
Etter to år med utvikling og testing er reTyre endelig 
klar for å møte den norske vinteren. Det begynte 
med en idé om en enkel sykkelkjetting, og endte 
opp med verdens første modulære sykkeldekk.   

Vi håper at du blir fornøyd med din Urban Winter, 
og at den kan bidra til å gjøre sykkelhverdagen din 

litt enklere OG tryggere! 

- Vennlig hilsen gründerne bak reTyre



Kort fortalt, slik fungerer det: 

1  Slipp litt luft ut fra 
dekket. Heller for lite enn 
for mye.

2 Smett felgfestene mellom 
felg og dekk. Blå side ut. 
Pump dekket opp igjen. 

3 Monter reTyre med glidelåsen. 
Stram overflaten imens du 
lukker glidelåsen på hver side 
annen hver gang 

Først monterer du felgfestet! 
Det trenger du bare gjøre én gang

Se video på retyre.no



NB! Størrelsen på sykkeldekket kan variere betydelig 
mellom produsentene - selv med samme oppgitte 

dimensjon. Dette kan påvirke hvorvidt reTyre passer med 
ditt dekk.  

1
Ta av hjulet av sykkelen. Merk deg 
rulleretningen slik at du monterer 

felgfestene riktig vei.

Ta ut luft av dekket.  

Steg for steg

Se video på retyre.no

Overflate

Felgfeste



Se video på retyre.no

2
Alt. 1: Løsne felgfestene delvis fra overflaten. 

At felgfestene fortsatt henger på gjør at du enklere kan sikre at de 
starter fra samme sted på begge sider, samt at rulleretning blir riktig.  

(Tips: bremseskive på venstre side)  

Alt.2: Felgfestene kan selvsagt også tas helt av og monteres løst. 
Monter først felgfestet på den ene siden. Pass på at begge 
felgfestene starter fra samme sted før du monterer motsatt side. 

Alt. 2

Alt. 1



3
Smett felgfestene inn mellom dekk og felg. 

Start med begynnelsen slik som vist på bildet. Gjør det samme hele 
veien rundt. Felgfestet er mindre enn felgen og må strekkes på plass 

mot slutten. Gjenta på den andre siden.

NB! Når felgfestet er plassert må du ta av overflaten.   

Se video på retyre.no



Se video på retyre.no

4
Påse at felgfestene er riktig plassert, med blå side ut, og at kanten 

på felgen er plassert i tilhørende grop på felgfestet.  

5
Pump opp dekket!   

Dekket beveger seg når det fylles, og dette kan resultere i at felgfestet 
faller ut. Hvis det skjer, ta ut litt luft og smett felgfestet på plass igjen. 



Se video på retyre.no

Gratulerer! 
Du er nå klar for vinteren

Felgfestet kan du sykle med året rundt. Nå mangler det bare å 
montere reTyre de dagene du trenger det! 

Pass på at glidelåsen sitter skikkelig på plass i begynnelsen, før du 
zipper på resten. Dytt litt med fingeren slik som på bildet (1.2).

Hvis dekket er litt for stort, så kan det bli tungt å ta på reTyre. Da 
hjelper det å trekke i overflaten samtidig som du lukker glidelåsen på 

hver side annenhver gang (1.3). 

DRA!

1.1 1.2

1.3 1.4



DISCLAIMER
reTyre should not be used on tyres that do not have the recommended sizes 

(ETRTO 622- 38/40 for size M, and 40/42 for size L).

The product must not be used if the fastening strips does not fit the tyre/rim 
combination on your bicycle. When using the product, the tyre must have the 

recommended tyre pressure as stated by the manufacturer of the tyre. The 
user must always inspect the product before use. Do not use if reTyre is mount-

ed incorrectly or damaged. Make sure the zipper is free of dirt, ice and similar 
before mounting. If the product is severely damaged the user must stop using it 

immediately. The product is not intended for off-road use, only on snow/
ice covered asphalt. It is not recommended to use the product when riding at 
speeds exceeding 25 km/h. reTyre is recommended for disk brakes. If used 
with rim brakes, make sure that reTyre has enough space to avoid conflict. 

Adjust the brake height if necessary. 

In no event shall the company be liable for any incidental, indirect, special or 
consequential damages or liabilities (including but not limited to incidental or 
consequential damages for loss of time, inconvnience, loss of use of bicycle, 

or any other consequential or incidental loss) in connection with the purchase, 
use, or operation of the product, whether due to a breach of warranty, breach of

contract, or otherwise.


