
Til deg som ikke tar sjanser 

Superdekk.no
Ring din lokale Super Dekk Service avdeling på tlf. 915 09815

999,-

VENTUS PRIME 3
205/55R16 91V

KUN
C A B 71dB

 
Svært gode kjøreegenskaper og optimert 
for å gi et lavt støynivå. Stopper når det 
skal - meget gode bremseegenskaper på 
både tørr og våt vei.

Stopp
i tide!



UNNGÅ 
VILTPÅKJØRSEL  
MED RIKTIGE DEKK

Når elgen står midt i veien kan 
dekkene være avgjørende for 
om det blir kollisjon eller ikke.  
Å kjøre med vinterdekk på  
sommerføre er en unødvendig 
og livsfarlig risiko.

Til sammen ble så mye 
som 8100 hjortedyr drept 
av bil på norske veier i fjor, 
viser tall fra SSB. I tillegg 
til rådyr, elg og hjort blir 
svært mange grevling, rev, 
oter, villrein, pinnsvin og 
andre smådyr skadet eller 
drept. Til og med ørn og 
villsvin må av og til bøte 
med livet. Dyr som ikke blir 
drept på stedet og flykter, 
kan lide lenge før de dør. 

I tillegg til lidelser for dyr, 
kan viltpåkjørsler gi store 

Unngå kollisjon  
med riktige dekk
Som bilist kan du heldigvis 
gjøre mye selv for å unngå 
kollisjon med dyr. Å senke 
hastigheten er selvsagt 
nødvendig der det er fare 
for å møte dyr, men hvilke 
dekk du bruker kan også 
påvirke bilens evne til å 
unngå ulykker. 

Din sikkerhet er vår høy-
este prioritet, og vi hjelper 
deg med å finne riktige 
dekk for sesong, biltype 
og dine behov så du kan 
kjøre så trygt som mulig 
sommer som vinter. 

Dårlig veigrep med  
vinterdekk på sommeren
En unnamanøver for å 
unngå å treffe et dyr kan 
også føre til andre ulykker, 
derfor er ekspertenes råd 
å heller tråkke inn brem-
sen alt du kan. For mister 

du kontrollen over bilen 
kan du ende opp med å 
kjøre av veien eller treffe 
motgående trafikk. 

Men kjører du med vinter-
dekk på sommerføre kan 
utfallet bli fatalt når dyret 
plutselig befinner seg 
midt i veien. For en av de 
viktigste egenskapene 
til et sommerdekk er kort 
bremselengde i varmt vær. 
Piggfrie vinterdekk har 
betydelig lengre bremse-
lengde enn sommerdekk 
når gradestokken kryper 
over 7 grader, spesielt på 
våte veier.

Ved unnamanøvre og i 
krappe svinger vil et  
vinterdekk i tillegg ha 
kritisk dårligere grep på 
sommerføre. Ved slike 
manøvre vil økt ustabilitet 
med vinterdekk merkes 
allerede fra 50 km/t.  

skader på bilen og ikke 
minst bilistene. Spesielt 
elgkollisjoner kan være 
svært alvorlige, og står 
bak flere av de verste 
bilulykkene med fatale 
konsekvenser for dyret 
men også deg. En elg veier 
gjerne rundt 400 kilo, og 
ved en kollisjon vil bilen 
ofte feie de lange, tynne 
bena unna elgen og krop-
pen treffer frontruta. Ruta 
kan gi etter, og det har til 
og med skjedd at taket 
har klappet sammen. 



Ved 85 km/t vil man kunne 
føle totalt tap av kontroll 
over bilen, mens man kun 
vil oppleve skrensing på 
sommerdekk.

Veigrepet til sommerdekk 
reduseres også drastisk 
om de er for slitte. Kravet 
på mønsterdybden på 
sommerdekk er minst 1,6 
millimeter, men NAF anbe-
faler minimum 3 millimeter. 
Er mønsterdybden mindre, 
kan det i verste fall føre til 
at du ikke klarer å bremse 
i tide. Hvis du er usikker på 
om dekkene dine holder 
mål, er du velkommen til 
en Super Dekk Service- 
forhandler, så sjekker vi 
dekkene dine for deg. Må 
du bytte dekk, har vi et 
stort utvalg og kan hjelpe 
deg med nye dekk så du 
kan kjøre trygt videre.

Hva bør du være obs på?
Når rådyr og elger sprer 
seg i trekkperioden på 
vår og høst er det man-
ge veger som krysses. De 
fleste dyrepåkjørsler skjer 
ved skumring og daggry 
når hjortedyrene er mest 
aktive, og det er spesielt 
høy risiko når disse perio-
dene sammenfaller med 
mye trafikk.

Vær ekstra oppmerk-
som der det er skiltet for 
fare for påkjørsel av vilt. 
Spesielt hjortedyr beve-
ger seg ofte i flokk, så der 
du ser ett dyr er det stor 
sjanse for at det er flere. 
Følg godt med på veiens 
sideterreng ved å bevege 
blikket og se langt frem. 
Du kan også dempe lys-
styrken på skjermer i bilen 
så du bevarer nattesynet.

205/55R16 91V 

Kun  999,-

Ventus Prime 3 
Svært gode kjøreegenskaper og optimert for å 
gi et lavt støynivå. Stopper når det skal - Nr.1 på 
bremsing på både tørr og våt vei i AutoBilds store 
sommerdekktest!

C A B 71dB

Imperium PT515 
Et rimelig alternativ med  
god bremseytelse på  
vått og tørt føre.

195/65R15 91V 

Kun  749,-
C B B 71dB

STOPPER 
NÅR DET 

SKAL

LANG  
LEVETID

NYERE BILER LEVERES MED  
DEKKTRYKKVARSLING – TPMS

Vi sørger for profesjonell  
programmering på din bil

BE OM 
TILBUD PÅ 

MONTERING!



225/50R17 XL 98Y  

Kun  1.799,-
A B A 69dB

225/55R18 98V 

Kun  1.839,-

N’Fera Sport SUV 
Sportsdekk med formidable vanndrenerings-
egenskaper og styreegenskaper som får deg 
til å glise.

D A B 71dB

SPORTSDEKK 
FOR SUV

Ventus S1 evo3 
Yteevne, sikkerhet og komfort er filosofien 
bak dette dekket, Fremragende veigrep 
på vått føre og patentert teknologi.

235/40R19 XL 96W   

Kun  2.499,-
B C B 72dB

BEST PÅ  
VÅTBREMS!

DETTE  
PÅVIRKER 
BREMSE-
LENGDEN
Noen få meter ekstra bremse-
lengde kan utgjøre forskjellen 
på liv og død. Derfor er evnen  
til å bremse effektivt en av de 
viktigste egenskapene bilen  
din må ha for trygg kjøring.

For å kunne stoppe i tide 
når det virkelig gjelder, 
er gode bremser og dekk 
alfa omega. Veiforholde-
ne, tyngden på bilen og 
hastigheten påvirker også 
bremselengden.

I tillegg har reaksjons-
tiden din stor betydning 
for hvor lang tid du bruker 
på å faktisk stoppe. Hvis 
du øker farten rekker du å 
kjøre mange flere meter 
fra du oppdager faren, til 
du faktisk får flyttet foten 
fra gasspedalen til brem-
sen. Denne reaksjonstiden 
påvirkes av hvor oppmerk-
som og årvåken du er. 

Senk farten!
Selv en liten fartsøkning vil 
utgjøre en stor forskjell, for 
dobler du farten så fire- 
dobles faktisk bremse-
lengden. Hvis du eksem-
pelvis kjører i 30 km/t på 
tørt sommerføre vil du 
kunne klare å stoppe hvis 
et barn eller et dyr kom-
mer løpende ut i kjøre-
banen 14 meter foran deg. 
Hvis du kjører i 50 vil du 
ikke engang rekke å  
reagere før det smeller.

Når gjennomsnittsfarten 
øker, er det større risiko for 
ulykker med personskader 
og dødsulykker. Derfor er 
det å senke farten et av 
de viktigste virkemidlene 



Stopp
i tide!

du har for å kunne bremse 
i tide. Når det frister å tryk-
ke ned gassen, tenk på om 
de få minuttene reisevei 
du sparer virkelig er verdt 
risikoen. 

Fire håndflater på veien
Kontakten et bildekk har 
mot veien er ikke større 
enn omtrent en håndflate. 
Når disse fire håndflatene 
skal stoppe en tung bil i 
stor fart er det åpenbart 
at de må ha så godt grep 
som mulig. 
Derfor er gode men også 
riktige dekk en av de 
viktigste faktorene som 
påvirker bremselengden.

Dekkene skal være i god 

stand og tilpasset forhol-
dene og bilen, og ha riktig 
lufttrykk. Du bør være klar 
over at om du velger å 
kjøre med vinterdekk på 
sommerføre, reduseres 
bilens evne til å stoppe 
i tide kraftig. Ytelsen til 
vinterdekk på sommer-
veier er nemlig betydelig 
dårligere fordi de har en 
mykere gummiblanding 
enn sommerdekk, tilpasset 
kalde forhold. 

En test utført av blant 
annet Trygg Trafikk, viser 
at på våt asfalt en som-
merdag blir bremseleng-
den opptil dobbelt så lang 
med piggfrie vinterdekk 
som med sommerdekk. 

Også på tørt sommerføre 
er sommerdekk klart  
bedre. Kjører du med 
gamle eller slitte dekk,  
skal du være klar over at 
nye sommerdekk har be-
traktelig kortere bremse-
lengde enn slitte dekk. Det 
er derfor en god investe-
ring i sikkerheten å skifte 
ut dekkene i tide. Din nær-
meste Super Dekk Service- 
forhandler kan hjelpe deg 
med å kontrollere dekkene 
hvis du er usikker.

Sjekk bremsene!
Et av de viktigste sikker-
hetssystemene på en bil 
er bremsene, så ikke nøl 
med å få de undersøkt 
hvis du mistenker at det er 

noe galt. Opplagte tegn 
er hvis ABS-eller anti-
skrens-lampen lyser. Men 
hvis bremsepedalen føles 
svampete når du trykker 
inn gassen, kan det være 
luft i bremsevæsken. Er 
pedalen derimot veldig 
hard å trykke inn eller går 
rett i gulvet, er dette også 
tegn på at det er proble-
mer med bremsene.

Andre faresignaler er hvis 
bilen rister, drar til en side 
eller rattet vingler når 
du bremser. Da bør du 
få bilen undersøkt umid-
delbart, ettersom det er 
mange deler av bremse-
systemet som kan svikte 
eller være slitt. 



Fristen for å bytte ut piggdekk 
med sommer dekk er første 
mandag etter 2.påskedag.  
For våre tre nordligste fylker 
med kaldere klima, er fristen 
1.Mai. I tillegg handler det om  
å bruke sunn fornuft.  

Fristen tar hensyn til at 
mange nordmenn drar på 
fjellet i påsken. Men noen 
år er vinteren lengre, eller 
kanskje påsken faller tidlig. 
Uansett er det viktig å vite 
at det er påbudt å kjøre 
med dekk som er tilpasset 
vær og føreforhold. Det 
er bilførerens vurdering, 
men merk at man plikter å 

ha en fornuftig grunn for 
valget. Som en tommel-
fingerregel kan vi si at 
når det er varmere enn 
sju grader har vinterdekk 
dårligere egenskaper enn 
sommerdekk.

Selv om det ikke er for-
budt å kjøre hele året 
med piggfrie vinterdekk, 

NÅR SKAL 
JEG BYTTE TIL  
SOMMERDEKK? 

bør du bytte til sommer-
dekk uansett på grunn av 
sikkerheten. Vinterdekk 
har nemlig mye dårligere 
veigrep og lengre bremse-
lengde på sommerføre. 
Våt asfalt sommerstid 
er vinterdekkets verste 
fiende, fordi bremseleng-
den øker enormt. Når noe 
kritisk inntreffer kan det bli 
svært farlig.

Ikke kjør med for slitte 
dekk
Har du sjekket om dekkene 
dine er forsvarlige å kjøre 
med før du bytter? Å kjøre 
med for slitte dekk er både 
trafikkfarlig og ulovlig. 
Kravet til mønsterdybden 
på sommerdekk er minst 1,6 
millimeter, men NAF anbe-
faler minimum 3 millimeter. 

Hvis du ikke vil ha bryde-
riet med å skifte selv, stikk 
innom din nærmeste  
Super Dekk Service- 
forhandler for rask og 
profesjonell hjelp. Vi har 
utstyr for å skifte dekk på 
felg riktig, og sikrer at alle 
hjulene er i balanse etter 
dekkskiftet. Og trenger du 
nye dekk har vi et stort 
utvalg av populære dekk 
i alle prisklasser fra blant 
annet Hankook, Toyo og 
Nexen.

Feil lagring kan koste dyrt
Dekkets levetid kan påvir-
kes ikke bare av hvordan 
de er lagret. Hjul skal opp-
bevares hengende eller 
liggende, og du bør ikke 
legge andre ting oppå 
hjulene. Det bør være 



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

AB 12345N

mørkt, tørt og kjølig der de 
lagres. Varme eller sollys 
fremskynder aldringen av 
dekkene kraftig.

Har du ikke plass eller 
riktige forhold for oppbe-
varing, og vil unngå tunge 
løft? Overlat til oss å opp-
bevare og skifte dekkene 
dine ved å levere de inn 
til et av våre dekkhotell. I 
tillegg rengjør vi dekkene 
og sjekker de og felgene 
for skader, mønsterdybde 
og eventuell slitasje. Enkelt 
og sikkert! 

Husk etterstramming
For å unngå kaoset som 
kan oppstå på bil- og 
dekkverksteder når alle 
vil bytte dekk samtidig, 
lønner det seg å holde 

øye med værmeldingen 
og bestille i god tid. Enda 
smartere er det å ha  
dekkene på dekkhotell hos 
en Super Dekk Service- 
forhandler, da kan du gå 
foran i køen. 

Etter noen mils kjøring bør 
du ta frem momentnøkkel 
eller hjulvinne og sjekke 
at bolter og muttere sitter 
som de skal, og eventuelt 
etterstramme med rett 
moment. Trenger du hjelp, 
så sving gjerne innom oss. 
Du er alltid velkommen, og 
ingen oppgave er for liten 
når det gjelder din sikker-
het. Du finner nesten alltid 
en Super Dekk Service 
avdeling nær deg. Vi sees!

225/45ZR17 XL 94Y  

Kun  

1.199,-
D A B 70dB

SPORTSDEKK  
MED SVÆRT 

GODE VÅTVEIS-  
EGENSKAPER

Proxes Sport A 
Våtgrep klasse A! Optimale  
kjøreegenskaper ved høy hastighet. 
Høy kjørekomfort og lavt støynivå.



Hva bør du være 
 oppmerksom på ved 
valg av dekk til elbil

Støy spiller en større rolle. 
Siden motoren i en elbil 
ikke avgir støy som i en 
vanlig bil, vil støy fra dekk 
trenge enda tydeligere 
inn og oppleves som mer 
markant.
 
 Styrke. Fordi elbiler har et 
veldig stort dreiemoment 

tilgjengelig allerede fra 
stillstand, sliter det ekstra 
mye på dekkene. Derfor  
er det viktig at dekk til 
elbiler har en ekstra høy 
slitestyrke.
 
 Grep. Med elbilens trekk-
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 sjå-
før - 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.  
Elbilers rekkevidde kan 
også være veldig for-
skjellig. Derfor kan det for 
eksempel være en god 
idé å velge dekk med lav 
rullemotstand, hvis rekke-
vidden er kort og du ikke 
kjører i høye hastigheter 
eller i miljøer der godt 
grep er  avgjørende.

VI HAR DEKK TIL ELBIL!

FORAN
155/70R19 84Q 

Kun  1.999,-

BAK
175/60R19 86Q 

Kun  2.129,-

ContiEcoContact 6 
Gummiblanding som gir lavere rullemotstand 
og lavere drivstofforbruk. Optimert grep og 
kjøreegenskaper.

B B B 70dB A A B 70dB

DET PERFEKTE 
SOMMER- 
DEKKET TIL  
DIN BMW i3



235/40ZR19 XL 96W

NS9100 
Komfort sportsdekk med gode styre-
egenskaper. Stabilt selv i høye hastigheter. 

D C B 71dB

245/35ZR20 XL 95Y 

Kun  2.549,-
C A A 68dB

N’Fera Sport 
Sportsdekk med formidable  
vanndreneringsegenskaper og  
styre egenskaper som får deg til  
å glise. Støynivå i toppklasse!

SPORTSDEKK 
MED LAVT 
STØYNIVÅ

SJEKK  
PRISEN!  
Gjelder så langt  
lageret rekker

Dekk- og felgpakke
  4 stk. Nordexx NS9100 dekk
+   4 stk. Mega Wheels Cetus  

i sølv eller antrasittgrå

DEKK OG FELGER  
TIL TESLA 3

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

AB 12345N

BE OM 
TILBUD PÅ 

MONTERING!

Kun  

6.298,-



CAMPING-
VOGN

SJEKK  
PRISEN!

185R14C 8PR 102/100R 

Kun  959,-

Fullpower PT825 
Z-formet mønsterdesign gir godt grep på  
vått- og tørt føre, bedre vanndrenering med  
3 langsgående kanaler.

D A B 72dB
225/75R16C 10PR 121/120S 

Kun  1.919,-

Roadian CT8 
Varebildekk med utmerket våt-
veisegenskaper, god holdbarhet  
og stabilitet.

B B B 71dB

VELG RIKTIG DEKK  
TIL BOBIL, CAMPING 
OG VAREBIL



PREMIUM-
VALGET!

195/70R15C 104/102S 

Kun  

1.199,-
D C B 70dB

NanoEnergy VAN 
God ytelse på vått føre, med lavere  
rullemotstand. Bedre slitestyrke og opp-
tak av uregelmessigheter i veibanen.

225/75R16CP 118R 

Kun  3.369,-

Agilis Camping 
Sikkert, holdbart og økonomisk, 
premiumvalget for din bobil.

C B B 70dB

GOD SLITE-
STYRKE!

NYERE BILER LEVERES MED  
DEKKTRYKKVARSLING – TPMS

Vi sørger for profesjonell  
programmering på din bil

Vi har dekkene du behøver  
til din bobil, campingvogn  
eller varebil. Stort utvalg i  
dimensjoner og prisklasser.



NYHET!NYHET!

ALUFELGER

NYHET!

AC-521 / 17”-21” 
Tilgjengelig i farger: 
· Sort frontpolert 
· Sort

AC-M09 / 18”-19” 
Tilgjengelig i farger:
· Matt antrasittgrå 
· Sort med rød kapsel
· Antrasittgrå
· Bronse
· Hyper silver 
· Sort

STING / 18”-20” 
Tilgjengelig i farger: 
· Blank sort 
· Sølv

TURISMO FF / 19”-20” 
Tilgjengelig i farger: 
· Gloss gunmetal 
· Gloss gunmetal frontpolert

ELBIL

BMW

Sommerens alufelgnyheter finner du 
hos Super Dekk Service. Vi har felger i 
alle prisklasser og hjelper deg med å 
velge riktig felg til din bil.

AF20 / 18”-21” 
Tilgjengelig i farger: 
· Sølv 
· Sort 
· Sort frontpolert

AUDI



TESLA

NYHET!

AERO FF / 18”-20” 
Tilgjengelig i farger: 
· Blank sort  
· Antrasittgrå frontpolert 
· Lys antrasittgrå

4x4

OVER 150 ULIKE FELGDESIGN!
Dekk- og felgpakke finner du enkelt til DIN  

bil på superdekk.no

ROUGH / 20” 
Tilgjengelig i farger: 
· Matt sort

SAPPHIRE FF / 18”-20” 
Tilgjengelig i farger: 
· Grå metalic frontpolert

AUDI/VOLVO/MERCEDES

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

AB 12345N



CETUS 
17’’  kun 1.349,-
18’’  kun 1.699,-
19’’  kun 1.999,-
20’’  kun 2.149,-

LYST PÅ NYE FELGER?
Vi har nå ekstra gode priser på designfelgen  
Mega Wheels Cetus! Passer de aller fleste 
bilmodeller. Velg mellom sølv eller antrasitt.



17’’  kun 1.349,-
18’’  kun 1.699,-
19’’  kun 1.999,-
20’’  kun 2.149,-

SIKKER START
HELE ÅRET!

Italienske FIAMM er en  betydelig  aktør innen 
original montering hos de store produsentene, 
og er original montert 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!

MYE
FOR

PENGENE!

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!

Er det lenge siden du har byttet motorolje på bilen, da 
er det kanskje på tide med et oljeskift? Kvalitetsoljene 
fra Eni har offisielle godkjenninger til de fleste kjøretøy, 
som igjen gir problemfri kjøring. Våre erfaringer viser  
at dersom man velger et kvalitetsprodukt, så blir det 
mindre slitasje, mindre støy og færre havari.

Din forhandler hjelper deg  
med valg av riktig smøremiddel!



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   pris- 
og avgifts endringer. Trykkfeil kan forekomme, foto kan også avvike fra 
 produktbeskrivelsen. Enkelte forhandlere fører et begrenset utvalg av   
varene i denne brosjyren. Tilbudene gjelder frem til 20.juni 2022.

DIN LOKALE 
DEKKFORHANDLER
Med 170 Super Dekk Service avdelinger i Norge, og 200 
forhandlere i resten av Skandinavia finner du alltid en 
forhandler like i nærheten!

Våre servicefordeler:

Bilglass Smøremidler BatteriDekkspesialist Dekkhotel LandbruksserviceLastebilserviceEU-kontrollLett-service24 timer service

  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.

Gratis
dekksjekk

Godkjent 
dekkverksted


