määräyksen, säännön, asetuksen, ohjeen tai muun olosuhteen noudattami-
nen osapuolen vaikutusmahdollisuuden ulkopuolella (”Force Majeure”, ”ylivoimainen este”). Ylivoimaisen esteen edellytys 
on, että osapuolen ei olisi voitu kohtuudella huomaavan tapahtumaa ja sen vaikutuksia osapuolen kykyyn toimia tämän 
sopimuksen mukaisesti ja että osapuoli ei olisi voinut kohtuudella välttää tapahtumaa ja sen vaikutuksia. Osapuolen, joka 
haluaa vedota ylivoimaiseen esteeseen, tulee välittömästi ilmoittaa toiselle osapuolelle sellaisen ylivoimaisen esteen al-
kamisesta ja lakkaamisesta. Mikäli näin ei toimita, kyseinen osapuoli ei voi vedota ylivoimaiseen esteeseen vastuusta va-
pautuakseen. Molempien osapuolten tulee kaikin kohtuullisin toimenpitein pyrkiä estämään ja vähentämään ylivoimaisen 
esteen aiheuttamaa tämän sopimuksen ehtojen täyttämättä jättämisen seurauksia.

8 - Tekijänoikeus
CAB käynnistää oikeustoimet vastaan kaikkia niitä oikeus- ja yksityishenkilöitä, jotka jäljentävät (kopioivat) tai väärentävät 
CAB:n tuotteita tai loukkaavat CAB:n immateriaalisia oikeuksia.

9 - Muutokset yleisiin sopimusehtoihin
CAB:lla on oikeus milloin tahansa ilman etukäteisilmoitusta muuttaa voimassa olevia ehtoja. Muutetut ehdot ovat voi-
massa	siitä	lähtien,	kun	ne	on	saatettu	Asiakkaan	saataville	viestintämuodosta	riippumatta.	Voimassa	olevat	yleiset	sopi-
musehdot ovat saatavilla osoitteessa www.colmec.fi, tai pyydättäessä myös sähköisessä tai paperisessa muodossa.

10 - Riitojen ratkaisu
Näitä sopimusehtoja koskevat riita-asiat ratkaistaan ensisijaisesti Helsingin käräjäoikeudessa.

LAATU- JA YMPÄRISTÖSERTIFIKAATIT
Sertifikaatit ovat nähtävillä yrityksemme www-sivuilla ja toimitetaan pyydettäessä myös erikseen.

Laatu ja ympäristö

Colmecilla on laadunhallintajärjestelmä, joka täyttää ISO 9001:2008 -standardin mukaiset vaatimukset. Järjestelmä  
koskee renkaiden pinnoitusta sekä markkinointia, myyntiä sekä pinnoitettujen ja uusien kuorma- ja linja-autojen  
renkaiden jakelua.
Colmecilla on ympäristöjärjestelmä, joka täyttää ISO 14001:2004 -standardin mukaiset vaatimukset. Järjestelmä koskee 
renkaiden pinnoitusta sekä markkinointia, myyntiä sekä pinnoitettujen ja uusien kuorma- ja linja-autojen renkaiden 
jakelua.

ECE R 109
Colmecin pinnoitettujen renkaiden tuotanto täyttää kansainvälisen ECE R 109-säännön laatuvaatimukset. Tämä  
koskee myös Colmec-ryhmän Puolan Rundnossa sijaitsevaa tehdasta.

Luottokelpoisuus
Colmec AB on saanut korkeimman luottoluokituksen Pohjoismaiden johtavilta luottoluokituslaitoksilta, UC AB:lta sekä 
AAA Soliditet AB:lta.

Colmec OY: Y-tunnus: 2547315-4
Osoite: 	Perintötie	8	C	1,	01510	Vantaa
Puhelin: 09 4282 6250  
S-posti: info@colmec.fi  |  Kotisivu: www.colmec.fi



Colmec on avainsana pitäviin 
rengasratkaisuihin.
COLMEC OY
Perintötie 8 C 1
01510 VANTAA
FINLAND
S-Posti: info@colmec.fi 
Kotisivu: www.colmec.fi

Myynti
Puhelin:  09 4282 6250
S-Posti: tilaukset@colmec.fi 
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