
Stalówka na 
europejskie drogi

Większość kontrahentów i dystrybutorów 
związanych z firmą Global Traders 
nie rozpoczyna już żadnego sezonu 
sprzedażowego bez felgi stalowej 
Stahlmann Räder w swojej ofercie. Dla 
nieznających jeszcze tego produktu poniżej 
kilka słów przedstawiających markę.
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Zima jest wymagająca wobec samochodów, a jeszcze bar-
dziej wobec kierowców. To właśnie na nich spoczywa odpo-
wiedzialność doboru odpowiedniego koła, pozwalającego 
na bezpieczną i komfortową jazdę. Mimo coraz większej licz-
by argumentów przemawiających za wyższością felgi alumi-
niowej nad stalową jeden nadal pozostaje bez zmian: koszt 
zakupu felg stalowych jest znacznie niższy niż w przypadku 
felg aluminiowych. A co za tym idzie – regeneracja i prosto-
wanie felgi stalowej jest znacznie tańsze niż w wypadku felgi 
aluminiowej. Niestety, zimową porą łatwiej o uszkodzenie 
w wyniku wjechania w tak często spotykane jeszcze na dro-
gach dziury. W przypadku regeneracji obręczy aluminiowej 
z pewnością będzie to dotkliwsze w skutkach dla portfela 
kierowcy. Idąc dalej, stalówka jest obręczą bardziej wytrzy-
małą na tego typu uszkodzenia, co również można uznać za 
jeden z głównych jej atutów.

Zakładając, że dystrybutorzy kierują się przeróżną argu-
mentacją w wyborze zatowarowania na zimę, zadbaliśmy 
o to, by nie byli zmuszeni przemieszczać się między kilkoma 
hurtowniami. Tak skomponowaliśmy nasz asortyment, by po-
tencjalni odbiorcy mieli pełną swobodę wyboru. Nie chcie-

liśmy być tylko miejscem, gdzie można dostać świetne alu-
felgi, a żeby wybrać całą resztę, trzeba przeszukiwać ogrom 
pozostałych ofert. Odwiedzając stronę www.felgeo.pl, każdy 
jest w stanie zdecydować, czy zimą zaoferuje swoim klientom 
dobrze wyglądające, solidne alufelgi, czy może bezpieczne 
i komfortowe stalówki, a ponadto może w tym samym miej-
scu dobrać całą resztę potrzebną do ich montażu, tj. śruby, 
nakrętki, pierścienie.

Duży wybór to największa korzyść dla naszych kontrahen-
tów. Z doświadczenia wiemy, ile czasu, pieniędzy, a często 
i nerwów można stracić w przypadku zakupów w kilku miej-
scach. Wciąż staramy się im tego oszczędzić, stale wprowa-
dzając do oferty nowe produkty. Wiele z nich znalazło się 
u nas właśnie po rozmowach z naszymi dystrybutorami. Do 
handlu staramy się podchodzić, stając po każdej ze stron –  
brak zrozumienia potrzeb rynku na pewno uniemożliwia 
właściwe prowadzenie biznesu.

By mieć stuprocentową pewność co do jakości sprzeda-
wanego towaru, zadbaliśmy o to, by w  ofercie znalazł się 
również produkt przygotowany specjalnie dla nas. Z tych 
właśnie powodów w 2013 roku, po sprawdzeniu możliwo-
ści wielu fabryk, powstała marka felg stalowych Stahlmann 
Räder, produkowana specjalnie na nasze potrzeby. Biorąc 
pod uwagę korzyści dla wszystkich biorących udział w pro-
cesie zakupowo-sprzedażowym, stworzyliśmy produkt 

 Największą zaletą systemu marki CUB są darmowe aktu-
alizacje
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o  niezwykłej jakości i w atrakcyjnej cenie. Wieloletnie do-
świadczenie na rynku sprzedaży felg oraz zastosowanie 
najnowocześniejszych technologii do ich produkcji i lakie-
rowania pozwoliły nam przygotować produkt doskonałej 
jakości z pełną gwarancją używalności.

Stahlmann Räder okazał się idealną felgą do każdego 
auta, na zimowe warunki panujące w Europie. Dlatego też 
dzięki świetnemu przyjęciu oraz wielu pozytywnym opiniom 
naszych klientów z każdym kolejnym sezonem wprowadza-
my nowe modele do naszej oferty. Tej jesieni dołączą felgi:

  w rozmiarze 15":
 – SR43 – Audi, VW, Seat, Škoda,
 – SR118 – Dacia, Nissan, Renault;

  w rozmiarze 16":
 – SR163 – Citroën, Peugeot,
 – SR78 – Opel, Chevrolet,
 – SR205 – VW,
 – SR212 – Audi, VW, Seat, Škoda.

Powyższe modele będą stanowiły idealne uzupełnienie 
dostępnej już oferty. Wszystkie felgi Stahlmann Räder, ze 
względu na swoją doskonałą jakość, są objęte – najprawdo-
podobniej jako jedyne na rynku – gwarancją na okres aż 36 
miesięcy. Ponadto każdy model felgi jest przystosowany do 
montażu czujników ciśnienia powietrza w oponie.

O ten aspekt również udało nam się zadbać na najwyż-
szym poziomie. Jeszcze przed wprowadzeniem obowiązku 
posiadania czujników TPMS podjęliśmy współpracę z firmą 
CUB Elecparts Inc., co pozwoliło nam wkroczyć na rynek 
z gotowym już produktem oraz pełną wiedzą na ten temat. 
Jako wyłączny dystrybutor produktów marki CUB na terenie 
Polski jesteśmy w stanie zagwarantować każdemu serwiso-
wi pełne zaopatrzenie produktowe związane z obsługą sys-
temu TPMS. Oferujemy najlepsze narzędzia z tego zakresu: 
programator czujników TPMS Sensor Aid, czujniki Uni Sen-
sor (programowane bezprzewodowo i przewodowo, prze-
znaczone zarówno na rynek europejski, jak i amerykański, 
z  wymiennym zaworem aluminiowym bądź gumowym), 
moduł OBDII, bezprzewodowe zestawy monitorowania ciś- 
nienia Retrofit, wymienne zawory oraz narzędzia do obsługi 
czujników.

Każda osoba chętna do podjęcia współpracy może liczyć 
na pełną opiekę z naszej strony. Specjaliści są do dyspozy-  W ofercie Global Traders są również kompletne koła
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cji zarówno tych z państwa, którzy dopiero zaznajamiają się 
z  tematem, jak i tych, którzy nadal szukają odpowiedzi na 
nurtujące ich pytania z zakresu TPMS. O profesjonalizmie 
naszych pracowników świadczą prowadzone przez nich wy-
kłady na wszystkich głównych imprezach motoryzacyjnych 
w kraju. System marki CUB został doceniony już kilkukrot-
nie, a największą jego zaletą, przedstawianą przez osoby 
pracujące już na tym sprzęcie, są zupełnie darmowe aktu-
alizacje. Inwestycja w sprzęt marki CUB jest jednorazowa.

Do swojej oferty dołączyliśmy opony, a nawet komplet-
ne koła. Szukając solidnego i niezawodnego produktu, 
wiedzieliśmy od razu, że nasze poszukiwania skierujemy na 
rynek niemiecki. Nie zajęło nam to zbyt wiele czasu, gdyż 
jesteśmy już dystrybutorami felg firmy Keskin, która charak-
teryzuje się bezkompromisowym podejściem do jakości. 
Okazało się, że w swojej ofercie, poza niezawodnymi marka-
mi felg MAM i Keskin, posiada ona również opony Syron. To 
marka, która od momentu powstania w 2004 roku wspiera 
rozwój sportów motorowych. Zdobyte na torach wyścigo-
wych doświadczenie przeniosła na drogi publiczne. Każda 
z  opon przed oficjalną premierą przechodzi wiele testów, 
co przekłada się na uzyskany certyfikat TÜV.

Stworzyliśmy dwa zestawy: felgi aluminiowe Carbonado 
z oponą marki Syron oraz felgi stalowe Stahlmann Räder 
z  tymi samymi oponami. Proponowane połączenia dają 
w rezultacie kompletne, wyważone, gotowe do przykręcenia 
koła, które można kupić w wersji Carbonado 13-20" + zimo-
wa opona Syron lub Stahlmann Räder 15-16" + zimowa opo-
na Syron. Wszystkie wersje dostępne są również w opcji z za-
programowanymi czujnikami TPMS pod każdy model auta.

Nowoczesna stylistyka, niemiecka myśl techniczna, zdo-
byte certyfikaty oraz precyzja wykonania dały w efekcie 
kompletne koło gotowe do montażu w samochodzie. Po-
zwala to mechanikom oszczędzić nie tylko materiały do 
wyważania, ale także bezcenny czas. Serwis, zamawiając 
zmontowane obręcze, przykręca już gotowe w pojeździe 
i pobiera marżę bez żadnej dodatkowej pracy. Chcąc za-
gwarantować większy wybór wszystkim zainteresowanym, 
dołączyliśmy do oferty również kompletne koła z kilkoma 
modelami felg niemieckich marek MAM oraz Borbet.


