
           

Michelins mål er å bidra til å forbedre bærekraftig transport ved å utvikle, produsere og selge dekk for alle typer kjøretøy. Michelin 
publiserer også reise-, hotell- og restaurantguider samt tilbyr elektroniske reisetjenester på Viamichelin.com. Michelins hovedkontor 
ligger i Clermont-Ferrand i Frankrike. Michelin har sysselsetter 113 400 mennesker i over 170 land, hvorav 300 ansatte i Norden. For 
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Michelin lanserer nytt regummieringskonsept i Norge  
 
Michelin lanserer nå sitt andre regummieringsmerke Pneu 
Laurent i Norge. Pneu Laurent produseres både som v arm og 
kald regummiering og kan også produseres på stammer  fra 
andre dekkmerker. 
 
Pneu Laurent er et produkt der dekkmønster, gummiblandinger og 
kvalitetssystem alle er hentet direkte fra Michelin. Pneu Laurent tilbyr 
både varm og kald regummiering. De største seriene med de vanligste 
mønstrene varm-regummieres for å oppnå en maksimal ytelse og levetid. 
Kaldregummiering gir i tillegg fleksibilitet til å produsere mindre serier for 
spesielle behov. 
 
– Til forskjell fra Michelins velkjente regummiering Remix, kan Pneu 
Laurent regummiere flere ganger på samme stamme og til og med på 
stammer fra andre dekkmerker. Pneu Laurent blir det naturlige valget for 
transportselskapet som uten å gi avkall på kvaliteten ønsker å 
regummiere en gang til etter MICHELIN Remix, forteller Anders Lindgren, 
teknisk ekspert for lastebildekk i Michelin i Norden. 
 
Med nye Michelin-dekk, MICHELIN Remix og nå også Pneu Laurent har Michelin et bredt 
sortiment på det norske markedet for alle typer transportselskap. Michelin vil maksimalisere 
levetiden på sine stammer ved å tilby skreddersydde og kostnadseffektive løsninger med 
opprettholdt kvalitet. 
 
Prisene vil være attraktive og kan holdes lave på grunn av den effektive storskala 
produksjonsprosessen. 
 
Pneu Laurent er spesialist på regummiering av lastebildekk og anleggsdekk og har aner tilbake 
til Avallon i Frankrike, der selskapet ble startet i 1952. Siden 1970 har Pneu Laurent vært et 
heleiet datterselskap av Michelin. Virksomheten drives i Europa med 800 ansatte og en årlig 
produksjon på ca 370.000 regummierte dekk og 450.000 slitebaner som produseres av Pneu 
Laurent i to fabrikker. 
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