DROPP IKKE
SIKKERHETEN!
BREMS BEDRE MED NYE
SOMMERDEKK

Til deg som ikke tar sjanser

Kjører du med piggfrie vinterdekk eller slitte sommerdekk på
sommerføre, øker bremselengden betraktelig. Tenk sikkerhet og
bytt i tide, slik at du stopper når du skal..
Superdekk.no
Ring din lokale Super Dekk Service avdeling på tlf. 915 09815

KJØR
SIKKERT
INN I EN
NY SESONG
MED NYE
SOMMER
DEKK

Kjøp nye
sommerdekk
for trafikk
sikkerhetens
skyld! Vi har
blant annet de
populære som
merdekkene
fra Hankook,
Toyo og Nexen
som passer de
fleste biler.

Stort utvalg og dekkfaglig kompetanse

Din sikkerhet er vår høyeste prioritet. Derfor har vi
et stort utvalg av sommerdekk fra svært mange
forskjellige dekkfabrikanter, både årets testvinnere
og noe billigere dekk.
Med nye, gode sommerdekk får du et sikkert
veigrep på tørre veier,
og faren for vannplaning
på våte veier reduseres
betraktelig. Våre dyktige
fagfolk hjelper å velge
riktige sommerdekk i forhold til din type bil og om
du kjører mest i byen eller
på landevei og motorvei - forhold som påvirker
både drivstofforbruket og
miljøet.

BEST PÅ
VÅTBREMS!

HØYT
ANBEFALT I
AUTOBILD
TEST 2019

225/45ZR17 94Y XL
EU: C A 72 ))

Kun

Når skal du skifte til
sommerdekk?

Du bør alltid ta forholdene
i betraktning. Kjører du
med piggdekk er fristen
for å ta dem av i utgangspunktet første mandag
etter 2. påskedag, eller 1.
mai i Nordland, Troms og
Finnmark. Men kravet om
tilstrekkelig veigrep vil alltid veie tyngre enn fristen.

Hva vet du om dine
gamle dekk?

Ikke alle er klar over hvilke
egenskaper bilens dekk
har. I bykjøring bør du
prioritere bremselengden,
lang holdbarhet, og lav
rullemotstand som påvirker bensinforbruket og
miljøet. Kjører du mest på
landevei eller motorvei, er

det den høye hastigheten du i første rekke bør
vektlegge. Dekkene bør gi
maksimalt veigrep for å
holde bilen på veien.

Velkommen til en trygg
handel

Våre dyktige fagfolk
hjelper deg å velge riktige
dekk i forhold til hvor og
hvordan du kjører. Din
nærmeste Super Dekk
Service-forhandler finner
du enkelt på superdekk.no

BE OM
TILBUD PÅ
MONTERING!

1.429,Ventus S1 evo3

Yteevne, sikkerhet og komfort er filosofien bak
dette dekket. Fremragende veigrep på vått føre
og patentert teknologi.

FINN PRODUKTER TIL DIN BIL PÅ
WWW.SUPERDEKK.NO
Tast inn skiltnummer og få oversikt
over produkter som passer til din bil
– enklere blir det ikke

N

AB 12345

FINN PRODUKTER TIL DIN BIL PÅ
WWW.SUPERDEKK.NO
Tast inn skiltnummer og få oversikt
over produkter som passer til din bil
– enklere blir det ikke

N

AB 12345

HUSK PÅ
DETTE VED
DEKKSKIFT
Når du skal
skifte dekk
er det flere
forhold du må
være oppmerk
som på.
Mangler ved
dekkene
vil påvirke
kjøregleden
og ikke minst
trafikksik
kerheten. Vi
hjelper deg
gjerne!

Kjør tryggere med gode
dekk

Hvilke krav stilles egentlig
til godkjente sommerdekk?
Og er dine for gamle? Det
og mye mer kan vi gi deg
svaret på. Visste du for
eksempel at NAF anbefaler en mønsterdybde på
3 mm, selv om kravet er
1,6 mm? Dette har selvsagt
med trafikksikkerhet å
gjøre, både for deg selv og
for dine medtrafikanter,
harde som myke.

Alt dette får du ved å
overlate dekkskiftet til
oss:

- Vi sjekker generell slitasje, mønsterdybde og ev.
skader på dine dekk og
felger
- Når du trenger nye dekk
har vi et stort utvalg av
populære dekk fra blant
annet Hankook, Toyo og
Nexen

- Dekkene vi tilbyr passer
de fleste kjøretøy og du
kan velge blant alt fra
årets testvinnere til noe
billigere dekk
- De fleste av våre 175
forhandlere over hele
landet tilbyr også dekkhotell

Kjører du elbil?

Hvis du er blant de mange som har gått over
til elbil av miljømessige
grunner, så husk at du
kan forurense hvis dine
dekk ikke er optimale.
Bildekk er nemlig den
største kilden til mikroplast i Norge. Kjøp derfor
gode og trygge dekk, ikke
billige dekk som slites
hurtigere og dermed blir
en kilde til forurensing.
Mikroplast er bittesmå
plastpartikler som kan
lure seg inn i kroppen på
både mennesker og dyr.

Din lokale Super Dekk
Service-forhandler
hjelper deg

Kjør innom eller kontakt
din nærmeste Super Dekk
Service-forhandler for et
trygt og profesjonelt
dekkskift. Finn din
nærmeste forhandler på
superdekk.no

BE OM
TILBUD PÅ
MONTERING!

LAV STØY

205/55R16 91H
EU: C A 70 dB ))

Kun

979,Proxes Comfort

Det nye Toyo Proxes Comfort er skapt til behagelig
hverdagskjøring. Den nye gummilblandingen gir i
samspill med dekkets konstruksjon forbedret stabilitet, god manøvrering og utmerkede bremseegenskaper på både tørt og vått føre.

PRISVINNER

NYHET!

195/65R15 91V

225/55R18 98V

Kun

Kun

NS3000

N’Fera Sport SUV

EU: E C 71 ))

699,Maksimalt veigrep og kort bremselengde.
God ytelse på både tørr- og våt vei.

EU: E A 71 ))

1.749,Sportsdekk i 17” til 20”. Formidable vanndreneringsegenskaper. Styreegenskaper som får deg til å
glise.

NYHET!
SOUND
SHIELD!

235/40R19 96W XL
EU: B C 72 ))

Kun

2.589,Ventus S1 evo3

Yteevne, sikkerhet og komfort er filosofien bak
dette dekket. Fremragende veigrep på vått føre og
patentert teknologi. Denne dimensjonen er utstyrt
med Sound Shield som senker støynivå i bilen.

DEKK
HOTELL
– ENKEL
OG SIKKER
OPPBEVAR
ING AV DINE
DEKK

Slipp strevet med å bære på
tunge dekk! De fleste av våre
175 forhandlere tilbyr dekkho
tell. Overlat til oss å oppbevare
og sjekke dine dekk, og selvsagt
foreta dekkskiftet.
Praktisk og mer
trafikksikkert

Ved å velge dekkhotell får
du mindre jobb og bedre
plass i boden, garasjen
eller kjelleren! I tillegg får
du en rekke fordeler som
øker kjøregleden og ikke
minst trafikksikkerheten.
Se bare her:
- Vi oppbevarer dekkene
i riktig temperatur
- Vi sjekker mønsterdybde
og holdbarhetstid
- Vi kontrollerer bilens TPMS-system
(dekktrykksensor) for
korrekt dekktrykk
- Vi vurderer hvor slitte
dekken er
- Vi sjekker dekk og felger

for ev. skader
- Rengjøring av dekk
og felger (de fleste av
våre forhandlere tilbyr
dekkvask)
- Timeavtale for dekkskift
– bestill tid selv eller
motta påminnelse på
SMS
- Tilbud på nye dekk når
dine gamle må byttes ut
- Konkurransedyktige
priser
- Våre lokale fagfolk
kjenner kjøreforholdene
der du bor

Slik fungerer det

Dekkhotell er en av
de minst kompliserte
tjenestene som finnes.
Først leverer du inn dine

225/50R17 98Y XL
EU: C A 72 ))

Kun

TERNINGKAST
6 I DAGBLADETS
SOMMER
DEKKTEST
2020

1.999,dekk til oss – én gang. Vi
registrerer biltype, dekk og
dine kontaktopplysninger.
Ved sesongoverganger får
du en påminnelse om at
tiden er inne for dekkskift.
Fordi du får en timeavtale,
slipper du for eksempel de
lange køene som oppstår
hver eneste høst når den
første snøen legger seg.
Ved dekkskift er det bare
å møte opp til avtalt tid.
Etter at vi har skiftet dekk
for deg, kan du kjøre trygt
videre inn i en ny sesong i
visshet om at dekkskiftet

er forskriftsmessig utført,
og at dekkene er i god
stand til å takle en ny
årstid.

Bestill dekkhotell
allerede i dag

En Super Dekk Service-
forhandler er aldri langt
unna. Du finner oss over
hele landet. Finn din
lokale forhandler på
superdekk.no Velkommen
til den beste løsningen for
dine dekk – dekkhotell hos
Super Dekk Service!

FINN PRODUKTER TIL DIN BIL PÅ
WWW.SUPERDEKK.NO
Tast inn skiltnummer og få oversikt
over produkter som passer til din bil
– enklere blir det ikke

N

AB 12345

ContiPremiumContact 6

Maksimale egenskaper på vått underlag og økning
i kjørelengde takket være ny silika gummiblanding.
Optimalisert kjørekomfort og ytelse. Sporty kjørestil
uansett biltype takket være optimalisert mønster
design.

BE OM
TILBUD PÅ
MONTERING!

NYERE BILER LEVERES MED
DEKKTRYKKVARSLING – TPMS
Vi sørger for profesjonell
programmering på din bil

VI HAR DEKK TIL EL-BIL!
Hva bør du være
oppmerksom på ved
valg av dekk til el-bil
Støy spiller en større rolle.
Siden motoren i en el-bil
ikke avgir støy som i en
vanlig bil, vil støy fra dekk
trenge enda tydeligere
inn og oppleves som mer
markant.
Styrke. Fordi el-biler har et
veldig stort dreiemoment

tilgjengelig allerede fra
stillstand, sliter det ekstra
mye på dekkene. Derfor
er det viktig at dekk til
el-biler har en ekstra høy
slitestyrke.
 rep. Med el-bilens trek�G
kraft og dekkmønster/
gummiblanding som er
designet for å redusere
støy og rullemotstand,
må du også ta hensyn til
dekkets grep. Det er viktig

å finne et kompromiss
som passer deg som sjåfør - kjører du bare i lave
hastigheter i bymiljøer,
eller kjører du også i høye
hastigheter på veier som
kan være glatte? Dette
er av stor betydning for
hvilken dekkløsning man
skal velge.
Rullemotstand. Det kan
være en stor forskjell i
rullemotstand, og dette

må man også ta høyde for ved valg av dekk.
El-bilers rekkevidde kan
også være veldig forskjellig. Derfor kan det for
eksempel være en god
idé å velge dekk med lav
rullemotstand, hvis rekkevidden er kort og du ikke
kjører i høye hastigheter
eller i miljøer der godt
grep er avgjørende.

TESLA S

BMW I3

245/45R19 102W XL

155/70R19 84Q

Kun

Kun

NS9100

ECONEX NA-1

EU: E C 71 ))

EU: C B 70 ))

1.279,-

1.899,-

Komfort sportsdekk med gode styreegenskaper.
Stabilt selv ved høye hastigheter.

Prisgunstig alternativ til BMW i3.

BE OM
TILBUD PÅ
MONTERING!

FINN PRODUKTER TIL DIN BIL PÅ
WWW.SUPERDEKK.NO
Tast inn skiltnummer og få oversikt
over produkter som passer til din bil
– enklere blir det ikke

N

AB 12345

TESLA X

Ventus S1 evo3

Yteevne, sikkerhet og komfort er filosofien bak
dette dekket. Fremragende veigrep på vått føre og
patentert teknologi.

255/45R20 105Y XL

275/45R20 110Y XL

Kun

Kun

EU: C A 73 ))

EU: C A 73 ))

2.899,- 2.679,-

VELG RIKTIG DEKK
TIL BOBIL, CAMPING
OG VAREBIL

185R14C 102/100Q

195/70R15C 104/102R

Kun

Kun

NC1000

Vantra LT

EU: E C 70 ))

1 .069,God verdi for pengene. Fremragende vei grep.
Holdbarhet og jevn slitasje.

EU: C B 70 ))

1.229,Fremragende holdbarhet. Økt kilometertall. Stabilitet
ved tunge belastninger.

FINN PRODUKTER TIL DIN BIL PÅ
WWW.SUPERDEKK.NO
Tast inn skiltnummer og få oversikt
over produkter som passer til din bil
– enklere blir det ikke

N

AB 12345

SJEKK
PRISEN!

BE OM
TILBUD PÅ
MONTERING!

225/75R16CP 118R

225/75R16C 121/120R

Kun

Kun

Agilis Camping

NanoEnergy VAN

EU: C B 70 ))

2.909,Sikkert, holdbart og økonomisk, premiumvalget for
din bobil.

EU: C B 70 ))

1.849,God ytelse på vått føre, lavere rullemotstand, 
bedre slitestyrke og opptak av uregelmessigheter i
veibanen.

Go
further
Go
ultra
HIGH
PERFORMANCE

DEKK- OG FELGPAKKER
4 stk. Nordexx NS 9000
+ 4 stk. Mega Wheels standard felg

16”

17”

18”

19”

7.269,-

8.549,-

9.749,-

10.990,-

205/55R16 91V		
EU: E B 70 ))		
Dekk- og felgpakke kun

225/45R17 94Y XL
EU: E B 71 ))
Dekk- og felgpakke kun

225/40R18 92Y XL
EU: E B 71 ))
Dekk- og felgpakke kun

235/35R19 91W XL
EU: E B 71 ))
Dekk- og felgpakke kun

ALUFELGER
NYHET!

NYHET!

NYHET!

AUDI/BMW

Leo / 14”-20”

AF19 / 18”-19”

Tilgjengelig i farger:
· Sølv

Tilgjengelig i farger:
· Sølv
· Sort
· Sort frontpolert
· Sort kantpolert
· Antrasittgrå frontpolert

MERCEDES

AC-M07 / 18”-20”

TESLA

Aero FF / 18”-20”

Tilgjengelig i farger:
· Sort
· Antrasittgrå frontpolert
· Lys antrasittgrå

BMW

Tilgjengelig i farger:
· Sort kantpolert
· Sort frontpolert
· Antrasittgrå frontpolert

AC-MB4 / 18”-19”
Tilgjengelig i farger:
· Hyper silver
· Sort
· Sort frontpolert

AUDI/BMW/VOLVO

VOLCANO / 19”-21”

Tilgjengelig i farger:
· Hyper silver
· Antrasittgrå frontpolert

OVER 150 ULIKE FELGDESIGN!

Dekk- og felgpakke finner du enkelt til DIN bil på superdekk.no

NYHET hos Super Dekk Service:

HVA ER TPMS?
OG H
 VORFOR BØR
DU VITE HVA DET ER?
TPMS står for Tire Pressure
Monitoring System og er
et overvåkningssystem for
dekktrykk. Hensikten er økt
trafikksikkerhet og redusert drivstofforbruk.
TPMS er lovpålagt
standardutstyr i alle nye
biler siden 2015. Over
våkningssystemets fremste oppgave er å bidra
til økt sikkerhet ved at du
får tidlig varsel om trykkfall i ett eller flere dekk.
Alle som har foretatt et
dekkbytte på en bil med
TPMS har sett at systemet
varsler om feil dekktrykk.
Det vil alltid trenge å startes på nytt etter et skifte,
for å tilpasses de nye
dekkene.

Hvordan ser varselet
for tpms ut?

Har bilen din feil dekktrykk,
vil en lampe lyse på dashbordet ditt. Varselet er et
utropstegn rammet inn av
det som kan sammenlignes med en hestesko, men
som egentlig er bilde av et
gjennomskåret dekk. Noen
systemer gir detaljert
informasjon om aktuelt
trykk i de enkelte dekkene,
mens andre bare gir generell varsling om trykkfall.
Dette varierer fra bil til bil.

Hva betyr feil
meldingen?

Skulle TPMS-lampen lyse
under kjøring, vil årsaken være enten et visst
trykkfall i ett eller flere

dekk, eller i verste fall
punktering. Det beste du
kan gjøre er å kjøre innom
nærmeste bensinstasjon
for å sjekke lufttrykket.
Dersom du jevnlig må
innom og fylle luft, er det
sannsynlig at dekket må
repareres eller skiftes. Din
nærmeste Super Dekk
Service forhandler vil
tilby deg rask, effektiv og
fagkyndig hjelp.

Hva er fordelene med
tpms?

Selv om TPMS-systemer
primært skal bidra til økt
sikkerhet både for fører,
passasjerer og øvrige
bilister, har de også flere
andre viktige fordeler.

Riktig lufttrykk for dekkene er helt avgjørende.
For høyt lufttrykk vil slite
uforholdsmessig mye på
dekkets midtre del, mens
et for lavt lufttrykk vil gå
utover dekkets ytterkanter. Dette fører til en ujevn
mønsterdybde og vil på
sikt være svært trafikkfarlig.
Feil lufttrykk vil også
påvirke dekkøkonomien.
Kjører du med 30 prosent
for lavt trykk i dekkene, vil
dekkenes levetid halveres. Samtidig øker både
drivstofforbruk og CO2-
utslipp, som kan føre til
dekkskader som følge av
unødvendig varmgang.

SIKKER START
HELE ÅRET!

MYE
FOR
PENGENE!

Italienske FIAMM er en betydelig
aktør innen original montering
hos de store produsentene, og er
originalmontert på bilmodeller fra
blant annet Mercedes-Benz, Volvo,
Jaguar, Opel, Toyota, Nissan, Citroën,
Peugot, Renualt, Fiat, Maserati og
Ferrari. I tillegg er de sterke innenfor
MC-segmentet og er sponsor for to
team i Superbike-serien.
Vi leverer batterier til blant annet bil,
båt, fritid, MC, gressklipper, traktor,
lastebil med mer. De fleste av våre
batterier er ferdig syrefylte, vedlikeholdsfrie og klare til bruk.
Din forhandler hjelper deg med valg
av riktig batteri!

DRIFT
SIKKERHET
VED VALG
AV RIKTIGE
SMØRE
MIDLER!
NB! Smøremidler føres ikke av alle forhandlere.
Se etter oljesymbolet på forhandleroversikten.
Enkelte forhandlere fører andre oljemerker, be
om tilbud!

Eni er et stort, integrert energiselskap som blant annet
utvinner, produserer, transporterer og markedsfører
smøremidler. Kvalitetsprodukter med offisielle godkjenninger til kjøretøy i de fleste segment gir problemfri
kjøring. Erfaringer viser at kvalitetsprodukter gir mindre
slitasje, mindre støy og færre havari.
Din forhandler hjelper deg
med valg av riktig smøremiddel!

DIN LOKALE
DEKKFORHANDLER
Med nærmere 200 Super Dekk Service avdelinger i
Norge, og 200 forhandlere i resten av Skandinavia
finner du alltid en forhandler like i nærheten!

Våre servicefordeler:
 Våre forhandlere er godkjente
dekkverksted slik at du er sikret god
veiledning og fagmessig service.

 Vi tar sikkerheten på alvor. Vi tilbyr
deg en gratis dekksjekk slik at du
kan være trygg på at sikkerheten
er ivaretatt for deg selv, dine
medpassasjerer og medtrafikanter.

Dekkspesialist

24 timer service

Dekkhotel

Lett-service

EU-kontroll

Lastebilservice

Ring nærmeste forhandler på tlf. 915 09815
eller besøk vår hjemmeside www.superdekk.no
Alle priseksempler er inkl. mva. og miljøavgift. Monteringspriser kommer i
tillegg. Lokale prisvariasjoner kan forekomme, og vi tar forbehold om prisog avgiftsendringer. Trykkfeil kan forekomme, foto kan også avvike fra
produktbeskrivelsen. Enkelte forhandlere fører et begrenset utvalg av 
varene i denne brosjyren. Tilbudene er gyldig for sommerdekk sesongen 2021.

Landbruksservice

Bilglass

Smøremidler

Batteri

