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LEHKÁ REKREAČNÍ
CYKLOTURISTIKA

SPECIÁLNÍ A NÁROČNÁ
CYKLOTURISTIKA

EXPEDIČNÍ
CYKLOTURISTIKA

Brašny a nosiče této kategorie jsou navrženy především
s ohledem na praktičnost. Při
jejich vývoji nejsou kladeny
vysoké požadavky na zatížitelnost a odolnost proti dešti.
Tato řada je ideální pro
občasnou rekreační turistiku
a pro méně náročné cykloturisty, kteří preferují jízdu
po silnicích a nenáročných
cestách s hmotností nákladu
nejvýše do 15 kg.

Řada brašen SNC je určena
pro náročné cykloturisty, kteří
se pohybují v rozmanitém
terénu (silnice, šotolina, lesní
cesty…) s maximální hmotností nákladu 35 kg.

Expediční řada je ideální pro
náročné cykloturisty, kteří se
pohybují v extrémním terénu
(horské a kamenité cesty),
za každého počasí, s max.
hmotností nákladu 44 kg.

HLAVNÍ RYSY: modulový systém, pevné uchycení brašen
k nosiče a možnost fixace
nákladu.

HLAVNÍ RYSY: pevný systém

BIKEPACKING

CARBON DESIGN

FAMILY EDITION

Kategorie W2B Arsenal pro
bikepacking je specifická
snadným nasazením brašny
na kolo. Lehkost, pevnost
a stabilita brašen zaručuje
bezstarostnou jízdu těžkým
lesním terénem.

Výjimečná řada brašen s ojedinělým designem karbonového vzoru. Vhodná nejen pro
majitele karbonových kol, ale
pro každého, kdo ocení osobitý design.

Hlavním produktem této kategorie je unikátní
CykloBabyBag pro pohodlnější rodinné cyklovýlety s
malými dětmi, doplněný praktickými brašnami v netradičních barvách.

uchycení brašen k nosiči,
fixace nákladu, 100% vodotěsnost brašen a nejvyšší
pevnost spojů.

HLAVNÍ RYSY: nejnižší cena,
nejjednodušší uchycení
nákladu, šitá konstrukce brašen.

Řada W2B se dělí na tři modelové řady: Black, Camo
a Special.

BRAŠNY
NA ŘÍDÍTKA
A PŘEDSTAVEC
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KATEGORIE

SYMBOLY

Možnost zvětšení objemu

LEHKÁ REKREAČNÍ
CYKLOTURISTIKA

Pohotové připevnění
držákem QuickFix
Součástí brašny je návlek
proti znečištění

SPECIÁLNÍ A NÁROČNÁ
CYKLOTURISTIKA

Kompresní popruh
Integrovaný gumicuk
Absolutně vodotěsná brašna
– svařované švy

EXPEDIČNÍ
CYKLOTURISTIKA

Vodotěsný rolovací systém
zavírání
Kapsa pro mobil

BIKEPACKING

UMÍSTĚNÍ NA KOLE
Na představci řídítek
Před řídítky
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BRAŠNY NA ŘÍDÍTKA

Rychloupíncí držák
QuickFix pro pohotové
připevnění na řídítka

Součástí brašny je
návlek proti znečistění
s bezpečnostní reflexní
nášivkou

∅ 25,4–31,8 mm

k Řídítková brašna s plastovým držákem
QuickFix pro pohotové připnutí nebo odepnutí

k Popruh pro přenášení na rameni a vnitřní plastová výstuha boků brašny zaručují praktičnost
a bezpečí vašeho nákladu na cestách

k Hlavní kapsa brašny je uzavíratelná zipem,
nechybí vnitřní malá kapsička na drobnosti

k Čelní oddělená kapsa na zip
k Integrovaný mapník

k Pro převoz foto/video techniky lze dokoupit vložku art. 510.1
k Brašna je vodovzdorná (ne vodotěsná)

k Součástí brašny je návlek proti znečištění

k Kapsa na lahev na boku brašny

TECHNICKÉ PARAMETRY

16 × 24 × 21 cm
640 g + 160 g (QuickFix)

d×š×v

Art. 445 BRAŠNA NA ŘÍDÍTKA QF

7l
PES/PVC
4 kg

Rychloupíncí držák QuickFix
pro pohotové připevnění na
řídítka

Součástí brašny je návlek
proti znečistění
s bezpečnostní reflexní
nášivkou

Art. 509 BRAŠNA NA ŘÍDÍTKA QF DÁMSKÁ

TECHNICKÉ PARAMETRY

k Brašna na řídítka s velkou hlavní kapsou
a menší kapsou na zip, která je krytá víkem

20 × 24 × 21 cm

k Vnitřní výztuha brašny pevně drží tvar
k Nastavitelný ramenní popruh

k Připevnění QuickFix zaručí jednoduchou
manipulaci

k Velké ucho na vrchu brašny pro přenášení
a poutko na blikačku ve středu víka

k 3M bezpečnostní reflexní pásek

k Dvě boční síťové kapsy na drobné věci

k Součástí brašny je návlek proti znečištění

k Pro převoz foto/video techniky lze dokoupit
vložku art. 510.1
k Brašna je vodovzdorná (ne vodotěsná)

700 g +160 g (QuickFix)
9l
PES/PVC
4 kg

d×š×v

∅ 25,4–31,8 mm
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Rychloupíncí držák QuickFix pro
pohotové připevnění na řídítka

Součástí brašny je návlek proti
znečistění s bezpečnostní reflexní
nášivkou

∅ 25,4–31,8 mm

k Vnitřní plastová výztuha

k Velká hlavní kapsa na zip, boční síťová kapsa
na drobnosti a kapsa na lahev

k Odnímatelné průhledné pouzdro na mapu

k Nad hlavní komorou (pod mapníkem) menší
kapsa na doklady, mapy a průvodce
k Dvě menší kapsy v čele brašny uzavíratelné
popruhy nebo suchým zipem

k Součástí brašny je návlek proti znečištění

k Snadné nasazení a odepnutí brašny díky
systému QuickFix (plastový držák art. 183 je
součástí balení)

k Brašna obsahuje polstrovanou vložku
art. 510.1 pro převoz fototechniky

k Brašna je vodovzdorná (ne vodotěsná)

TECHNICKÉ PARAMETRY

13 × 24 × 21 cm
830 g +160 g (QuickFix)

d×š×v

Art. 510 BRAŠNA NA ŘIDÍTKA QF

7l
PES/PVC
4 kg

k Popruh pro přenášení na rameni

NOVINKA

Rychloupíncí držák
QuickFix pro pohotové
připevnění na řídítka

Součástí brašny je návlek
proti znečistění
s bezpečnostní reflexní
nášivkou

Art. 540 BRAŠNA NA ŘIDÍTKA PINK
k Vnitřní plastová výztuha

k Velká hlavní kapsa na zip, boční síťová kapsa
na drobnosti a kapsa na lahev

k Snadné nasazení a odepnutí brašny díky
systému QuickFix (plastový držák art. 183 je
součástí balení)

k Nad hlavní komorou je menší kapsa na dokla- k Brašna je vodovzdorná (ne vodotěsná)
dy, mapy a průvodce
k Praktický elastický gumicuk pro připevnění
dalšího nákladu
k Dvě menší kapsy v čele brašny uzavíratelné
popruhy nebo suchým zipem
k Popruh pro přenášení na rameni

k Součástí brašny je návlek proti znečištění

TECHNICKÉ PARAMETRY

13 × 24 × 21 cm
830 g +160 g (QuickFix)
7l
PES/PVC
4 kg

d×š×v

∅ 25,4–31,8 mm

BRAŠNY NA ŘÍDÍTKA

8|

Pevný upínací systém
QuickFix a reflexní
bezpečnostní potisk
na bocích i vpředu

Art. 310 BRAŠNA NA ŘÍDÍTKA QF VODOTĚSNÁ

TECHNICKÉ PARAMETRY

k Vodotěsná polstrovaná brašna s odepínatelný- k Plastová výztuha zpevňuje skelet brašny
mi vnitřními přepážkami pro bezpečný převoz k Průhledné odnímatelné pouzdro na mapu
nákladu (foto, video technika)
k Odnímatelný ramenní popruh
k Doporučujeme pro expediční, klimaticky
náročné cesty nebo do extrémních podmínek k Plastový držák QuickFix

17 × 25 × 21 cm

k Rolovací systém zavírání zaručuje 100%
vodotěsnost

k Reflexní bezpečnostní potisk

k 100 % vodotěsné vysokofrekvenčně svařované švy

1140 g +160 g (QuickFix)
9l

∅d××dš × v

∅ 25,4–31,8 mm

PES/PVC
4 kg

ŘADA BLACK

Art. 601 BRAŠNA NA ŘÍDÍTKA
k Klopa má dvě kapsy na zip (vnější a vnitřní)
pro doklady, mobil, klíče apod.
k Připevnění pomocí popruhů
k Pro všechny typy kol

k Gumicuk pro připevnění dalšího nákladu

k Popruhové připevňovací systémy pro uchycení dalšího nákladu

k Ideální pro kombinaci s podsedlovými brašnami art. 602, 603

∅17

k Vhodné kombinace s podsedlovými brašnami 622, 623, 612 a 613

8l

k Brašna je vodovzdorná (ne vodotěsná)

+ Jako bonus získáte k brašně navíc kompresní popruh

× 52 cm

430 g
PES/PVC

d×š×v

k Délku brašny lze ovlivnit zarolováním

TECHNICKÉ PARAMETRY
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Art. 621 BRAŠNA NA ŘÍDÍTKA

TECHNICKÉ PARAMETRY

k Délku brašny lze ovlivnit zarolováním

k Ideální pro kombinaci s podsedlovými brašnami
art. 622, 623

∅17×

k Vhodné kombinace s podsedlovými brašnami 602,
603, 612 a 613

8l

k Klopa má dvě kapsy na zip (vnější
a vnitřní) pro doklady, mobil, klíče apod.
k Připevnění pomocí popruhů
k Pro všechny typy kol

k Gumicuk pro připevnění dalšího nákladu

k Brašna je vodovzdorná (ne vodotěsná)

+ Jako bonus získáte k brašně navíc kompresní

PES/PVC

popruh

NOVINKA

k Popruhové připevňovací systémy pro
uchycení dalšího nákladu

52 cm

380 g

∅×d

ŘADA CAMO

ŘADA SPECIAL

k Brašny lze použít jako set nebo každou samostatně
k Objem lze zmenšit zarolováním brašny a zapnutím
na přezku

do extrémních podmínek

k 100% vodotěsné vysokofrekvenčně
svařované švy

k Pro všechny typy kol

k Ideální pro kombinaci s podsedlovými
brašnami art. 612, 613

k Doporučujeme pro klimaticky náročné cesty nebo

+ Jako bonus získáte k brašně navíc

k Připevnění pomocí popruhů

k Rolovací systém zavírání zaručuje 100% vodotěsnost

k Vhodné kombinace s podsedlovými
brašnami 602, 603, 622 a 623
kompresní popruh

TECHNICKÉ PARAMETRY

26–45 × 19+9 ×
16 – 19 cm
350 g + 360 g
8l+4l
PAD/TPU

d×š×v

Art. 610 BRAŠNA NA ŘÍDÍTKA VODOTĚSNÁ (SET DVOU BRAŠEN)
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BRAŠNY NA PŘEDSTAVEC

ŘADA CAMO

k Příruční brašna na nezbytnosti, jež musíte mít
stále po ruce (jídlo, pití, rukavice, čepice, klíče,
peníze…)
k Reflexní grafika pro vaši bezpečnost

k Uchycení třemi body ke konstrukci kola zaruřuje vysokou stabilitu

+ Jako bonus získáte k brašně navíc
kompresní popruh

TECHNICKÉ PARAMETRY
∅15

× 11 cm

70 g

∅×d

Art. 626 BRAŠNA NA ŘÍDÍTKA – PŘÍRUČNÍ

0,6 l
PES/PVC

Art. 430 MAPNÍK

TECHNICKÉ PARAMETRY

k Praktický mapník na řídítka a představec
s ochranou fólií proti vodě.

23 × 26 cm

k Zavírání na suchý zip zamezuje vypadnutí
mapy

PES/PVC

k Rychlé nasazení pomocí suchých zipů

k Částečná ochrana proti vodě (možnost proniknutí vody přes šité švy)
k Plastová podložka + průhledná folie

170 g

d×š

Poloha na řídítkách
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Art. 500 BRAŠNA NA ŘÍDÍTKA S KAPSOU PRO MOBIL

TECHNICKÉ PARAMETRY

k Řídítková brašna na horní část představce
řídítek vhodná pro telefon nebo MP3 přehrávač

k Díky uzkému profilu je na řidítkách dostatek
místa pro cyklocomputer, světlo apod.

17 × 7-9,5 × 4-7 cm

k Brašna je vodovzdorná (ne vodotěsná)

0,5 l

k Boční gumový vývod pro sluchátka

k Průhledný vrchní díl brašny umožňuje vizuální kontrolu displeje

k 3M bezpečnostní reflexní pásek

90 g

d×š×v

Otvor pro
sluchátkový kabel
telefonu/MP3
přehrávače

PES/PVC

k Jednoduché nasazení pomocí suchých zipů

k Pouzdro na telefon s dotykovým displejem
ve 4 velikostech

k Univerzální upnutí páskem s ráčnou pro
dotažení

k Vodotěsný materiál účinně chrání telefon
před nepřízní počasí

k Snadné nasazení a odepnutí pouzdra díky
systému QuickFix

k Vnitřní plastová výztuha

k 100% vodotěsné vysokofrekvenčně svařované švy

k Orientaci upnutí pouzdra na držák lze měnit
v úhlu 90° - na výšku / na šířku

k Uzavírání pouzdra suchým zipem

k Vizuální kontakt během telefonního hovoru

TECHNICKÉ PARAMETRY

14 × 7,5 cm (530)
16 × 8,5 cm (531)
18 × 9,5 cm (532)
19 × 10,5 cm (533)
40 g (530) / 50 g (531)
55 g (532) / 60 g (533)
PES/PVC
300 g

d×š

Art. 530 / 531 / 532 / 533 POUZDRA NA TELEFON

BRAŠNY
NA RÁM
A DO RÁMU
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KATEGORIE

SYMBOLY
Možnost zvětšení objemu
Pohotové připevnění
držákem QuickFix

LEHKÁ REKREAČNÍ
CYKLOTURISTIKA

Součástí brašny je návlek
proti znečištění
Kompresní popruh
Integrovaný gumicuk

SPECIÁLNÍ A NÁROČNÁ
CYKLOTURISTIKA

Absolutně vodotěsná brašna
– svařované švy
Kapsa pro mobil

UMÍSTĚNÍ NA KOLE

EXPEDIČNÍ
CYKLOTURISTIKA

Na rámu
u hlavové trubky
V rámu u sedlové trubky
Ve spodní části rámu
V rámu u hlavové trubky

BIKEPACKING

CARBON DESIGN

BRAŠNY NA RÁM
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Art. 520 BRAŠNA NA RÁM S KAPSOU PRO MOBIL

TECHNICKÉ PARAMETRY

k Brašna na přední část rámu a na představec k Vizuální kontakt během telefonního hovoru
řídítek
k Vnitřní rozměr kapsy pro mobilní telefon
k Praktická objemná brašna na veškeré
85 × 175 mm, rozměr průhledného okna
85 × 147 mm
nezbytnosti, které je třeba mít stále na očích
(mobilní telefon, kompaktní fotoaparát,
k Upínání pomocí suchých zipů
peněženka, klíče, sušenka…)
k 3M bezpečnostní reflexní pásek
k Díky úzkému profilu je na řídítkách dostatek
k Brašna je vodovzdorná (ne vodotěsná)
místa pro cyklocomputer, světlo apod.

19 × 9 × 7 cm
1,1 l
PES/PVC

k Vnitřní plastová výztuha pevně drží tvar
brašny

Art. 521 BRAŠNA NA RÁM S KAPSOU PRO MOBIL

TECHNICKÉ PARAMETRY

k Brašna na přední část rámu pro mobilní
telefony, powerbanku apod.

20 × 9 × 10 cm

k Praktická objemná brašna na veškeré
nezbytnosti, které je třeba mít stále na
očích (telefon, kompaktní fotoaparát, peněženka, klíče, nářadí…)

k Průchodka na sluchátka

k Vizuální kontakt během telefonního hovoru

k Rozměr kapsy pro smartphone 80 × 150 mm

k Upínání pomocí pásků se suchým zipem
k Brašna je vodovzdorná (ne vodotěsná)

110 g
1,5 l
PES/PVC

d×š×v

k Průchodka pro sluchátka

130 g

d×š×v

Průhledný plast
umožňuje kontrolu
displeje během jízdy
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Součástí brašny je návlek
proti znečistění
s bezpečnostní reflexní
nášivkou

k Rámová dvoubrašna na nezbytné drobnosti
(powerbanku, peněženku, klíče, sušenku)
k Samostatná kapsa pro smartphone - vnitřní
rozměr 180 × 85 mm

k 3M bezpečnostní reflexní pásek

k Součástí brašny je návlek proti znečištění
k Brašna je vodovzdorná (ne vodotěsná)

k Připevňuje se k rámu suchými zipy

TECHNICKÉ PARAMETRY

18 × 16 × 15 cm

d×š

Art. 514 BRAŠNA NA RÁM S KAPSOU PRO SMARTPHONE

190 g (533)
1,9 l
PES/PVC

NOVINKA

k Dotyková folie - při obsluze telefonu nemusíte přístroj z pouzdra vyjímat

Součástí brašny je návlek
proti znečistění
s bezpečnostní reflexní
nášivkou

k Rámová dvoubrašna na nezbytné drobnosti
(powerbanku, peněženku, klíče, sušenku)

k Samostatná kapsa pro smartphone - vnitřní
rozměr 180 × 85 mm
k Připevňuje se k rámu suchými zipy

k Dotyková folie - při obsluze telefonu nemusíte přístroj z pouzdra vyjímat

k 3M bezpečnostní reflexní pásek

k Součástí brašny je návlek proti znečištění
k Brašna je vodovzdorná (ne vodotěsná)

TECHNICKÉ PARAMETRY

18 × 16 × 15 cm
190 g (533)
1,9 l
PES/PVC

d×š

Art. 544 BRAŠNA NA RÁM PINK

BRAŠNY NA RÁM
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Art. 615 BRAŠNA NA RÁM S POUZDREM PRO MOBIL

TECHNICKÉ PARAMETRY

k Objemná brašna na rám s odnimatelným k Dotyková folie, při hovoru nemusíte telefon z pouzpouzdrem na mobilní telefon
dra vyjímat

20 × 10 × 10 cm

k Vysokofrekvenčně svařované švy
a vodotěsný zip zaručí absolutní sucho
pro převážený obsah v brašně

k Rozměr pouzdra pro mobilní telefon je
85 × 175 mm

k Snadná údržba

k Reflexní grafika pro vaši bezpečnost

+ Jako bonus získáte k brašně navíc kompresní
popruh

120 g

d×š×v

ŘADA SPECIAL

1,5 l
PES/PVC

Art. 701 BRAŠNA NA RÁM S POUZDREM PRO MOBIL

TECHNICKÉ PARAMETRY

k Brašna na horní rámovou trubku

28 × 10 × 9 cm

k Upínání pomocí suchých zipů

k Praktická brašna na veškeré nezbytnosti, k Brašna je vodovzdorná (ne vodotěsná)
které je třeba mít stále na očích (mobilní
telefon, kompaktní fotoaparát, peněženka, klíče)
k Vývod na sluchátka

k Vnitřní rozměr kapsy pro mobilní telefon
80 × 170mm

310 g
1,2 l
PES/PVC

d×š×v

k Upínání pomocí pásků se suchým zipem

BRAŠNY DO RÁMU
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Art. 513 BRAŠNA NA RÁM DÁMSKÁ

TECHNICKÉ PARAMETRY

k Rámová dvoukomorová brašna na nezbytné
drobnosti (mobil, peněženku, klíče, sušenku)

20 × 4+4 × 13 cm

k Připevňuje se k rámu suchými zipy

k Dvě oddělené boční kapsy uzavíratelné překrytým zipem

k Brašna je vodovzdorná (ne vodotěsná)

+ Jako bonus získáte k brašně navíc kompres-

145 g

ní popruh

d×š×v

Systém „převléknutí“
dvojitých kapes přes
rámovou trubku

2 × 0,6 l
PES/PVC

k Připevnění brašny k rámu kola suchými zipy

Verze 523 je rozměrově
nejmenší, z toho důvodu
má pouze tříbodové
uchycení

Čtyřbodové připevnění
suchými zipy je spolehlivé
a pevné

k 4 velikosti brašen

k Rámová brašna se k rámu kola upíná
pomocí suchých zipů

k Vnitřní výztuha brašny pevně drží tvar
brašny

k Brašna je vodovzdorná
(ne vodotěsná)

k Brašna art. 515 obsahuje kapsičku na drobnosti a vnitřní odnímatelnou vodotěsnou kapsu

k 3M bezpečnostní reflexní pásek na brašně k Brašna 523 je díky menšímu rozměru ideální pro malé rámy kol
zaručí lepší viditelnost na cestách
+ Jako bonus získáte k brašně navíc
k Dvě oddělené kapsy uzavíratelné zipem
kompresní popruh

TECHNICKÉ PARAMETRY

29 × 6 × 23 cm (503)
34 × 6 × 25 cm (504)
41 × 6 × 30 cm (515)
23 × 6 × 18 cm (523)

d×š×v

Art. 503 / 504 / 515 / 523 DĚTSKÁ BRAŠNY DO RÁMU

225 g (503) 265 g (504), 430 g (515)
170 g (523)
2 l (503), 2,6 l (504), 3,8 l (515), 1,2 l (523)
PES/PVC

BRAŠNY DO RÁMU
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Art. 614 BRAŠNA DO RÁMU VODOTĚSNÁ

TECHNICKÉ PARAMETRY

k Doporučujeme pro klimaticky náročné
cesty nebo do extrémních podmínek

36,5 × 13,5 × 6 cm

k 100% vodotěsné vysokofrekvenčně svařované švy
k Vodotěsný zip

k Reflexní grafika pro vaši bezpečnost
k Snadná údržba

+ Jako bonus získáte k brašně navíc kompresní
popruh

140 g

d×š×v

ŘADA SPECIAL

2,5 l
PES/PVC

k Brašnu v rámu můžete umístit vertikálně
i horizontálně

ŘADA CAMO

k Rámová brašna pro uložení náhradní
duče, pumpičky nebo oblečení
k Reflexní grafika pro vaši bezpečnost

k Brašna se k rámu kola upíná pomocí
suchých zipů

k Vnitřní výztuha brašny pevně drží tvar
brašny

k Dvě oddělené kapsy uzavíratelné zipem
k Brašna je vodovzdorná (ne vodotěsná)

k Brašna art. 625 obsahuje boční kapsičku
na drobnosti a vnitřní odnímatelnou vodotěsnou kapsu

+ Jako bonus získáte k brašně navíc kompresní
popruh

TECHNICKÉ PARAMETRY

34 × 25 × 6 cm (624)
41 × 30 × 6 cm (625)
265 g (624), 430 g (625)
2,6 l (624), 3,8 l (625)
PES/PVC

d×š×v

Art. 624 / 625 BRAŠNY DO RÁMU
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Čtyřbodové připevnění
suchými zipy je
spolehlivé a pevné

k Rámová brašna se k rámu kola upíná
pomocí suchých zipů

k Vnitřní výztuha brašny pevně drží tvar

k 3M bezpečnostní reflexní pásek zaručí
lepší viditelnost na cestách

k Dvě oddělené kapsy uzavíratelné zipem

k Brašna je vodovzdorná (ne vodotěsná)

+ Jako bonus získáte k brašně navíc
kompresní popruh

TECHNICKÉ PARAMETRY

27 × 5 × 15 cm
170 g
1l
PES/PVC

d×š×v

Art. 512 BRAŠNA DO RÁMU DÁMSKÁ

BRAŠNY
POD
SEDLO

20 |

| 21

KATEGORIE

LEHKÁ REKREAČNÍ
CYKLOTURISTIKA

SYMBOLY

Možnost zvětšení objemu
Pohotové připevnění
držákem QuickFix
Součástí brašny je návlek
proti znečištění

SPECIÁLNÍ A NÁROČNÁ
CYKLOTURISTIKA

Vodotěsný rolovací systém zavírání
Integrovaný gumicuk
Absolutně vodotěsná brašna
– svařované švy

BIKEPACKING

Kompresní popruh

UMÍSTĚNÍ NA KOLE
Pod sedlem

CARBON DESIGN

Na sedlovou trubku –
brašna s nosičem

BRAŠNY POD SEDLO

NOVINKA
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k Brašna středního objemu s rychloupínacím
hliníkovým nosičem na sedlovku

k Variabilita objímky na průměry sedlovek
25–32 mm

k Je vhodná pro převoz lehčích nákladů; ide- k Nosič není vhodný na sedlovky z uhlíkových
ální v případech, kdy nelze připevnit stankompozitů!
dardní nosič (např. celoodpružené kolo, kolo
+ Jako bonus získáte k brašně navíc kompress atypickou zadní stavbou)
ní popruh
k Základ nosiče je svařen z hliníkové trubky
a dělené objímky

TECHNICKÉ PARAMETRY
39 × 15,5 × 18 cm
(bez nosiče)
665 g + nosič 560 g

d×š×v

Art. 779 BRAŠNA NA SEDLOVKU S NOSIČEM

7,3 l
PES/PVC
3 kg

k Upínání na sedlovku pomocí rychloupínáku

Otevřením spodního
zipu se zvětší objem
brašny o 0,2 litru

Rychloupínací držák
(model 501.1)
umožňuje připevnění
brašny během
okamžiku

k Úzká podsedlová brašna sportovního
designu
k Neomezuje pohyb nohou

k Vhodná pro náhradní duši, nářadí, větrovku
k Brašna je vodovzdorná (ne vodotěsná)

k Model 501.1 se upevňuje pomocí plastového držáku QuickFix
k Pod sedlo a k sedlové trubce brašnu připevníte popruhem a suchým zipem
Jako bonus získáte k brašně navíc kompresní
k Velmi praktickým prvkem je možnost
zvětšení objemu brašny rozepnutím středového zipu

+

popruh

TECHNICKÉ PARAMETRY

17-22 × 6-9 × 7-13 cm
160 g / 180 g
1–1,2 l
PES/PVC

d×š×v

Art. 501 / 501.1 BRAŠNA POD SEDLO
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Art. 502/507 BRAŠNA POD SEDLO QF ELIPTICKÁ/QF MINI

TECHNICKÉ PARAMETRY

k Součástí je 3M bezpečnostní reflexní pásek
k Eliptická brašna pod sedlo je nenápadná
a pojme to nejdůležitější co je na cestách tře- k Brašna je vodovzdorná (ne vodotěsná)
ba (peněženku, klíče, nebo lepení a nářadí)
+ Jako bonus získáte k brašně navíc kompresk Brašna se připevňuje pomocí držáku QuickFix,
ní popruh
který zaručí jednoduché a rychlé nasazení
i sejmutí brašny z držáku

17 × 6-9 × 9 cm
14 × 6-9 × 7 cm

k Úzký profil neomezuje pohyb nohou

160 g/140 g

d×š×v

Rychloupínací držák
umožňuje připevnění
brašny během
okamžiku

1 l/0,6 l
PES/PVC

Otevřením spodního
zipu se zvětší objem
brašny o 0,2 litru

Součástí brašny je
návlek proti
znečistění, srolovaný
v kapse brašny.
Návlek má
bezpečnostní reflexní
nášivku

k Brašna se připevňuje pod sedlo a k sedlové
trubce popruhem a suchým zipem
k 3M bezpečnostní reflexní pásek

k Možnost zvětšení objemu brašny

k Pojme např. šusťákovou bundu

k Obsahuje návlek proti znečistění

k Brašna je vodovzdorná (ne vodotěsná)

k Zúžený profil neomezuje pohybu nohou

+ Jako bonus získáte k brašně navíc kompresní popruh

TECHNICKÉ PARAMETRY

20 × 6-13 × 11-18 cm
235 g
1,5–1,7 l
PES/PVC

d×š×v

Art. 511 BRAŠNA POD SEDLO VELKÁ
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BRAŠNY POD SEDLO

Art. 506 BRAŠNA POD SEDLO

TECHNICKÉ PARAMETRY

k Závodní brašna pod sedlo je nenápadná
k Úzký profil neomezuje pohyb nohou
a pojme to nejdůležitější co je na cestách tře- k Součástí brašny je 3M bezpečnostní reflexní
ba (peněženku, klíče nebo náhradní duši,
pásek
lepení a nářadí)
k Brašna je vodovzdorná (ne vodotěsná)
k Brašna se připevňuje pod sedlo a sedlovou
k Je určena především pro sport a závody
trubku popruhem a suchým zipem

13-19 × 6-8 × 6 cm

+ Jako bonus získáte k brašně navíc kompres-

80 g

d×š×v

Pevné a osvědčené
připevnění brašny pomocí
popruhů se suchými zipy
zároveň zamezuje pohybu
nákladu uvnitř

0,4 l
PES/PVC

ní popruh

Rychloupínací držák
umožňuje připevnění
brašny během
okamžiku

k Brašna pod sedlo s připevněním pomocí držá- k Pojme náhradní duši, lepení, nářadí
ku QuickFix k rychlému a pohotovému přichy- k Úzký profil neomezuje pohyb nohou
cení
k Popruhový připevňovací systém pro uchycek Určena zejména pro sport a závody
ní dalšího nákladu
k Brašna je uzavíratelná zipem
k Brašna je vodovzdorná (ne vodotěsná)
k Gumicik pro fixaci nákladu

k 3M bezpečnostní reflexní pásek

+ Jako bonus získáte k brašně navíc kompresní popruh

TECHNICKÉ PARAMETRY

15 × 8 × 5–7 cm
100 g
0,6 l
PES/PVC

d×š×v

Art. 516 BRAŠNA POD SEDLO QF ZÁVODNÍ
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Art. 517 BRAŠNA POD SEDLO QF SILNIČNÍ

TECHNICKÉ PARAMETRY

k Podsedlová brašna sportovního designu je
ideální na nářadí, lepení, peníze, klíče apod.

18 × 3–9 × 8,5 cm

k Pojme klíče, lepení, nářadí

k Úzký profil neomezuje pohyb nohou

120 g

k Brašna se připevňuje pod sedlo pomocí plas- k Popruhový připevňovací systém pro uchycetového držáku QuickFix
ní dalšího nákladu
k Určena zejména pro silniční cyklistiku
k Brašna je vodovzdorná (ne vodotěsná)

0,6 l
PES/PVC

+ Jako bonus získáte k brašně navíc kompres-

k Brašna je uzavíratelná zipem

k Poutko pro uchycení blikačky

d×š×v

Rychloupínací držák
umožňuje připevnění
brašny během
okamžiku

ní popruh

k 3M bezpečnostní reflexní pásek

ŘADA SPECIAL

W

L1
min

L1
max

H1

L2

C1

C2

W

Art. 602 550

180

80

180

210

165

165

Art. 603 370

450

170

80

180

210

165

D

Art. 602 / 603 BRAŠNY POD SEDLO
k Připevnění pomocí popruhů

k Ideální pro kombinaci s řídítkovými
brašnami art. 601, 621, 610

k Rolovací systém zavírání umožňuje měnit
objem brašny

+ Jako bonus získáte k brašně navíc

k Pro všechny typy kol

k Gumicuk pro upnutí dalšího nákladu

k Jedna kapsa na zip pro drobný náklad

k Popruhové připevňovací systémy pro uchycení dalšího nákladu

k Brašna je vodovzdorná (ne vodotěsná)
kompresní popruh

TECHNICKÉ PARAMETRY
∅15
∅15

× 58 cm (602)
× 50 cm (603)

420 g (602), 380 g (603)
11 l (602), 8 l (603)
PES/PVC

∅×d

L1 MIN
L1 MAX

C2

C1

(mm)
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BRAŠNY POD SEDLO

ŘADA CAMO

W

L1
min

L1
max

H1

L2

C1

C2

W

Art. 622 420

550

180

80

180

210

165

Art. 623 370

450

170

80

180

210

165

D

Art. 622 / 623 BRAŠNY POD SEDLO

TECHNICKÉ PARAMETRY

k Připevnění pomocí popruhů

k Ideální pro kombinaci s řídítkovými
brašnami art. 601, 621, 610

k Rolovací systém zavírání umožňuje měnit
objem brašny

+ Jako bonus získáte k brašně navíc

k Pro všechny typy kol

∅15
∅15

k Brašna je vodovzdorná (ne vodotěsná)

420 g (622), 380 g (623)
11 l (622), 8 l (623)

kompresní popruh

k Gumicuk pro upnutí dalšího nákladu

× 58 cm (622)
× 50 cm (623)

∅×d

L1 MIN
L1 MAX

C2

C1

(mm)

PES/PVC

k Jedna kapsa na zip pro drobný náklad

k Popruhové připevňovací systémy pro uchycení dalšího nákladu

ŘADA SPECIAL

Ventil pro snadné
vytlačení přebytečného
vzduchu
W

L1
min

L1
max

H1

L2

C1

C2

W

Art. 612 380

510

190

95

180

195

135

Art. 613 450

560

220

95

185

205

150

D

Art. 612 / 613 BRAŠNA POD SEDLO VODOTĚSNÁ
k Objem lze zmenšit zarolováním brašny
a zapnutím na přezku

k 100 % vodotěsné vysokofrekvenčně svařované švy

k Pro všechny typy kol

k Úchyt na zadní blikačku

k Připevnění pomocí popruhů

k Gumicuk pro upnutí dalšího nákladu

k Rolovací systém zavírání zaručuje 100% k Ideální pro kombinaci s řídítkovými brašvodotěsnost
nami art. 601, 621, 610

k Doporučujeme pro klimaticky náročné
cesty nebo do extrémních podmínek

+ Jako bonus získáte k brašně navíc kompresní popruh

TECHNICKÉ PARAMETRY

38–51 x 19 × 9,5 cm (612)
45–56 × 22 × 9,5 (613)
495 g (612), 505 g (613)
11 l (612), 15 l (613)
PES/PVC

d×š×v

L1 MIN
L1 MAX

C2

C1

(mm)
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Art. 702 BRAŠNY POD SEDLO
k Brašna je vodovzdorná (ne vodotěsná)

k Pro všechny typy kol

k Součástí brašny je kapsa na cyklistickou láhev

k Ideální na klíče, peníze, sadu lepení

k 3M reflexní pruh pro vaši bezpečnost

25 × 10 × 9 cm
220 g
1,6 l

TECHNICKÉ PARAMETRY

k Brašna pod sedlo s minimalistickým
designem

18 × 7 × 6 cm

k 3M našitý reflexní pruh pro vaši bezpečnost

k Pojme klíče, peníze, sadu lepení, anebo
nářadí na opravu kola
k Brašna je vodovzdorná (ne vodotěsná)

145 g
0,4 l
PES/PVC

d×š×v

PES/PVC

Art. 703 BRAŠNA POD SEDLO

k Připevňuje se pod sedlo plastovým
QuickFix držákem a popruhem se
suchým zipem

d×š×v

k Připevnění pomocí popruhů

TECHNICKÉ PARAMETRY

BRAŠNY
NA NOSIČE
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KATEGORIE

SYMBOLY
Možnost zvětšení objemu
Součástí brašny je návlek
proti znečištění
Rolovací systém

LEHKÁ REKREAČNÍ
CYKLOTURISTIKA

Integrovaný gumicuk
Vysoce pevné
ALU držáky

SPECIÁLNÍ A NÁROČNÁ
CYKLOTURISTIKA

Pevné plastové držáky
Absolutně vodotěsná brašna
– svařované švy

UMÍSTĚNÍ NA KOLE

EXPEDIČNÍ
CYKLOTURISTIKA

Na ploše zadního nosiče
Na ploše zadního i předního
nosiče
Na bocích zadního nosiče
Na bocích zadního i předního
nosiče
Na dětské sedačce
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BRAŠNY NA NOSIČE

Součástí brašny je
návlek proti znečistění
s bezpečnostní reflexní
nášivkou

Art. 450 BRAŠNA NA NOSIČ
k Popruh pro přenášení na rameni

k Snadné nasazení brašny pomoci suchých zipů

a kapsa na cyklistickou láhev

k Doporučujeme na všechny typy nosičů
k Jedna velká vnitřní kapsa a čtyři postranní vnější
s horní plochou
kapsy na zip
k Součástí brašny je návlek proti znečištění
k Dva stahovací popruhy napevno stahují vnitřní
náklad, boky brašny jsou polstrované

k Pevné dno chrání brašnu proti oděru a vlhkosti

k Praktický elastický gumicuk

k Brašna je vodovzdorná (ne vodotěsná)

Art. 480 BRAŠNA NA NOSIČ TURISTICKÁ
k Velká vnitřní kapsa a čtyři postranní
vnější kapsy na zip

k Snadné nasazení pomoci suchých zipů

k Variabilní uchycení na všechny typy zadních
nosičů a přední nosič art. 203
k Ideální na nosič na sedlovou trubku art. 220
k Horní kapsa se zipem a gumicukem

k Dvě boční kapsy integrované do brašny

30+10 × 13-25
× 19-29 cm
690 g
12 l
PES/PVC

TECHNICKÉ PARAMETRY

k Zadní kapsa na cyklistickou lahev

30+4 × 15–30
× 19–35 cm

k 3M bezpečnostní reflexní pásky

670 g

k Popruhy pro přenášení na rameni nebo v ruce
k Uchycení k nosiči pomocí suchých zipů a pružných bočních pásků

k Součástí brašny je návlek proti znečištění
k Brašna je vodovzdorná (ne vodotěsná)

k Pogumované dno chrání proti oděru a vlhkosti

13 l
PES/PVC

d×š×v

k Víceúčelová brašna na zadní nebo přední nosič
s nastavitelným objemem

d×š×v

TECHNICKÉ PARAMETRY
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Reflexní pásek po
stranách a vzadu pro
zvýšení bezpečnosti

Art. 505 BRAŠNA NA NOSIČ

k Brašnu lze umístit na předním i zadním nosiči
s ložnou plochou

k Připevnění pomocí suchách zipů a popruhu
k Boční gumicuky k variabilní změně objemu
(zatažením-povolením) a k fixaci nákladu
k Pevné dno chrání proti oděru a vlhkosti

k Praktický popruh pro přenášení na rameni
k 3M bezpečnostní reflexní pásek pro lepší
viditelnost na cestách.
k Hlavní kapsa uzavíratelná zipem

k Dvě boční síťové kapsy na drobné věci

k Popruhový připevňovací systém na víku pro
uchycení dalšího nákladu

30 × 13 × 9,5–13 cm
290 g

d×š×v

k Praktická brašna na nosič středního objemu
s upínáním pomocí suchých zipů, ideálně na
nosiče umístěné na sedlové trubce

TECHNICKÉ PARAMETRY

5l
PES/PVC

k Brašna je vodovzdorná (ne vodotěsná)

Praktické zvětšení
objemu prodloužením
bočních kapes

Součástí brašny je
návlek proti
znečistění
s bezpečnostní
reflexní nášivkou

k Praktická brašna na nosič s velkou objemovou k Pevné dno chrání proti oděru a vlhkosti
variabilitou a množstvím kapes
k Horní kapsa se zipem a gumicukem
k Uchycení na všechny typy zadních nosičů
k Dvě velké integrované boční kapsy
a přední nosič art. 203
k Bezpečnostní reflexní 3M proužky
k Ideální na nosič na sedlovou trubku art. 220
k Odnimatelný ramenní popruh
k Možnost různých kombinací objemu
k Součástí brašny je návlek proti znečištění
k Jednoduchým rozepnutím bočních kapes se
k Uchycení k nosiči pomocí suchých zipů
brašna změní na trojbrašnu
a pružných bočních pásků

TECHNICKÉ PARAMETRY

33 × 13-25 × 16-39 cm
1160 g
25 l
PES/PVC

d×š×v

Art. 550 BRAŠNA NA NOSIČ VÍCEÚČELOVÁ
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BRAŠNY NA NOSIČE

Praktické zvětšení
objemu prodloužením
bočních kapes

Součástí brašny je
návlek proti znečistění
s bezpečnostní reflexní
nášivkou

k Jednoduchým rozepnutím bočních kapes se
brašna změní na trojbrašnu

k Pevné dno chrání proti oděru a vlhkosti

k Ucho pro přenášení brašny v ruce + odnimak Popruhový připevňovací systém pro uchycení
telný ramenní popruh
dalšího nákladu na víku brašny
k Součástí je návlek proti znečištění

k Dvě boční kapsy integrované do brašny a dvě k Uchycení k nosiči pomocí suchých zipů
boční síťové kapsy na drobné věci
a pružných bočních pásků
k Horní hlavní kapsa na zip a zadní kapsa na
k Variabilní uchycení na všechny typy zadních
cyklistickou lahev
nosičů a přední nosič art. 203
k 3M bezpečnostní reflexní pásky

TECHNICKÉ PARAMETRY

32 × 14-22 × 14-29 cm
670 g

d×š×v

Art. 560 BRAŠNA NA NOSIČ UNIVERZÁLNÍ

20 l
PES/PVC

k Ideální pro nosič na sedlovou trubku art. 220

Art. 313 SPACÁKOVÁ BRAŠNA VODOTĚSNÁ – BATOH

TECHNICKÉ PARAMETRY

k Spacáková brašna pro expediční, klimaticky k Doporučujeme kombinovat s brašnami
art. 312
náročné cesty nebo do extrémních podmínek

45 × 30 × 16 cm

k Součástí jsou polstrované ramenní popruhy,
které z brašny vytvoří perfektní vodotěsný
batoh

k Ramenní popruhy se zasouvají pod přepážku
a zajišťují zipem

k Brašna je ideální pro nosiče art. 001, 022, 201,
215, 216, 217, 022, 291, 292

k Reflexní bezpečnostní potisk

k 100% vodotěsné vysokofrekvenčně svařované švy
k Rolovací systém zavírání

k Připevnění k nosiči pomocí popruhů/ poutko
pro přenášení v ruce

970 g
22 l
PES/PVC

d×š×v

Polstrované ramenní
popruhy s polstrovanou
zádovou opěrkou
umožňují použít brašnu
jako vodotěsný batoh
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Boční kapsu
o objemu 2 litry lze
odepnout

Vysoce pevné
a nastavitelné
držáky umožňují
pohotové nasazení

k Pevné uchycení pomocí háků s nastavitelnou
roztečí a pojistkou
k Pohotové sejmutí/odejmutí z nosiče
k Vnitřní kapsa

k Čelní přídavná brašna je odnimatelná

k Praktický gumicuk pro další náklad

k Změna objemu pomocí kompresních popruhů
k 3M bezpečnostní reflexní pásek

k Vnitřní plastová výztuha zad, brašna je vodovzdorná (ne vodotěsná)

k Náklad proti vodě absolutně ochráníte přikoupením art. 508.4, 508.5 nebo 518
k Doporučené nosiče: art. 001, 204, 022, 201,
215, 216, 217, 291 a 292

TECHNICKÉ PARAMETRY

32 × 16+5 × 33 cm
995 g

d×š×v

Art. 508 BRAŠNA NA NOSIČ VELKOOBJEMOVÁ

17 + 2 l
PES/PVC

k Ideální v kombinaci s brašnou 313

k Lze dokoupit přídavnou brašnu art. 508.2

Art. 312 BRAŠNA VELKOOBJEMOVÁ VODOTĚSNÁ

TECHNICKÉ PARAMETRY

k Vodotěsná brašna pro expediční, klimaticky
náročné cesty nebo do extrémních podmínek
(vysoké nebo extrémně nízké teploty, deště,
bláto, sníh…)

33 × 17 × 38 cm

k Rolovací systém uzavírání brašny zaručuje
100% vodotěsnost

k 100% vodotěsné vysokofrekvenčně svařované švy
k Plastová výztuha zad

k Poutko pro přenášení v ruce

k Pevné uchycení: ALU háky s nastavitelnou roztečí a pojistkou + gumicuk s háčkem

k Ideální pro nosiče: art. 001, 022, 201,
204, 215, 216, 217, 291, 292
k Brašnu doporučujeme kombinovat
s brašnou art. 313
k Reflexní bezpečnostní potisk

910 g
20 l
PES/PVC

d×š×v

Pevnostní
aluminiové držáky
s posuvným
systémem
nastavení rozteče
háků
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BRAŠNY NA NOSIČE

Součástí brašny je návlek
proti znečistění
s bezpečnostní reflexní
nášivkou

k Velká praktická dvojbrašna na zadní nosič

k Připevňuje se pomocí gumicuku s háčkem

k Na všechny typy zadních nosičů
Sport Arsenal

k Brašna je vodovzdorná (ne vodotěsná)
k Obě hlavní kapsy i menší boční kapsy jsou
uzavíratelné zipem, dvě zadní otevřené kapsy k Součástí brašny je návlek proti znečištění
jsou ideální pro převoz lahví (max. 1,5 l)
k Praktický gumicuk slouží k připevnění dalšího
nákladu

TECHNICKÉ PARAMETRY

33 × 12-18 × 33 cm
1040 g

d×š×v

Art. 460 DVOJBRAŠNA NA NOSIČ

20 l
PES/PVC

Součástí brašny je
návlek proti znečistění
s bezpečnostní reflexní
nášivkou

k Velká a praktická trojbrašna na zadní nosič
s odnímatelnou horní spacákovou brašnou

k Na víku horní brašny je praktická kapsa na
drobnosti (mobil, klíče, peníze)

k Brašna se k nosiči připevňuje pomocí gumicu- k Obsahuje návlek proti znečištění, přídavnou
brašničku na drobný náklad
ku s háčkem
k Gumicuk pro připevnění dalšího nákladu
k Tři hlavní kapsy i menší boční kapsičky jsou
uzavíratelné zipem, dvě zadní otevřené kapsy k Vhodná pro všechny typy zadních nosičů
jsou ideální pro převoz lahví (max. 1,5 l)
Sport Arsenal
k Horní brašna má popruh na rameno
k Brašna je vodovzdorná (ne vodotěsná)

TECHNICKÉ PARAMETRY

33 × 12-33 × 33+16 cm
1540 g
35 l
PES/PVC

d×š×v

Art. 465 TROJBRAŠNA NA NOSIČ

Art. 598 BRAŠNA NA NOSIČ VELKOOBJEMOVÁ

TECHNICKÉ PARAMETRY

k Brašna na zadní nosič pro uložení objemného k Ideální v kombinaci s Art.508 nebo Art.312
nákladu (spacák, stan apod)
k Doporučené nosiče: Art.001, 201, 215, 216,
k Uchycení brašny k nosiči kompresními popru217, 241, 291, 292, 022
hy

45 × 23 × 17–23 cm

k Polstrované ramenní popruhy se zasouvají
pod ochrannou přepážku

980 g

d×š×v
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21 l
PES/PVC

k Odnímatelný bederní popruh

k Změna objemu pomocí kompresních popruhů

Uchycení brašny
k dětské sedačce
kompresními
popruhy

Art. 800 CYKLOBABYBAG
k Brašna na vnější opěrnou část většiny dětských cyklosedaček

k Vnější odepínací chlopeň pro uchycení
cyklistické helmy

37 × 27 × 14 cm

k Polstrované ramenní popruhy

k Poutko pro uchycení blikačky

14 l

k Brašnu lze využít i jako batoh

k Vnitřní prostor s objemem až 14 l

k Dělený vnitřní prostor – 6 kapes na věci, které
k péči o Vaše dítě na cestách potřebujete
k Vnější kapsa se zipovým uzavíráním

k 3M bezpečnostní reflexní pásek

k Ripstop – 100% polyesterová tkanina
(PES) z rubové strany nánosovaná polyuretanem (PU) s vodoodpudivou úpravou

500 g
PES/PU

d×š×v

TECHNICKÉ PARAMETRY

NOSIČE

36 |

| 37

KATEGORIE

SYMBOLY
Pájení – extrémní pevnost (spec. pájka)
Svařování TIG – vysoká
pevnost
Svařování TIG AL – vysoká pevnost
Trubka z hliníkové slitiny
AlMg1SiCu ∅ 10 mm

LEHKÁ REKREAČNÍ
CYKLOTURISTIKA

Ocelová tenkostěnná trubka
∅ 8 mm
26–28"

Rozměr kola
Připraveno pro montáž
pružinového klapáku

SPECIÁLNÍ A NÁROČNÁ
CYKLOTURISTIKA

Vysoká tuhost konstrukce v příčném směru
(do stran)
Držák pro bezpečnostní odrazku
Integrovaný gumicuk

EXPEDIČNÍ
CYKLOTURISTIKA

Konstrukce pro kotoučové
a V-brzdy
Nastavitelná výška

24"

29"

Pro velikost kola 24“
Pro velikost kola 29“

Povrchová úprava
černá/stříbrná

VŠECHNY VÝROBKY
JSOU TESTOVÁNY

VŠECHNY NOSIČE
JSOU VYROBENY
PODLE NORMY
ISO 9002

UMÍSTĚNÍ NA KOLE
Přední nosiče
Zadní nosič
Nosič na sedlovou
trubku
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PŘEDNÍ NOSIČE

Prošel zkouškami
na speciálním
testovacím stroji podle
norem DIN

Art. 203 PŘEDNÍ NOSIČ

k Nosič prošel zkouškami na speciálním testovacím stroji podle norem DIN

k Pro všechny pevné MTB, crossové a trekingové vidlice

k Jsou-li odpružené trekingové a crossové
vidlice pro montáž nosiče uzpůsobeny, lze
nosič připevnit i na ně
k Díky speciální ALU slitině má nižší hmotnost při
zachování vysoké nosnosti
k Pro připevnění k pevným vidlicím bez návarků je třeba dokoupit speciální držák art. 058
k Nedochází k rozkmitání ani při pravidelných
pulsech za jízdy „ze sedla“ při stoupání
k Ideální pro brašny art. 505, 450, 550

34 × 14 × 36,5 cm
520 g

d×š×v

k Na nosič lze použít i brašny jiných značek,
plnou kompatibilitu však nelze zcela zaručit

TECHNICKÉ PARAMETRY

7 kg

k Není určen na odpružené MTB vidlice

Umístění brašny (508)

Prošel zkouškami
na speciálním
testovacím stroji podle
norem DIN

Art. 204 PŘEDNÍ NOSIČ
k Díky speciální ALU slitině má nižší hmotnost při
zachování vysoké nosnosti

k Nosič prošel zkouškami na speciálním testo- k Nosič můžete využít na koloběžku
vacím stroji podle norem DIN
k Je konstruován pro boční brašny Sport Arsenal
art. 508 a 312
k Lze použít pro kola s diskovou brzdu

k Konstrukce zamezuje kontaktu brašen
s kolem a eliminuje vibrace a rozkmitání při
jízdě
k Nízká hmotnost, vysoké nosnost a tuhost

k Na pevné i odpružené vidlice trekových, crossových a horských kol

k Pomocí setů jednotlivých komponentů lze doladit
polohu na kole a optimalizovat těžiště nákladu

27 × 15-17 × 33 cm
870-970 g
10 kg (při rovnoměrně
rozloženém nákladu)

d×š×v

k Na nosič lze použít i brašny jiných značek,
plnou kompatibilitu však nelze zcela zaručit

TECHNICKÉ PARAMETRY

ZADNÍ NOSIČE
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Prošel zkouškami
na speciálním
testovacím stroji podle
norem DIN
26–28"

Art. 022 ZADNÍ NOSIČ
k Nosič prošel zkouškami na speciálním
testovacím stroji podle norem DIN

k Pro pevná kola klasických i slopingových geometrií,
velikosti rámů 16–22 palců tzn. 40–56 cm (měřeno
střed-střed)

43 × 13 × 36,5 cm
810 g

k Použití tenkostěnných ocelových trubek zajišťuje dostatečnou nosnost
i tuhost

k Součástí je gumicuk s jedním pevným koncem
a držák na odrazku

d×š×v

TECHNICKÉ PARAMETRY

15 kg

k Na nosič lze umístit brašny Sport
Arsenal art. 450, 550, 460, 465, 508,
312, 313, 480

k Součástí jsou 3D držáky art. 060

k Na nosič lze použít i brašny jiných značek, plnou
kompatibilitu však nelze zcela zaručit

Prošel zkouškami
na speciálním
testovacím stroji podle
norem DIN
26–28"

k Pro pevná kola klasických i slopingových geometrií, velikosti rámů 16–22 palců tzn. 40–56
cm (měřeno střed-střed)

k Nosič prošel zkouškami na speciálním testovacím
stroji podle norem DIN

k
k Součástí je gumicuk s jedním pevným koncem
a držák na odrazku
k
k Součástí jsou 3D držáky art. 060

k Na nosič lze použít i brašny jiných značek,
plnou kompatibilitu však nelze zcela zaručit

Díky speciální ALU slitině má nižší hmotnost při
zachování vysoké nosnosti

Na nosič lze využít celou řadu brašen Sport
Arsenal, např. art. 450, 460, 465, 312 a 313

TECHNICKÉ PARAMETRY

40 × 13,5 × 37,5 cm
765 g
30 kg

d×š×v

Art. 215 ZADNÍ NOSIČ TURISTICKÝ
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ZADNÍ NOSIČE

Prošel zkouškami
na speciálním
testovacím stroji podle
norem DIN

Art. 216 ZADNÍ HLINÍKOVÝ NOSIČ

TECHNICKÉ PARAMETRY

k Pro pevná kola klasických i slopingových k Nosič prošel zkouškami na speciálním testovacím
geometrií, velikosti rámů 16–22 palců tzn.
stroji podle norem DIN
40–56 cm (měřeno střed-střed)
k Na nosič lze využít celou řadu brašen Sport
k Součástí je gumicuk s jedním pevným
Arsenal, např. art. 450, 460, 465, 312 a 313
koncem a držák na odrazku

40 × 13 × 36,5 cm
550 g

d×š×v

26–28"

25 kg

k Součástí jsou 3D držáky art. 060

k Na nosič lze použít i brašny jiných značek, plnou kompatibilitu však nelze zcela
zaručit

Art. 241 ZADNÍ NOSIČ MINI
k Držák na odrazku

k Nosič na dětská kola 24“, vhodný i pro koloběžky
k Konstrukce zamezuje kontaktu brašen s kolem
a eliminuje vibrace a rozkmitání při jízdě

k Na nosič lze použít i brašny jiných značek, plnou kompatibilitu však nelze zcela k Díky speciální ALU slitině má nižší hmotnost při
zachování vysoké nosnosti
zaručit

k Nosič prošel zkouškami na speciálním
testovacím stroji podle norem DIN
k Ideální pro brašny art. 450, 505, 550

k Vhodný pro brašny art. 460, 465, 313

40 × 13,5 × 28,5 cm
525 g
25 kg

d×š×v

k Součástí jsou 3D držáky art. 060

TECHNICKÉ PARAMETRY
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Prošel zkouškami
na speciálním
testovacím stroji podle
norem DIN
26–29"

Art. 217 ZADNÍ HLINÍKOVÝ NOSIČ UNI

40 × 13,5 ×
37,8-41,5 cm
690 g

d×š×v

TECHNICKÉ PARAMETRY

k Pro pevná kola klasických i slopingových geo- k Součástí jsou vyměnitelné dolní úchyty (pro V-brzdy
metrií, velikosti rámů 16–22 palců tzn. 40–56 cm
a kotoučové brzdy)
(měřeno střed-střed)
k Nosič je výškově nastavitelný pro kola 26“–29“
k Součástí je gumicuk s jedním pevným koncem k Díky speciální ALU slitině má nižší hmotnost při
a držák na odrazku
zachování vysoké nosnosti

25 kg (V-brzdy)
20 kg (kotoučové brzdy)

k Součástí jsou 3D držáky art. 060

k Pro brašny art. 505, 450, 460, 465, 550, 508, , 312,
k Nosič prošel zkouškami na speciálním testova313, 314
cím stroji podle norem DIN
k Při absenci návarků na zadní patce vidlic lze použít
k Nosič lze montovat na kola s kotoučovou brzdou

Obsahuje 2 sady
koncovek uchycení –
pro jízdní kola
s kotoučovými brzdami
i s V-brzdami

art. 059 Alternativní úchyt zadních nosič

26–29"

k Součástí jsou 3D držáky art. 060

k Držák na odrazku

k Na nosič lze použít i brašny jiných značek,
plnou kompatibilitu však nelze zcela zaručit

zátěží. Hliníkový nosič je nejen pevný a lehký, ale i houževnatý s výbornou odolností proti korozi.

k Díky speciální ALU slitině má nižší hmotnost při
zachování vysoké nosnosti

k Nosič prošel zkouškami na speciálním testova- k Pro všechna pevná 29“ kola s kotoučovou brzdou
cím stroji podle norem DIN
k Konstrukce zamezuje kontaktu brašen s kolem
a eliminuje vibrace a rozkmitání při jízdě
k Výrobek z řady pro speciální a náročnou cykloturistiku na 29“ kola s kotoučovou brzdou. Nosič je určen k Ideální pro brašny art. 508, 505, 550, dá se také využít
pro několikadenní až několikatýdenní cesty se střední
pro brašny art. 460, 465, 312, 313, 450

TECHNICKÉ PARAMETRY

40 × 13,5 × 39 cm
790 g
25 kg

d×š×v

Art. 291 ZADNÍ NOSIČ DISK TURISTICKÝ

42 |

ZADNÍ NOSIČE

Art. 292 ZADNÍ NOSIČ DISK UNIVEZÁLNÍ

TECHNICKÉ PARAMETRY

k Součástí jsou 3D držáky art. 060

33,5 × 13,5 × 38 cm

k Držák na odrazku

k Díky speciální ALU slitině má nižší hmotnost při
zachování vysoké nosnosti

k Konstrukce zamezuje kontaktu brašen s kolem
k Na nosič lze použít i brašny jiných znaa eliminuje vibrace a rozkmitání při jízdě
ček, plnou kompatibilitu však nelze zcela
k Ideální pro brašny art. 508, 505, 550, dá se také
zaručit
využít pro brašny art. 460, 465, 312, 313, 450
k Nosič prošel zkouškami na speciálním

590 g

d×š×v

26–29"

25 kg

testovacím stroji podle norem DIN

k Pro pevná 29“ kola s kotoučovou brzdou

Prošel zkouškami
na speciálním
testovacím stroji podle
norem DIN

Art. 001 ZADNÍ NOSIČ
k Nosič prošel zkouškami na speciálním testovacím stroji podle norem DIN

k
k Součástí je gumicuk s jedním pevným koncem a držák na odrazku
k
k Součástí jsou 3D držáky art. 060
k
k Držák na odrazku

k Na nosič lze použít i brašny jiných značek,
plnou kompatibilitu však nelze zcela zaručit

Konstrukce zamezuje kontaktu brašen s kolem
a eliminuje vibrace a rozkmitání při jízdě

Vhodné brašny art.508, 312, 313, 450, 460, 465
Není vhodný na kola s kotoučovou brzdou, pro
tento případ lze dokoupit redukci art. 064

40 × 13 × 35,2 cm
880 g
30 kg
(dítě v sedačce 15 kg)

d×š×v

k Pro pevná kola klasických i slopingových
geometrií, velikosti rámů 16–22 palců tzn.
40–56 cm (měřeno střed-střed)

TECHNICKÉ PARAMETRY
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Prošel zkouškami
na speciálním
testovacím stroji podle
norem DIN

Art. 201 ZADNÍ NOSIČ

k Součástí je gumicuk s jedním pevným koncem a držák na odrazku
k Součástí jsou 3D držáky art. 060

k Na nosič lze použít i brašny jiných značek,
plnou kompatibilitu však nelze zcela zaručit

k Nosič prošel zkouškami na speciálním testovacím stroji podle norem DIN

k Expediční nosič s ideálním poměrem hmotnost/
nosnost s konstrukcí z hliníkových trubek
o průměru 10 mm

k Nosič je konstruován pouze pro modely brašen, které mají systém uchycení pomocí nastavitelných ALU háků (art. 508, 312)

35,5 × 14 × 36 cm
580 g
30 kg

d×š×v

k Pro pevná kola klasických i slopingových
geometrií, velikosti rámů 16–22 palců tzn.
40–56 cm (měřeno střed-střed)

TECHNICKÉ PARAMETRY

NOSIČE POD SEDLO

Prošel zkouškami
na speciálním
testovacím stroji podle
norem DIN

∅ 25,4–32 mm

Art. 209 NOSIČ POD SEDLO

TECHNICKÉ PARAMETRY

k Součástí je kulatý gumicuk a držák na odrazku

k Nosič je vhodný zejména pro brašny art. 505,
450, nebo pro přepravu spacáku, stanu a jiného
nákladu připevněného pomocí elastického
k Na nosič lze použít i brašny jiných značek,
popruhu
plnou kompatibilitu však nelze zcela zaručit
k Nosič prošel zkouškami na speciálním tes- k Není vhodný na sedlovky z uhlíkových kompozitů
k Nosič není vhodný pro brašny art. 508, 312, 313,
tovacím stroji podle norem DIN
465, 460
k Uchycení na sedlovku pomocí rychloupíná-

33,5 × 11,5 × 5,5 cm
710 g

d×š×v
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8 kg

ku

∅ 25,4–32 mm

Art. 220 NOSIČ POD SEDLO S BOČNICEMI

TECHNICKÉ PARAMETRY

k Součástí je kulatý gumicuk a držák na odrazku

37 × 13 × 19 cm

k Na nosič lze použít i brašny jiných značek, plnou
kompatibilitu však nelze zcela zaručit
k Nosič prošel zkouškami na speciálním testovacím stroji podle norem DIN

k Díky speciální ALU slitině má nižší hmotnost při
zachování vysoké nosnosti

k Uchycení na sedlovku pomocí rychloupínáku

k Nosič je vhodný zejména pro brašnu art.
550, dále pak pro art. 505, 450, nebo pro
přepravu spacáku, stanu a jiného nákladu
připevněného pomocí elastického popruhu
k Postranice nosiče nelze odejmout

k Není vhodný na sedlovky z uhlíkových kompozitů

k Nosič není vhodný pro brašny art. 508, 312,
313, 465, 460

765 g
8 kg

d×š×v

Prošel zkouškami
na speciálním
testovacím stroji podle
norem DIN
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∅ 25,4–32 mm

Prošel zkouškami
na speciálním
testovacím stroji podle
norem DIN

k Součástí je kulatý gumicuk a držák na odrazku

k Uchycení na sedlovku pomocí rychloupínáku

k Nosič je vhodný zejména pro brašny art. 505,
k Na nosič lze použít i brašny jiných značek,
450, nebo pro přepravu spacáku, stanu a jiného
plnou kompatibilitu však nelze zcela zaručit
nákladu připevněného pomocí elastického
popruhu
k Nosič prošel zkouškami na speciálním testovacím stroji podle norem DIN
k Není vhodný na sedlovky z uhlíkových kompozitů

k Díky speciální ALU slitině má nižší hmotnost k Nosič není vhodný pro brašny art. 508, 312, 313,
při zachování vysoké nosnosti
465, 460

TECHNICKÉ PARAMETRY

33,5 × 11,5 × 5,5 cm
710 g
8 kg

d×š×v

Art. 261 / 262 / 263 NOSIČ POD SEDLO

PŘÍSLUŠENSTVÍ K BRAŠNÁM

PŘÍSLUŠENSTVÍ

BRAŠNY
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ART. 508.2

ART. 508.4 A 508.5

PŘÍDAVNÁ BRAŠNA
NA DROBNÉ VĚCI

NEPROMOKAVÝ NÁVLEK NA JEDNU BRAŠNU

k Doplněk k brašně art. 508
k Uzavíratelná zipem
k Brašna je vodovzdorná (ne vodotěsná)

NEPROMOKAVÝ NÁVLEK NA TŘI BRAŠNY
k
k
k
k

Pro brašnu art. 508 (art. 508.4)
Pro brašnu art. 599 a dvě brašny art. 508 (art. 508.5)
3M reflexní pásky
Návleky jsou odolné proti vodě

TECHNICKÉ PARAMETRY

10 × 7 × 24 cm
95 g

TECHNICKÉ PARAMETRY

2l

130 g (508.4)
545 g (508.5)

PES/PVC

PVC/PE

PŘÍSLUŠENSTVÍ K NOSIČŮM

058

ART. 810 GUMICUK
k Praktický elastický
gumicuk pro připevnění dalšího nákladu

059

ART. 058 ALTERNATIVNÍ ÚCHYT PŘEDNÍHO
NOSIČE ART. 203
k Pro kola bez závitů na patce přední vidlice
k Pro přední nosič art. 203
k Přichycení pod rychloupínák předního kola

ART. 059 ALTERNATIVNÍ ÚCHYT ZADNÍCH NOSIČŮ

NOSIČE

k Pro kola bez závitů na patce zadní stavby rámu
k Vhodný pro všechny zadní nosiče Sport Arsenal
k Přichycení pod rychloupínák zadního kola

ART. 061 ÚCHYTY
NOSIČE Z TVÁRNÝCH
OCELOVÝCH PÁSKŮ

ART. 062 PRODLOUŽENÉ
OBJÍMKY PRO RÁMY
Z HLINÍKOVÝCH SLITIN

k Objímky pro rámy kol bez závitů pro montáž nosiče (vhodné
pro ocelové rámy z tenčích
trubek)
k Pogumování brání poškození
laku na rámu kola
k Úhel pásků lze částečně přizpůsobit pozici vidlic, přesto
zajišťují pevné uchycení

k Určeny pro hliníkové rámy, u kterých chybí závity pro montáž
nosiče
k Délka je přizpůsobena masivnějším hliníkovým trubkám

BRAŠNY SPORT ARSENAL

Art. 568 = (např.) 4 ×
508 + 510 + 503 nebo
jiné sestavy brašen LRC
a EXPEDICE

ART. 568

ART. 518

ART. 510.1

TRANSPORTNÍ VAK

VODOTĚSNÝ VAK

VLOŽKA DO BRAŠEN NA ŘÍDÍTKA

k Slouží k praktickému přenášení většího
množství brašen najednou, např. při cestování vlakem, letadlem.
k Všechny vaše brašny bezpečně a snadno
přenesete ve vaku přesně tam, kam potřebujete
k Zabere minimum místa
k Uzavíratelný stahováním
k Vak je vodovzdorný (ne vodotěsný)

Pro delší a náročnější výpravy, kdy je nutné
uchovat náklad v naprostém suchu. Zavírání
rolováním jako u lodních vaků.

Polstrovaná vložka pro bezpečný převoz
křehkého nákladu, jako je např. kamera,
fotoaparát apoPosuvné vnitřní přepážky
k oddělení nákladu proti poškození.

Vlastnosti:

k Určen pro vložení do brašny art.508 a 598
k Absolutně vodotěsný

Vlastnosti:

k Je součástí brašen art. 310, 510
k Lze vkládat do brašen art. 540, 445
k Polstrované stěny a nastavitelné vnitřní přepážky

TECHNICKÉ PARAMETRY
TECHNICKÉ PARAMETRY

800 g
175 l
PES/PVC

∅ 25 × 60 cm

240 g
15 l
PES/PVC

ART. 060 3D SYSTÉM HORNÍHO
ÚCHYTU NOSIČE
k Vysoce adaptabilní kloubový upínací systém
3D pro zadní nosiče umožňuje jednoduchou
montáž na malé i velké rámy jízdních kol
k K úchytům je standardně dodávána sada objímek pro rámy bez návarků

TECHNICKÉ PARAMETRY

65 g
PES/PVC

Art. 080 KLADKOVÝ DRŽÁK NA KOLO
k Připevnění ke stropu místnosti (součástí držáku jsou pouze vruty)
k Ideální do sklepů, garáží apod. se zděným stropem a nedostatkem místa
k Jednoduchá instalace a následná manipulace
k Díky kladkovému převodu není třeba pro manipulaci s kolem velké síly
k Kladka se zamykacím mechanismem
k Hmotnostní limit kladky: 22 kg

ART. 063 PRODLOUŽENÉ ÚCHYTY
NOSIČE PRO MALÉ VELIKOSTI KOL

ART. 183 SAMOSTATNÝ PLASTOVÝ DRŽÁK
ŘÍDÍTKOVÝCH BRAŠEN

k Prodloužené pásky umožňují připevnit nosič
na malá kola
k Vhodný pro všechny zadní nosiče Sport Arsenal

k Plastový držák je určen pro brašny art. 445, 510, 310,
509, 540
k Lze montovat na průměry řídítek 25,4–31,8 mm
k Podpěra představce zabraňuje protáčení držáku kolem
řídítek

ART. 064 ALTERNATIVNÍ ÚCHYT NOSIČE
PRO KOLA S KOTOUČOVOU BRZDOU
k Pro kola, u kterých třmen kotoučové brzdy brání
vzpěrám nosiče
k Přichycení pod rychloupínák zadního kola
k Vhodný pro všechny zadní nosiče Sport Arsenal

Kde můžete koupit naše výrobky:
v e-shopu na www.sportarsenal.cz nebo v kamenných
prodejnách. Prodejce v okolí vašeho bydliště najdete
v aktualizovaném seznamu prodejců na našich
webových stránkách

SPORT ARSENAL s.r.o.
Poděbradova 1772
289 22 Lysá nad Labem
tel./fax: +420 325 551 962
e-mail: sportarsenal@sportarsenal.cz
obchod@sportarsenal.cz
www.sportarsenal.cz

