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• Novinky ze světa zabezpečení
• ABUS TV (produktová videa)
• Mapa prodejců ABUS
• Recenze produktů
• Přehledy novinek
• Katalogy ke stažení v pdf

• On-line nákup pro velkoodběratele
• Akční slevy
• Soutěže
• Rychlý přehled
• Aktuální informace k produktům

Nový web ABUS CZECH 

On-line obchod ABUS 
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Nový systém stupňů zabezpečení produktů abUS

Způsob zabalení produktu a design obalu je velmi důležitým, 
ale přesto často podceňovaným faktorem, který pomáhá  
zákazníkovi se zorientovat v nabídce zboží a ovlivňuje  
jeho rozhodnutí pro nákup konkrétního produktu.

abUS přichází v roce 2015 s novým sofistikovaným designem obalů 
svých výrobků. Přehledně a srozumitelně tak naleznete všechny 
potřebné údaje, a navíc je každý produkt 
zařazen dle svých užitných vlastností  
do příslušného stupně zabezpečení  
(Security Level).

Maximální zabezpečení
level 10 – 15

Extra zabezpečení
level 5 – 9

Standardní zabezpečení
level 1 – 4
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• skládací zámky na kolo • řetězový zámek na kolo

• závodní přilba

• městská přilba

• dětský zámek na kolo

• sportovní přilba

• lankový zámek na kolo • speciální zámek na kolo

• závodní přilba

• dětská přilba

      a další...

• městská přilba

• brašna na kolo

uGrip Bordo 5700 (s.6) 1500 Web (s.13)

In-Vizz (s.25)

Urban-I v.2 (s.30)

1510/60 (s.21)

MountK (s.26)

Phantom 8950 (s.17) Multicombiloop 215 (s.22)

Tec-Tical Pro v.2 (s.26)

Scraper Kid v.2 (s.37)

Hyban (s.32)

Onyx 2505 (s.42)
Zákazníci se tak  
mohou snadno  

rozhodnout, který  
produkt značky  

abUS 
 je pro jejich účely  

nejvhodnější.  

nové nové
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6 7* ceny jsou uvedeny včetně DPH * ceny jsou uvedeny včetně DPH

bordo

  Ocenění

  Bordo zámky

 skládací zámky  skládací zámky

Cyklistické zámky řady Bordo vynikají svou jedinečnou 
skládací konstrukcí. Díky ní se dají jednoduše přepravovat, 
jsou velmi praktické a odolné proti překonání. 

Skládací zámek ABUS uGrip Bordo byl vyznamenán v roce 
2014 cenou Red Dot Design Award. Soutěže se zúčastnilo 
celkem 1 816 výrobců, designérů a architektů z 53 zemí. 
Inovativní design uGrip Bordo 5700 byl schopný přesvědčit 
40 členou mezinárodní porotu odborníků o jeho kvalitách 
a zvítězil v konkurenci 4815 výrobků.

• Konstrukce skládacího zámku nabízí  
maximální flexibilitu při uzamykání kola

• Kompaktní masivní zámek dobře padne 
do ruky a během několika málo vteřin 
uzamknete své jízdní kolo 

• Praktické pouzdro pro přepravu zámku lze 
nainstalovat prakticky kdekoli na rám

• Oboustranný zoubkový klíč
• Celková délka 120 cm  
• Hmotnost 1400 g

Bordo Big 6000

Typ zámku Cena +

BIG 6000/120 2599 Kč

120 cm 

Bordo Combo 6100
• Kódový zámek s libovolně nastavitelným 

čtyřmístným číselným kódem
• Konstrukce skládacího metru nabízí 

maximální flexibilitu při uzamykání kola
• Praktické pouzdro pro přepravu zámku lze 

nainstalovat prakticky kdekoli na rám
• Celková délka 75 nebo 90 cm
• Hmotnost 1000 a 1250 g

Typ zámku Cena +

6100/75 2199 Kč

6100/90 2359 Kč

75 cm  
90 cm

Bordo 6000
• Konstrukce skládacího zámku nabízí 

maximální flexibilitu při uzamykání kola
• Praktické pouzdro pro přepravu zámku 

lze nainstalovat téměř kamkoliv na rám
• Oboustranný zoubkový klíč
• Celková délka 75 cm a 90 cm 
• Hmotnost 1020 a 1220 g 

Typ zámku Cena +

6000/75 2099Kč

6000/90 2279 Kč

6000/90 twins 4499 Kč

75 cm  

90 cm  

Bordo 6500
• Vysoce pevnostní pláty o síle 5,5 mm jsou 

vyrobeny ze speciální tvrzené oceli
• Vysoká odolnost proti brutálním metodám 

otevření zámku
• Jednoduchý transport v moderním pouzdře 

upevněném na rámu jízdního kola
• Patentovaný uzamykací systém ABUS X-Plus
• Kódová karta pro výrobu náhradních klíčů
• Celková délka 85 cm / Hmotnost 1580 g

Typ zámku Cena +

6500/85 X-Plus 2999 Kč
85 cm  80 cm  

• 5 mm silné ocelové pláty, 2 klíče k zámku
• Ocelové pláty jsou spojeny speciálními nýty
• Vysoce kvalitní uzamykací systém s ochranou 

proti nežádoucí manipulaci např. planžetou
• Snadná přeprava zámku v praktickém pouzdře
• Snadná montáž pouzdra na rám jízdního kola 

pomocí protiskluzových pásků na suchý zip 
nebo pomocí šroubků v místě určeném pro 
držák na láhev

• Délka 80 cm, hmotnost 830 g

Typ zámku Cena +

uGrip Bordo 5700/80 1499 Kč

uGrip Bordo 5700

blue lime

pink

black orange

nové



8 9* ceny jsou uvedeny včetně DPH * ceny jsou uvedeny včetně DPH

540/160HB230 uGrip Plus 501

• Silné čtyřhranné parabolické oko s vysokou 
ochranou proti brutálním útokům

• Oko zámku je chráněno proti vytržení
• Uzamykací systém ABUS X-Plus nabízí nejlepší ochranu 

proti nežádoucí manipulaci
• Uzamykací systém je chráněn proti 

odvrtání nečistotám a vodě
• Ø oka 13 mm
• Držák USH 540 nebo EaZy KF

Typ zámku Cena +

540/160HB230 2419 Kč

540/160HB230+USH540 2799 Kč

540/160HB230+EaZy KF 2999 Kč

540/160HB300 2719 Kč

540/160HB300+USH540 2999 Kč

540/160HB300+EaZy KF 3199 Kč

• Patentované provedení čtyřhranného oka 
• Oko poskytuje maximální odolnost proti 

překonání 
• Dvojité jištění oka v těle zámku
• Uzamykací systém ABUS Plus / 2 × klíč
• Vysoká ochrana proti nežádoucí manipulaci
• Ø oka 13 mm
• Hmotnost: 1650 g

Typ zámku Cena +

uGrip 501 USH 2199 Kč

Bordo Lite 6050
• Konstrukce skládacího zámku nabízí 

maximální flexibilitu při uzamykání kola
• Kompaktní masivní zámek dobře padne 

do ruky a během několika málo vteřin 
uzamknete své jízdní kolo 

• Praktické pouzdro pro přepravu zámku 
lze nainstalovat prakticky kdekoli na rám 
jízdního kola

• Oboustranný zoubkový klíč 
• Celková délka 85 cm  
• Hmotnost 650 g (speciální  

odlehčená konstrukce)

Typ zámku Cena +

6050/85 1999 Kč

85 cm

Bordo Combo Lite 6150

Typ zámku Cena +

6150/85 2099 Kč

85 cm

• Kódový zámek s libovolně nastavitelným 
čtyřmístným číselným kódem

• Konstrukce skládacího zámku nabízí 
maximální flexibilitu při uzamykání kola

• Kompaktní masivní zámek dobře padne 
do ruky a během několika málo vteřin 
uzamknete své jízdní kolo

• Praktické pouzdro pro přepravu zámku lze 
nainstalovat prakticky kdekoli na rám

• Celková délka 85 cm 
• Hmotnost 650 g (speciální  

odlehčená konstrukce)

  Stylové zámky

  „U“ zámky

Zámky na kolo „U“ konstrukce jsou jedním z produktů ABUS, 
které doporučujeme nejen jako stylový doplněk k městským 
kolům. Jedná se totiž o robustní zámky, které není možné 
překonat během několika vteřin, proto je investice do nich 
skutečnou zárukou, že se majitel o zamčené kolo nemusí bát. 

Povrch zámků je přizpůsoben tak, aby nedošlo k poškrábání 
laku na kole, způsob uzamykání je rychlý a pohodlný. 
 
Některé z těchto zámků jsou opatřeny  
praktickým klíčem s osvětelním.

lime

white

black

 skládací zámky „U“ zámky

Společnost ABUS přináší do celého světa už 90 let  
to nejlepší na poli cyklistického zabezpečení, ale  
také vyrábí zámky na motorky a zabývá se oblastí  
zabezpečení domácností a průmyslových objektů. 

Většina komponenty vyvíjí ABUS  
ve vlastních továrních halách  
a zodpovídá za kvalitní provedení 
každého kroku v průběhu výroby. 

Produkty jsou podrobovány  
náročným testům a průběžně 
upravovány tak, aby  
vyhovovaly zákazníkům. 
Už 90 let...

nové



10 11* ceny jsou uvedeny včetně DPH * ceny jsou uvedeny včetně DPH

• Systém dvojitého jištění oka v těle zámku
• Vysoká odolnost díky uzamykacímu 

systému ABUS
• Tělo a uzamykací systém jsou odolné proti odvrtání
• Vysoká ochrana proti nežádoucí manipulaci
• Ø oka 12 mm 
• Hmotnost: od 1040 g
• Cobra 10/140: 10 mm × 1400 mm, 2 × klíč
• Držák USH

cobra 
10/140

Typ zámku Cena +

32/150HB230 USH+
COBRA 10/140 1289 Kč

32/150HB230+USH 999 Kč

32/150HB300+USH 1139 Kč

• 10 mm silný čtyřhranný ocelový řetěz  
• Kvalitní uzamykací systém ABUS
• Ergonomicky tvarované tělo zámku
• Ochranný plášť řetězu proti poškození laku
• Oboustranný klíč pro pohodlnější obsluhu
• Celková délka: 85, 110, 140 a 170 cm
• Hmotnost od 2450 g
• Přeprava na rámu v brašnách ST 2200 nebo ST 2250

Typ zámku Cena +

9100/85 2139 Kč

9100/110 2499 Kč

9100/140 2899 Kč

9100/170 3189 Kč

• 8 mm silný čtyřhranný ocelový řetěz  
• Kvalitní uzamykací systém ABUS
• Ergonomicky tvarované tělo zámku
• Ochranný plášť řetězu proti poškození laku
• Oboustranný klíč pro pohodlnější obsluhu
• Celková délka: 85 a 110 cm
• Hmotnost 1934 a 2497 g
• Přeprava na rámu v brašnách ST 2200 nebo ST 2250

Typ zámku Cena +

8210/85 1419 Kč

8210/110 1649 Kč

Granit Plus 470 U-Mini 40 Facilo 32 Ivy 9100 Iven 8210

• Patentované provedení kulatého oka
• Oko poskytuje maximální odolnost proti 

překonání
• Dvojité jištění oka v těle zámku
• Kódová karta s číslem klíče - pečlivě uschovejte
• Dva klíče (jeden klíč svítící)
• Uzamykací systém ABUS Plus 
• Hmotnost od: 1189 g
• Držák USH 540 nebo EaZy KF

Typ zámku Cena +

470/150HB230+USH 1929 Kč

470/150HB230+EaZy KF 1999 Kč

470/150HB300+USH 2099 Kč

470/150HB300+EaZy KF 2139 Kč

• Systém dvojitého jištění oka v těle zámku
• Vysoká odolnost díky uzamykacímu 

systému ABUS
• Uzamykací systém je odolný proti odvrtání
• Vysoká ochrana před nežádoucí manipulací
• Ø oka 14 mm / Hmotnost: 980 g
• 4 × klíč
• K dostání v červené nebo ve žluté barvě

 Řetězové zámky

  Stylové zámky

Praktické zámky do města, které se přizpůsobí různým 
podmínkám. Zámky vynikají nejen zajímavým designem - 
jsou opatřeny ochraným pláštěm, který brání poškrábání 
rámu jízdního kola.

Zámky jsou opatřeny oboustranným 
klíčem pro pohodlné otevření zámku

„U“ zámky řetězové zámky

nové

Typ zámku Cena +

U-MINI 40 1199 Kč



12 13* ceny jsou uvedeny včetně DPH * ceny jsou uvedeny včetně DPH

• 7 mm silný čtyřhranný tvrzený řetěz 
• Možnost až 10.000 individuálních kódů
• Válečky číselníků se skládají ze dvou 

částí, což je chrání před opotřebením
• Celková délka 75, 85 a 110 cm
• Přeprava na rámu v brašnách ST 2200 nebo ST 2250

Typ zámku Cena +

1385/75 889 Kč

1385/85 1019 Kč

1385/110 1229 Kč

• 6 mm silný řetěz 
• Čtyřhranné oko řetězu z tvrzené oceli
• Ochranný obal proti poškrábání jízdních kol
• Antikorozní visací zámek řady 70
• Kvalitní cylindrická vložka 
• Dvojité jištění oka v těle zámku
• Délky: 65 cm, 85 cm a 110 cm

Typ zámku Cena +

70/45/65 689 Kč

70/45/85 779 Kč

70/45/110 869 Kč

• 7 mm silný čtyřhranný ocelový řetěz  
• Kvalitní uzamykací systém ABUS
• Ergonomicky tvarované tělo zámku
• Ochranný plášť řetězu proti poškození laku
• Oboustranný klíč pro pohodlnější obsluhu
• Celková délka: 85 a 110 cm
• Hmotnost od 1280 g
• Přeprava na rámu v brašnách ST 2200 nebo ST 2250  

Typ zámku Cena +

7210/85 1179 Kč

7210/85 RBU 1379 Kč

7210/85 + BAG ST 2012 1429 Kč

7210/110 1379 Kč

7210/110 RBU 1649 Kč

Ivera 7210 Tresor Chain 1385 Expedition-Chain 70/45 uGrip Chain 585 1500 Web 1200 Web

1200 

browncoralaqua

• 5 mm silný řetěz 
• Oko řetězu z tvrzené oceli
• Inovativní ochranný obal proti 

poškrábání jízdního kola.
• Kvalitní cylindrická vložka 
• 2 × klíč
• Celková délka: 75 a 100 cm
• Přeprava na rámu v brašnách ST 2200 nebo ST 2250

• Průměr oka řetězu 4 mm
• Ochranný obal proti poškrábání jízdního 

kola
• Přeprava v brašně do rámu ST 2200 nebo ST 2250
• Délka řetězu 110 cm
• Hmotnost 270 g

• 4 mm silný řetízek 
• Uzamykací systém na trojčíselný kód
• Barva stříbrná
• Obal z průhledného plastu

• Řetěz ze speciální oceli
• Oko řetězu 4 mm
• Třímístný číselný kód
• Snadná obsluha a přeprava zámku

Typ zámku Cena +

585/75 759 Kč

585/100                 819 Kč

Typ zámku Cena +

1500/60 web 299 Kč

1500/110 web                379 Kč

white

coral

orange

lime

red

Typ zámku Cena +

1200/60 web 295 Kč

1200/110 web                299 Kč

Typ zámku Cena +

1200/60 color            139 Kč

řetězové zámky řetězové zámky

nové nové
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STEEL-O-FLEX• 25 mm silný kabel, ocelové lano je 
chráněno válečky z tvrzené oceli

• Kvalitní uzamykací systém ABUS / 2 × klíč 
• Ergonomicky tvarované tělo zámku
• Ochranný plášť proti poškození laku
• Délka: 85 a 110 cm
• Hmotnost: 1362 a 1763 g

• 22 mm silný kabel, ocelové lano je 
chráněno válečky z tvrzené oceli

• Kvalitní uzamykací systém ABUS / 2 × klíč 
• Ergonomicky tvarované tělo zámku
• Ochranný plášť proti poškození laku
• Celková délka: 85 a 110 cm
• Hmotnost: 700 a 960 g

Typ zámku Cena +

8200/85 1379 Kč

8200/110 1559 Kč

  Steel-O-Flex

  Spolehlivá elegance
Vysoce spolehlivé zámky, které se používají nejen na kola, 
ale obstojí i u motorky. Tvrzená ocel, vysoká odolnost proti 
překonání, šetrný k rámu kola. 

Zámky řady Steel-O-Flex jsou opatřeny
ocelovými válečky, které chrání ocelové  
lano proti překonání.

Podsvícení číselníku zámků
pomáhá jejich odemčení v šeru.

steel-o-flex steel-o-flex

Iven 8200 Ivera 7200 Centuro 860 Phantom 8960 Raydo Pro 1460

Typ zámku Cena +

7200/85 1189 Kč

7200/110 1369 Kč

7200/85 RBU 1499 Kč

7200/110 RBU 1669 Kč

Typ zámku Cena +

8960/85 Tex FL 1399 Kč

8960/110 TexFL 1539 Kč

8960/85 FL 1369 Kč

8960/110 FL 1469 Kč

8960/Twinset 2799 Kč

Typ zámku Cena +

860/85 RBU 1159 Kč

860/110 RBU 829 Kč

• 20 mm silný ocelový kabel s tvrzeným  
ocelovým pláštěm

• Krytka vložky proti odvrtání
• Oboustranný klíč a automatické uzamykání 
• Délky: 85 cm a 110 cm
• Hmotnost: 825 a 980 g

• 17 mm silný ocelový kabel s tvrzeným  
ocelovým pláštěm

• Krytka vložky proti odvrtání
• Povrch zámku z PVC, který chrání rám zámku 

proti poškrábání
• Kvalitní uzamykací systém ABUS / 2 × klíč 
• Twinset - 2 zámky na jeden klíč
• Délky: 85 cm a 110 cm
• Hmotnost: 675 a 850 g

• 20 mm silný ocelový kabel s tvrzeným  
ocelovým pláštěm

• Obal z PVC zabraňující poškození rámu kola
• Libovolně nastavitelný kód zámku
• Podsvícení číselníku pro manipulaci v šeru
• Délka: 85 cm
• Hmotnost od 845 g

Typ zámku Cena +

1460/85 KF 1199 Kč

1460/85 KF TexKF 1289 Kč

nové
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STEEL-O-FLEX STEEL-O-FLEX• Individuálně nastavitelný kód zámku
• 20 mm silný kabel chráněný ocelovými 

válečky
• Ochranný obal z PVC zabraňující poškrábání rámu
• Celková délka 85 a 110 cm
• Hmotnost 664 a 840 g

• Prodloužená životnost číselníku a flexibilita 
při manipulaci se zámkem 

• 15 mm silný kabel
• Individuálně nastavitelný kód
• Celková délka 85 cm, 618 g

• Držák Fidlock 

Určený pro zámky Phantom 8960, 8950 a 8940. 
Využívá princip držení zámku na rámu jízdního 
kola díky magnetické síle. 

• Držák EaZy KF

• TexKF Mini, držák ke kolu

Typ zámku Cena +

1360/85 1039 Kč

1360/110 1119 Kč

Typ zámku Cena +

1355/85 KF 869 Kč

Tresor 1360 Tresorflex 1355   Lankové zámky

  Praktičtí pomocníci
Lankové zámky bývají nejčastěji voleným způsobem
zabezpečení jízdních kol. Jsou levné, lehké, ale často se také 
ty méně kvalitní dají překonat během pár vteřin.  
Naše lankové zámky se vyznačují vysokou kvalitou a skvělou 
odolností proti překonání. 

Fidlock systém umožňuje pohodlnou
přepravu zámku na rámu jízdního kola.

steel-o-flex lankové zámky

• Vysoce kvalitní, dlouhý a flexibilní  
lankový zámek 

• 12 mm nebo 15 mm silný kabel
• 2 × oboustranný klíč
• Celková délka 180 cm

Phantom 8950

Typ zámku Cena +

8950/180 KF - 12 mm 1119 Kč

8950/180 TexKF - 12 mm 1199 Kč

8950/180 TexFL - 15 mm 1499 Kč

• Vysoce kvalitní, dlouhý a flexibilní  
lankový zámek 

• 15 mm nebo 17 mm silný kabel
• 2 × oboustranný klíč
• Celková délka 85 cm

Phantom 8940

Typ zámku Cena +

8940/85 KF - 15 mm 1059 Kč

8940/85 TexKF - 15 mm 909 Kč

8940/85 TexFL - 17 mm 1209 Kč

 Doplňky zámků ABUS
nové nové
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• 15 nebo 12 mm silné flexibilní ocelové lano 
• Držák pro rychlé upevnění zámku
• Kvalitní cylindrická vložka ABUS
• Automatické uzamykání cylindrické vložky
• Krytka proti nečistotám
• 2 × oboustranný klíč
• Celková délka 75, 120 a 185 cm  

Typ zámku Cena +

660/75 LL+URB - 15 mm 619 Kč

660/120 LL+URB - 15 mm 799 Kč

660/185 LL+URB - 12 mm 929 Kč

Racer 660 Raydo Pro 1450
• 12 mm silné flexibilní ocelové lano 
• Držák pro rychlé upevnění zámku
• 10 000 kombinací 
• Svítící číselník
• Celková délka 185 cm, 798 g

Typ zámku Cena +

1450/185 TEX KF 1299 Kč

1450/185 KF 1219 Kč

lankové zámky lankové zámky

• 10 mm silné flexibilní ocelové lano 
• Držák pro rychlé upevnění zámku
• 10.000 kombinací 
• Celková délka 185 cm, 590 g
• Tlačítka číselníku jsou dobře rozeznatelná 

 i při snížené viditelnosti

Typ zámku Cena +

1350/185 KF 829 Kč

Tresor 1350
• 20 mm silné vysoce kvalitní ocelové lano  
• Kvalitní uzamykací systém ABUS 
• Ochranný plášť řetězu proti poškození laku
• Oboustranný klíč pro pohodlnější obsluhu
• Celková délka: 65 a 85 cm  
• Hmotnost: 660 a 750 g
• 2 × oboustranný klíč

Typ zámku Cena +

7220/65 939 Kč

7220/65 RBU 1239 Kč

7220/85 999 Kč

7220/85 RBU 1559 Kč

Ivera 7220

RBU

• 22 mm silné vysoce kvalitní ocelové lano  
• Kvalitní uzamykací systém ABUS 
• Ergonomicky tvarované tělo zámku
• Ochranný plášť řetězu proti poškození laku
• Oboustranný klíč pro pohodlnější obsluhu
• Celková délka: 65 a 85 cm 
• Hmotnost: 900 a 1176 g
• 2 × oboustranný klíč

Typ zámku Cena +

8220/65 1039 Kč

8220/85 1229 Kč

Iven 8220

UGH

• 12 mm silné vysoce kvalitní ocelové lano  
• Kvalitní uzamykací systém ABUS 
• Ergonomicky tvarované tělo zámku
• Ochranný plášť proti poškození laku
• Celková délka: 180 cm / Hmotnost: 637 g
• 2 × oboustranný klíč

Booster 670

Typ zámku Cena +

670/180 LL URB 439 Kč

Držák
pod sedloURB
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• Vysoce kvalitní a superflexibilní spirálový 
zámek, 10 mm silný kabel

• Možnost až 10.000 individuálních kódů
• Tlačítka číselníku jsou dobře rozeznatelná  

i při snížené viditelnosti
• Dodává se v pěti pestrých barvách
• Celková délka 150 cm

Typ zámku Cena +

1300/150 black 599 Kč

1300/150 kids 599 Kč

Numero 1300/150
• 7,5 mm silné flexibilní spirálové lanko 
• Držák pro rychlé připevnění zámku
• Automatické uzamykání cylindrické vložky
• Celková délka 150 cm / 2 × klíč

Typ zámku Cena +

490/150 LL 239 Kč

Numero 1950/120

Numero 1150/120Numero 490/150 LL 

• 7,5 mm silné lanko 
• Automatické uzamykání cylindrické vložky
• Mnoho barevných provedení 
• Celková délka 120 cm / 2 × oboustranný klíč

Typ zámku Cena +

1950/120 299 Kč

• 7 mm silné lanko
• Kódový zámek s třímístným číselníkem
• Mnoho barevných provedení 
• Celková délka 120 cm 

Typ zámku Cena +

1150/120 299 Kč

ZáMKy PRO DěTI

zámky pro děti

• 8 mm silné ocelové lano 
• Inovativní silikonové pouzdro proti 

poškození laku
• Kvalitní uzamykací systém ABUS
• Dodává se v sedmi pestrých barvách:  

Lime, Blue, Grey, Black, White, Red, Pink
• Celková délka 65 cm
• Hmotnost 320 g

Typ zámku Cena +

560/65 459 Kč

• 8 mm silné lano 
• Automatické uzamykání cylindrické vložky
• Čtyři barevná provedení 
• Celková délka 65 cm / 2 × oboustranný klíč

Typ zámku Cena +

650/65 289 Kč

UGrip Cable 560 650

1900 Kids

1100 Kids

1510/60

ZáMKy PRO DěTI

• 6 mm silné lanko 
• Automatické uzamykání cylindrické vložky
• Mnoho barevných provedení
• Celková délka 55 cm / 2 × oboustranný klíč

Typ zámku Cena +

1900/55 99 Kč

• 6 mm silné lanko
• Kódový zámek s třímístným číselníkem
• Mnoho barevných provedení 
• Celková délka 55 cm 

Typ zámku Cena +

1100/55 99  Kč

Typ zámku Cena +

1510/60 Sharky 555 Kč

1510/60 Princess 555 Kč

• Délka řetízku 60 cm
• Průměr oka řetízku 4 mm
• Ergonomický tvar
• Automatické uzamykání bez klíče
• 2 klíče + přívěsek na klíče
• Hmotnost 300 g

zámky pro děti

nové
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Cobra

Combiloop 205 Multicombiloop 215

Multiloop 210 1850/185
• Ideální pro zabezpečení více jízdních kol, nářadí, 

zahradního nábytku, sportovních potřeb atd. 
• 8 mm, 10 mm a 12 mm silné ocelové lano 
• Ochranný plastový plášť proti poškození laku
• Vhodná kombinace s visacími zámky ABUS  

nebo „U“ zámky

• 5 mm silné ocelové lanko 
• Ochranný plastový plášť proti poškození 

laku 
• Libovolně nastavitelný číselný kód 
• Dobrá flexibilita a nízká hmotnost zámku
• Automatické uzamykání zacvaknutím konce lanka
• Celková délka 200 cm

• 8 mm silné ocelové lanko 
• Ochranný plastový plášť proti 

poškození laku 
• Dobrá flexibilita a nízká 

hmotnost zámku
• Automatické uzamykání 

zacvaknutím konce lanka
• Libovolně nastavitelný  

číselný kód
• Celková délka 185 cm

• 10 mm silné ocelové lanko 
• Ochranný plastový plášť proti  

poškození laku
• Možnost vytvoření dvou fixních smyček 
• Kvalitní uzamykací systém / 2 × klíč
• Celková délka 185 cm

• 8 mm silné ocelové lanko 
• Ochranný plastový plášť  

proti poškození laku
• Vhodná kombinace  

s visacími zámky ABUS  
nebo s „U“ zámky

• Celková délka 185 cm

SPECIÁLNÍ ZÁMKY

Typ zámku Cena +

210/185 1079 Kč

Typ zámku Cena +

1850/185 319 Kč

Typ zámku Cena +

205/200 699 Kč

Typ zámku Cena +

8/200 cm 359 Kč

10/200 cm 589 Kč

10/500 cm 1089 Kč

10/1000 cm 1559 Kč

12/120 cm 499 Kč

nové

Typ zámku Cena +

215/185 black 839 Kč

215/185 lime 839 Kč

speciální zámky

202/90

• Speciální kotva do zdi 
nebo podlahy

• Tělo vyrobeno ze 
speciálně tvrzené oceli

• Průměr oka  
kotvy 16 mm

• Součástí kotvy je sada 
montážních šroubů 

• Kotva do zdi  
• Vyrobena z vysoce kvalitních materiálů 
• Součástí kotvy jsou speciální šrouby
• Rozměry 110 x 80 mm

• Třímístný (201) nebo čtyřmístný (202) libovolně 
nastavitelný číselný kód

• Lanko se automaticky svine do pouzdra zámku
• Dobře skladný
• Atraktivní design

Typ zámku Cena +

WA 50 1069 Kč

Typ zámku Cena +

201/70 469 Kč

Typ zámku Cena +

202/90 579 Kč

Typ zámku Cena +

WBA 100 2489 Kč

SpeciÁlní prodUkTy 
Wa 50

Wba 100

Combiflex 201

  Držáky zámků ABUS

USH URB

speciální zámky

201/70
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  Přilby na kola    Závodní a sportovní přilby  

   Závodní a sportovní přilby

    Helmy do města a na elektrokola

  Dětské přilby      Dětské přilby 

    Helmy pro volný čas 

Závodní a sportovní přilby

přilby na kolo

Doplňky  

Zadní světlo
Integrované světlo na zadní straně přilby, které 
slouží jako ideální dodatečný bezpečnostní prvek. 
Zapíná se stiskem vlastního LED světla. 

Pláštěnka
Pláštěnka je skvělý doplněk zajišťující možnost 
pohodlné jízdy za každého počasí. Dodává se  
v provedení černé a fosforové barvy s reflexními 
prvky.

„Die Deutsche Verkehrswacht“
Toto označení nesou produkty doporučované  
známou německou asociací, která se 
zabývá oblastí prevence dopravních nehod, 
bezpečnostními prvky a dopravní výchovou. 

                race red             race green

                    white                         black

      

Štít v čiré a žluté barvě.
Lze objednat samostatně 
jako příslušenství k přilbě. 

Typ přilby Cena+

In-Vizz 4199  Kč

sportovní helmy

• Přilba pro dospělé a dorost. Pro ambiciózní, 
sportovní a soutěžní použití.

• In-Mold technologie pro dlouhodobé  
a pevné spojení skořepiny s vnitřní 
výplní z materiálu EPS

• Ochranný štít lze jednoduše vysunout 
nebo zasunout i běhěm jízdy

• Štít je vyroben z vysoce kvalitního 
polykarbonátu s ochranou proti UV

• Velmi dobré odvětrávání
• Vyjímatelné vnitřní polstrování
• Reflexní pruhy dobře odráží světlo, 

což přispívá k vyšší bezpečnosti  
v silničním provozu

• Vhodná také pro cyklisty, kteří nosí brýle
• Jako příslušenství lze dokoupit pláštěnku  

a sadu se žlutým a čirým štítem
 
Velikosti: 
• M (54-59 cm), 305 g
• L (60-65 cm), 335 g

nové

race blue

Štít lze snadno ovládat jednou rukou během 
jízdy. Toto vylepšení získalo cenu za inovaci 
Eurobike Awards. 

In-Vizz      

* ceny jsou uvedeny včetně DPH 25
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Tec-Tical Pro v.2      
nové

Typ přilby Cena+

Tec-Tical Pro v.2 3899 Kč

sportovní helmy

white black race blue race red race red + štít

nutrixxion

• High-End-závodní přilba
• Technologie Multi Shell In-Mold
• Zoom systém pro komfortní seřízení 

přilby
• 20 vstupních a 11 výstupních 

větracích otvorů
• Pohodlné a měkké řemínky  

s jednoduchým nastavením
• Odnímatelné vntiřní polstrování 

lze snadno vyjmout  
a vyprat  
 
Velikosti: 

• M (54-58 cm), 265 g
• L (58-62 cm), 280 g
 

MountK  

Typ přilby Cena+

Mount K 1649  Kč

velvet black polar white trey orange trey blue

trey green

• High-End závodní přilba pro MTB a náročné 
terény 

• Zoom systém pro komfortní nastavení 
přilby

• Technologie In-Mold 
• Zvýšená ochrana použitím ochranné 

vrstvy i na spodní část přilby  
ve spánkové oblasti hlavy

• 10 vstupních a 5 výstupních 
větracích otvorů

• Odnímatelné a pratelné vnitřní 
polstrování

• Pohodlné a měkké řemínky 
s jednoduchým nastavením

• integrované světlo

Velikosti 
• M (54-58 cm), 290 g 
• l (58-62 cm), 320 g 

nové

štít

titan

Winter Kit

• Víceúčelová přilba pro elektrokola, městká kola i lyže 
• Technologie Dual Compound In-Mold 
• Vrchní vrstva (shell) je kombinace ABS a polykarbonátu
• Zoom systém pro komfortní nastavení přilby  
• Integrované LED světlo
• Zcela uzavíratelné větrací otvory proti dešti a vodě
• Splňuje požadavky na cyklistické a lyžařské přilby
• Odnímatelné a pratelné vnitřní polstrování  

přilby
• Možnost vložení „zimní čepice“ 

Velikosti: 
• M (52-58 cm), 400 g
• L (58-62 cm), 470 g

titan

black

Typ přilby Cena+

Urbanaut 4069 Kč

  Helmy do města  

helmy do města

Urbanaut
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Pedelec Metronaut

helmy do města

Typ přilby Cena+

Pedelec 2669 Kč

white

fashion blue

asphalt grey

velvet black

• Zoom-Lite systém pro komfortní nastavení přilby
• Technologie Double Shell In-Mold
• 9 vstupních a 4 výstupní větrací otvory
• Velké integrované světlo 
• Odnímatelné vntiřní polstrování lze snadno vyjmout  

a vyprat
• Integrovaná pláštěnka
• Odnímatelný štít
• Magnetické zapínání FIDLOCK 

 
Velikosti: 

• M (52-57 cm), 340 g
• L (57-62 cm), 380 g

fashion pink

fashion green

Typ přilby Cena+

Metronaut 2599 Kč

tartan red

• Módní městská přilba pro dospělé a mládež 
• Technologie In-Mold 
• Zoom systém pro komfortní nastavení přilby 
• Velmi lehká konstrukce přilby 
• Integrované LED světlo
• Módní textilní potah ve stylu baseballové čepice

Velikosti:
• M (53-59 cm), 310 g
• L (58-63 cm), 340 g

pinstripe

tweed brown

tartan

Typ přilby Cena+

Urban-I v.2 Signal 2269 Kč

Urban-I v.2 Signal 

signal yellow

zimní čepice
Winter Kit

zimní čepice
Winter Kit

signal white
signal grey

Reflexní prvky
Slouží k zajištění viditelnosti cyklisty ze všech stran.  
Reflexní pruhy na přilbě jsou doplňkovým bezpečnostním 
prvkem, který slouží cyklistům v šeru, na silnici nebo při 
jízdě v noci.

 

Zadní světlo
Na zadní straně přilby je umístěné LED světlo, které slouží 
jako doplněk pro vyšší bezpečnost. Zapínat se dá stiskem. 
Režim: svítí / bliká. 

Nadstandardní rozměry
Přilby vyrábíme také ve velikostech 61 - 65 cm.

Magnetické zapínání FIDLOCK
Magnetické zapínání slouží k tomu, aby nedošlo  
k poranění kůže při zapínání. Jednoduchá a rychlá 
obsluha.

• Zoom-Lite pro přesné nastavení přilby
• Technologie In-Mold
• 12 vstupních a 5 výstupních vetracích 

otvorů
• Barevně laděné, měkké a polstrované 

upínací řemínky
• Inovovaná zadní reflexní plocha lépe 

odráží dopadající světlo
• Zadní světlo
• Síťka proti hmyzu
• Odnímatelný štít
• Magnetické zapínání FIDLOCK
• Jako příslušenství lze objednat pláštěnku 

a zimní vložku Winter-Kit
 
Velikosti: 
• M (52-58 cm), 250 g
• L (56-61 cm), 285 g
• XL (61-65 cm), 300 g

nové

helmy do města

pláštěnka
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Urban-I v.2 Neon Urban-I v.2 

pláštěnkazimní čepice
Winter Kit

neon orange

• Zoom-Lite pro přesné nastavení přilby
• Technologie In-Mold
• 12 vstupních a 5 výstupních vetracích otvorů
• Barevně laděné, měkké a polstrované upínací 

řemínky
• Inovovaná zadní reflexní plocha lépe 

odráží dopadající světlo
• Zadní světlo
• Síťka proti hmyzu
• Odnímatelný štít
• Magnetické zapínání FIDLOCK
• Jako příslušenství lze objednat pláštěnku  

a zimní vložku Winter- Kit 

Velikosti: 
• M (52-58 cm), 250 g
• L (56-61 cm), 285 g

neon pink

neon green

neon blue

petrol

velvet black

signal white

maori white

signal yellow

white flower

signal grey

grey wave asphalt grey

nové nové

helmy do města helmy do města

Typ přilby Cena+

Urban-I v.2 Neon 1999  Kč

Typ přilby Cena+

Urban-I v.2 Neon 1999 Kč

Technologie:
• In-Mold technologie s vnější textilní vrstvou
• Zoom systém pro jednoduché nastavení ideální velikosti
• Vyjímatelné a omyvatelné polstrování
• Jednoduché nastavení popruhů
• FidLock - magnetický zámek (Signature Edition)
• Odnímatelné ušní polštářky s otvorem pro sluchátka 

Unikátní tvar inspirovaný 20. lety
• Provoz a využití:
• Módní městská přilba
• Pro každodenní použití 

 
Velikosti: 

• M (54-58 cm), 330 g
• L (58-62cm), 380 g

designové pásky

tartan

pláštěnka

beige

grey

Typ přilby Cena+

Cyklonaut 3269 Kč

Cyklonaut 
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Hyban Scraper v.2

Aven-U

helmy do města

• Víceúčelová přilba pro dospělé a mládež 
• Zoom systém pro komfortní nastavení přilby
• Technologie Dual Compound In-Mold  
• 14 větracích otvorů 
• Odnímatelné a pratelné polstrování 
• Měkké a polstrované upínací řemínky
• Možnost vložení „zimní čepice“ s naušníky 

Velikosti: 
• M (53-58 cm), 278 g
• L (58-63cm), 300 g

white college

snooker velvet black

concrete greybeige polar matt

green

velvet black

petrol

green college

Typ přilby Cena+

Aven-U 1949 Kč

Typ přilby Cena+

Hyban 1569 Kč

Typ přilby Cena+

Scraper v.2 1289 Kč

novénové

• ABS Hard cover technology
• Zoom technologie pro snadné seřízení přilby 

kolečkem
• Integrované LED červené světlo je viditelné do úhlu 180 

stupňů
• Odnímatelné vnitřní polstrování
• Odnímatelný štít
• Jako příslušenství lze dokoupit pláštěnku na přilbu a 

zimní vložku.
 
Velikosti: 
• M (52-58 cm), 380 g
• L (56-61cm), 400 g

• Všestranná přilba pro městský provoz, BMX, Skateboard,  
In-line, pro každodenní použití

• Akční moderní přilba v několika barevných 
provedeních

• ABS - tvrzená technologie
• Zoom – systém pro komfortní nastavení  

a seřízení přilby
• 12 větracích otvorů
• Vyjímatelná a pratelná vnitřní vložka
• Odnímatelný štít 

Velikosti: 
• M (54-58 cm), 450 g
• L (58-62cm), 490 g

velvet black

polar matt

concrete grey

petrol

  Přilby pro volný čas

maori purple

white

asphalt  grey

black

• Zoom-Lite systém pro komfortní nastavení přilby
• Technologie In-Mold
• 10 vstupních a 10 výstupních větracích otvorů
• Integrované zadní světlo zvyšuje bezpečnost
• Velká reflexní plocha dobře odráží dopadající světlo 

a zvyšuje tak bezpečnost
• Odnímatelné vntiřní polstrování lze snadno vyjmout  

a vyprat  / Odnímatelný štít   
 
Velikosti:
• M (52-57 cm), 270 g
•  L (55-61 cm), 290 g
• XL (58-63cm), 310 g

New Gambit

wave red

helmy pro volný čas

nové

Typ přilby Cena+

New Gambit 1939 Kč
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Arica
Typ přilby Cena+

Arica  1699 Kč

• Zoom-Lite systém pro komfortní nastavení přilby
• Technologie In-Mold
• 11 vstupních a 3 výstupní větrací otvory
• Barevně laděné měkké řemínky a polstrování
• Velká reflexní plocha dobře odráží dopadající světlo,  

a zvyšuje tak bezpečnost
• Zadní světlo
• Integrovaná síťka proti hmyzu
• Odnímatelný štít 

Velikosti:
M (54-58 cm), 275 g
l (58-62cm), 300 g

white fern orange flower green flower

maori blackberrycoffee goldmaori silvergrey fern

maori white

Aduro
Typ přilby Cena+

Aduro 1699 Kč

• Zoom-Lite sytém pro komfortní nastavení přilby
• Technologie In-Mold
• 11 vstupních a 3 výstupní větrací otvory
• Barevně laděné měkké řemínky a polstrování
• Velká reflexní plocha dobře odráží dopadající světlo  

a zvyšuje tak bezpečnost
• Zadní světlo
• Integrovaná síťka proti hmyzu
• Odnímatelný štít
• Jako příslušenství lze objednat pláštěnku na přilbu 

v černé nebo reflexní žluté barvě
• Další barvy (mimo obrázky): black matt a onyx black. 

Velikosti:
• M (54-58 cm), 275 g
• L (58-62cm), 300 g

college black grey red silver blue sound white

black whitesound orangeelectric greenelectric blue

college white

college whitecollege white

helmy pro volný čashelmy pro volný čas
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    Dětské přilby

• Zoom-Lite systém pro komfortní nastavení přilby
• Technologie In-Mold
• Síťka proti hmyzu
• 11 vstupních a 3 výstupních větracích otvorů
• Integrované světlo
• Odnímatelné vnitřní polstrování lze snadno vyjmout 

a vyprat
• Jako příslušenství je možné objednat pláštěnku  

na přilbu 

Velikosti:
• S (48 - 55 cm), 220 g

silver tag

green flower

black tag

black white

black red

electric green

Chaox

Typ přilby Cena+

Chaox 1619 Kč

nové

rose love

grey  ride

maori white

black tag

maori purple

apple green

maori blackberry

caribbean blue

velvet black

polar matt

red matt

velvet black

signal orange

• Zoom systém pro pohodlné nastavení přilby
• Technologie In-Mold
• 8 vstupních a 7 výstupních větracích otvorů
• Měkké, komfortní řemínky a vitřní polstrování
• Velké reflexní plochy dobře odrážejí světla reflektorů
• Zadní světlo
• Odnímatelný štítek se záslepkami
• Víceúčelová přilba splňující požadavky cyklistů  

a In-Line bruslařů
• Jako příslušenství možno objednat pláštěnku na přilbu  

v černé nebo žluté barvě 

Velikosti: 
• S (48-54 cm), 235 g
• M(53-58 cm), 250 g

• Akční moderní přilba pro děti v několika provedeních
• ABS tvrzená technologie
• Dobré větrání pomocí 12 vstupních a výstupních otvorů
• Zoom kolečko pro snadné nastavení a seřízení přilby 
• Reflexní prvky dobře odráží světla reflektorů
• Odnímatelné a pratelné polstrování
• Měkké a pohodlné řemínky
• Víceúčelová přilba pro děti a mládež splňující požadavky na 

cyklistiku, BMX, In-Line a skateboarding
• Jako příslušenství možno objednat pláštěnku na přilbu 

Velikosti: 
• S (51-55 cm), 400 g 

Scraper Kid v.2 MountX
nové

dětské přilby

Typ přilby Cena+

Scraper Kid v.2 1289 Kč

Typ přilby Cena+

Mount X 1459 Kč
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• Zoom systém pro pohodlné nastavení přilby
• Technologie In-Mold
• 5 vstupních a 6 výstupních větracích otvorů
• Barevně laděné, měkké, pohodlné řemínky  

a polstrování
• Velká reflexní plocha dobře odráží světla 

reflektorů
• Integrovaná síťka proti hmyzu
• Předsunuté čelo přilby - integrovaný štít 

 
velikosti:

• S (46-52 cm), 215 g
• M (52-57cm), 230 g

robot blue

robot orange

pearly pink

Pláštěnka

funny flowers

Chilly

Typ přilby Cena+

Chilly 1269 Kč

• Zoom systém pro pohodlné nastavení přilby
• Technologie In-Mold
• 5 vstupních a 6 výstupních větracích otvorů
• Měkké, komfortní řemínky a vnitřní polstrování
• Velké reflexní plochy dobře odráží světla reflektorů
• Zadní světlo
• Integrovaná síťka proti hmyzu
• Předsunuté čelo přilby - integrovaný štít 

Velikosti:
• S (46-52 cm), 225 g
• M (52-57cm), 245 g

scribble pink

scribble blue

x-flame yellow

x-flame blue

garden pink

Super Chilly

Typ přilby Cena+

Super Chilly 1449 Kč

nové

ocean croco fire

butterfly pink
space police

butterfly honey bee

smiley red pony

red
beetle sun

• Zoom systém pro pohodlné nastavení přilby
• Technologie In-Mold
• 3 vstupní a 5 výstupních větracích otvorů
• Barevně laděné, měkké, pohodlné řemínky 

a polstrování
• Velká reflexní plocha dobře odráží světla 

reflektorů
• Integrovaná síťka proti hmyzu
• Předsunuté čelo přilby - integrovaný štít

Velikosti
• S (46-52 cm), 225 g
• M (52-57cm), 240 g 

dětské přilby

• Zoom systém pro pohodlné nastavení přilby
• Technologie Cold Mold
• 8 vstupních a 6 výstupních větracích otvorů
• Barevně laděné, měkké, pohodlné řemínky a polstrování
• Velká reflexní plocha odráží světla reflektorů
• Integrovaná síťka proti hmyzu
• Předsunuté čelo přilby - integrovaný štít
• Přilba pro nejmenší
 
Velikosti:
• S (45-50 cm), 225 g
• M (50-55cm), 240 g

Rookie Smiley

Typ přilby Cena+

Rookie 1099 Kč

Typ přilby Cena+

Smiley 929 Kč

nové nové
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Winter Kit - Dětský

Winter Kit - DospělýBlack

Zimní sada 
• Zimní čepice s chrániči 

uší, které nahradí běžné 
polstrování v přilbě  
a chrání před chladem

• Optimální pro přilby 
Urban, LaneU (dospělá) 
a Smiley (dětská)

Pláštěnka 
• Pláštěnka na přilbu 
• Chlapecká, dívčí
• Signální žlutá a černá barva 

Typ přilby Cena+

Zimní sada 329 Kč

Typ přilby Cena+

Pláštěnka 329 Kč

green

• pokračování...

croco family

princess

sharky ocean

Smiley Příslušenství Příslušenství

yellow

girl

boy

dětské přilby dětské přilby

Hubble

Typ přilby Cena+

Hubble 1499 Kč

nové

red scratches black tag orange flower pirat

blue flower black white sound orange

princess

winter kit

pláštěnky

blue scratches

• Zoom-Lite systém pro komfortní nastavení přilby
• Technologie In-Mold
• SPS - Sun Protection System chrání před 

nadměrnou expozicí slunečního záření
• 6 vstupních a 6 výstupních větracích otvorů
• Integrované světlo
• Odnímatelné vnitřní polstrování lze snadno 

vyjmout a vyprat
• Jako příslušenství je možné objednat 

pláštěnku na přilbu nebo zimní vložku Winter 
Kit

 
Velikosti:
• S (46-52 cm), 230 g
• M (52-57cm), 245 g
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Charakteristika brašen řady Onyx  
• Voděvzdorný a velmi odolný materiál
• Stabilní tvar a pevnost 
• Reflexní bezpečnostní pruhy
• Nerezavějící zipy
• Pláštěnka na brašnu včetně reflexního loga ABUS

Brašny na kolo Onyx

brašny na kolo

Brašna na nosič jízdního kola 

• Objem 12 litrů
• Vyrobená z materiálu, který dobře odpuzuje vodu
• Pevný a stabilní tvar
• Popruh přes rameno
• Reflexní prvky pro vyšší bezpečnost  

v silničním provozu
• Praktické dělení vnitřního prostoru
• Součástí brašny je ochranná pláštěnka na brašnu  

v červené barvě s reflexním logem ABUS
• Snadná a rychlá montáž na nosič jízdního kola s držákem KLICKfix
• Rozměry brašny: 31 x 32 x 13,5 cm

Typ brašny Cena+

ST 2505 KF 1359 Kč

ST 2505

Brašna na nosič jízdního kola

• Objem 22 litrů  
• Vyrobená z materiálu, který dobře odpuzuje vodu
• Pevný a stabilní tvar
• Popruh přes rameno
• Reflexní pruhy pro vyšší bezpečnost v silničním provozu
• Praktické dělení vnitřního prostoru
• Součástí brašny je ochranná pláštěnka na brašnu v červené barvě s reflexním 

logem ABUS
• Snadná a rychlá montáž na nosič jízdního kola
• Rozměry brašny: 31 x 18,5 x 20 cm

Typ brašny Cena+

ST 2650 1769 Kč

ST 2650

brašny na kolo

Typ brašny Cena+

ST 8130 M 0,40 l 399 Kč

ST 8130 S 0,25 l 285 Kč

Brašna pod sedlo  

jízdního kola

• Vyrobena z materiálu, který dobře 
odpuzuje vodu

• Reflexní prvky pro vyšší bezpečnost 
v silničním provozu

• Snadné připnutí díky suchým zipům
• Stabilní a pevný tvar
• Ochranná pláštěnka 

• Rozměry: 
• S - 5,5 × 7 × 12,5 cm
• M - 7,5 × 8 × 14,5 cm

ST 8130

nové

nové nové nové
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Brašna na řídítka

• Objem 5 litrů
• Vyrobená z materiálu, který dobře odpuzuje vodu
• Reflexní prvky pro vyšší bezpečnost v silničním provozu
• Pevný a stabilní tvar
• Integrované pouzdro na mapu
• Zvláštní přihrádka na mobilní telefon
• Praktické dělení vnitřního prostoru
• Součástí brašny je ochranná pláštěnka na brašnu 

v červené barvě s reflexním logem ABUS
• Snadná a rychlá montáž na řídítka s držákem KLICKfix
• Rozměry brašny: 23 x 19 x 16,5 cm

Typ brašny Cena+

ST 2450 KF 2329 Kč

ST 2450 KF

brašny na kolo

Brašna na rám jízdního kola

• Objem 1,8 litru
• Vyrobeno z materiálu, který dobře 

odpuzuje vodu
• Reflexní prvky pro vyšší bezpečnost  

v silničním provozu
• Snadné připnutí díky suchým zipům
• Stabilní a pevný tvar
• Rozměry: 23,5 x 19,5 x 5 cm

Brašna na rám jízdního kola

• Objem 1,2 litru
• Vyrobena z materiálu, který dobře 

odpuzuje vodu
• Reflexní prvky pro vyšší bezpečnost 

v silničním provozu
• Snadné připnutí díky suchým zipům
• Stabilní a pevný tvar
• Rozměry: 25,5 x 10 x 5 cm

Typ brašny Cena+

ST 2250 549 Kč

Typ brašny Cena+

ST 2250 549 Kč

ST 2200

ST 2250

brašny na kolo

Charakteristika brašen řady Basico  
• Voděvzdorný a velmi odolný materiál
• Stabilní tvar a pevnost 
• Reflexní bezpečnostní pruhy
• Nerezavějící zipy
• Pláštěnka na brašnu včetně reflexního loga ABUS

Brašny na kolo Basico
nové nové

nové



46 47* ceny jsou uvedeny včetně DPH * ceny jsou uvedeny včetně DPHbrašny na kolo

Dvoudílná brašna na nosič 
jízdního kola

• Objem: 2 x 13 litrů
• Vyrobeno z materiálu, který dobře 

odpuzuje vodu
• Stabilní a pevný tvar
• Reflexní prvky pro vyšší bezpečnost v 

silničním provozu
• Snadné a rychlé připevnění pásky na 

suchý zip
• Rozměry: 34 × 14,5 × 32 cm × 2 

Typ brašny Cena+

ST 5540 1119 Kč

ST 5540

Brašna pod sedlo

• Povrch je konstruován  
z voděodpuzujících a odolných materiálů

• Předdefinovaný pevný tvar z tvrdé pěny
• Reflexní lemování
• Rozměry: 8,5 × 9 × 16 cm
• Objem: 0,6 litru

Brašna na rám jízdního kola

• Povrch je konstruován z voděodpuzujících 
a odolných materiálů

• Předdefinovaný pevný tvar z tvrdé pěny
• Reflexní lemování
• Objem: 1,2 litru

Typ brašny Cena+

ST 5130 239 Kč

ST 5200

ST 5130

Typ brašny Cena+

ST 5200 269 Kč

vysvětlivky

Vysvětlivky

Testováno ve Švédsku, Stockholm. 
Známka kvality Svensk Brand.

Testováno ve Velké Británii, Northants. 
Známka kvality Sold Secure.

Testováno v Norsku, Oslo. 
Známka kvality Norges.

Testováno v Rusku, Moskva. 
Známka kvality OSIMZ.

Testováno v Dánsku, Kodaň. 
Známka kvality Dansk Varefakta Naevn.

Testováno v Německu, Kolín nad Rýnem. 
Známka kvality VdS.

Testováno ve Finsku, Helsinky. 
Známka kvality Vahinkovakuutusyhtiőiden.

Testováno v Německu, Wolmarstein. 
Známka kvality Ice Spray Test.

Testováno v Nizozemsku, Delft. 
Známka kvality anWb, rai, Tno.

Testováno v Německu. 
Známka kvality VSF

Cena “Stiftung Warentest”, Německo, Berlín. 

Produkty ABUS procházejí nezávislým testováním po celém světě. Zde naleznete přehled organizací a institucí, které naše výrobky 
posuzují a udělují jim známky kvality. 
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ABUS CZECH s.r.o.
Bohuslava Martinů 944/7 
140 00 Praha 4

Tel.: 241 040 960
Fax: 241 445 020
E-mail: abus@abus.cz
www.abus-webshop.cz

www.abus.cz

ABUS - Dobrý pocit bezpečí.
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