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LAURENT®retread lança o seu primeiro site 

Para facilitar o acesso e o contacto com a marca 
LAURENT®retread, marca de recauchutagem de pneus para camião e autocarro 
do grupo Michelin, acaba de pôr em serviço o seu novo site. Com esta renovação, 
a marca LAURENT®retread quer facilitar o acesso dos seus clientes à informação 
sobre a sua vasta oferta de pneus recauchutados para veículos industriais em todo 
o tipo de marcas de carcaça. 

O novo site LAURENT®retread –www.laurentretread.com/es– reflete o espírito da marca, 
qualidade, variedade e flexibilidade, de modo a que os utilizadores tenham ao seu alcance 
com mais facilidade toda a informação sobre os seus pneus recauchutados.  

Este novo site mostra de maneira estruturada toda a gama de produto para Longo Curso, 
Regional, Misto e Urbano. Os utilizadores do site podem ter acesso a todas as 
características técnicas, performances e benefícios dos diversos modelos de pneus, assim 
como a recomendações para uma ótima utilização.  

A LAURENT®retread oferece soluções adaptadas às necessidades de cada cliente:  

• A recauchutagem nominativa, que consiste em recauchutar as próprias carcaças 
dos transportadores.  

• A recauchutagem completa, que inclui a carcaça, para aquelas frotas que 
necessitam de um maior número de pneus recauchutados que os que são capazes 
de gerar com as suas próprias carcaças. 
 

O novo site, com uma navegabilidade simplificada, está adaptado aos dispositivos móveis 
e fixos.  

 

 LAURENT®retread recauchuta pneus para camião e autocarro ao serviço dos 
profissionais do transporte há mais de 60 anos. Presente em 12 países europeus, oferece 
mais de 400 referências de pneus para satisfazer todas as necessidades do transportador 
e comercializa 1.000.000 de pneus por ano. A companhia conta com 800 empregados na 
Europa repartidos em duas fábricas e recicla mais de 3.000 toneladas anuais de pneus. 
LAURENT®retread contribui desta maneira para a mobilidade sustentável de pessoas e 
bens. 
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