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Technické údaje
  Hmotnost kompletu: 190 g
  Rozměr kola: 24” - 26”
  Montáž*
  Barva* 
  Materiál*
* podívejte NEXTSDL

Technické údaje
  Hmotnost: 55 g
  Barva: Vícebarevné
  Materiál: Hliník, Plastové - PP

NEXT blatníky jsou pokračováním kultových, přes miliony uživatelů osvědčených blatníků CLASSICSDE. 
Tato sada je určena pro horská jízdní kola s koly 26 a 28 palců. Blatníky zůstaly uzpůsobeny pro montáž 
s brzdami V-Brake. Ocelové upevňovací plíšky umožňují jak horizonátlní, tak vertikální regulaci. Zadní 
rameno, pohyblivé k rámu, má integrovaný otvor pro lanka přehazovaček a je k dostání ve dvou délkách: 
dlouhé NEXTSDL a krátké NEXTSDS. Zadní blatník má široké zakončení pro zvýšenou ochranu proti ne-
čistotám a je na něm umístěn reflexní prvek zlepšující viditelnost a bezpečnost cyklisty.

Klasická sada blatníků pro horská kola, vhodná jak na kola 24, tak i 26 palců. Blatníky zůstaly přizpůso-
beny pro montáž s brzdami typu V-Brake. Ocelové upevňovací destičky umožňují jak horizonátlní, tak 
vertikální regulaci. Zadní rameno, pohybující se k rámu, má integrovaný otvor pro lanka přehazovaček.

Technické údaje
  Hmotnost kompletu: 205 g
  Rozměr kola: 26” - 28”
  Montáž: Podkova tlumiče nebo klasická vidlice, 

Rám 25 mm - 40 mm, 
  Barva : Černá
  Materiál: Plastové - PP

Technické údaje
  Hmotnost: 2 g
  Barva: Vícebarevné
  Materiál: Plastové - PP

Náš nový produkt vyniká nejen atraktivním vzhledem, ale rovněž nízkou 
hmotností a vysokou pevností. Byl vyroben z vysoce kvalitního hliníku. 
Má speciálně profilovanou a zploštělou přední část, která pomáhá při 
vkládání a vytahování láhve během jízdy. Na jeho ploše zepředu se na-
chází efektivní potisk. Součásti, které spojují rám, jsou vyrobeny z profilo-
vaného materiálu. Držák je lakován jako rámy jízdních kol, což mu dodává 
vysokou odolnost proti poškrábání a oděrkám.

Znalci ví, že jedinou skutečnou ochranu, před kontaktem s řetězem, umožňuje pouze tvrdý kryt, nikoliv 
samolepka. Pro nejnáročnější uživatele máme právě takový kryt z plastu na zadní vidlici

Sada blatníků moderního designu, vhodná pro kola 24 a 26 palců s profilem pneumatiky do 65 mm. 
Optimalizované pro montáž u brzd V-Brake. Samočistící leštěné vnitřní strany. Vzadu je upevněn po-
mocí speciálního plastového adaptéru, který umožňuje velkou regulaci jak vertikálně, tak horizontálně a 
rychlou montáž. Blatník má prohlubeň v místě gumky brzd V-Brake, rameno, které je pohyblivé k rámu 
a otvor pro lanka přehazovaček. Vpředu je upevněn plíškem s plastovou krytkou pro rychlejší montáž.

Technické údaje
  Hmotnost kompletu: 220 g
  Rozměr kola: 24” - 26”
  Montáž: Podkova tlumiče nebo klasická vidlice, 

Rám 25 mm - 40 mm
  Barva: Černá
  Materiál: Plastové - PP

Každý profesionální cyklista ví, jak potřebný je držák na láhev. A naše spo-
lečnost zná potřeby profesionálů. EGO držák je vyroben výhradně z vysoce 
kvalitního hliníku, a protože je jeho hmotnost menší než jeden gram, řadí jej 
do skupiny odborníků. Lakovaný je podobně jako rámy jízdních kol, což mu 
dodává vysokou odolnost vůči poškrábání a oděrkám. Je k dispozici v mno-

ha barevných variantách a velikostech. Možnost uzpůsobení 
dedikované velikosti pro použití během profesionálních 

cyklistických výprav.

Produkty na prodej
• ubiquit 46 mm
• ubiquiturbaN 46 mm
• kidoChoppEr 12er & 16er & 20er
• EGo

Produkty v přípravě
• Adhd 27,5er & 29er
• ubiquit 50 mm
• ubiquiturbaN 50 mm
• kidoSDr

Design a technologická inovace je mix, ze které se nám podařilo vytvořit celou řadu nových produktů. 
Hlavní důraz byl kladen na vytvoření blatníků v oblasti, ve které jsme až dosud nebyli zastoupeni.
S pomocí moderní techniky dvousložkového vstřikování vznikly:
Blatníky KIDOCHOPPER na dětská jízdní kola 12“, 16“ a 20“
Blatníky UBIQUIT 46 & 50 na jízdní kola Urban, City a Cross 28“
Blatníky ADHD pro odpružená jízdní kola 27,5“ a 29“
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Technické údaje
  Hmotnost: 66 g
  Barva: Vícebarevné
  Materiál: Hliník
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Technické údaje
  Hmotnost: 115 g
  Rozměr kola: 24” - 29”
  Montáž: Na vidlici
  Barva: Bílá, Černá, Titan
  Materiál: Plastové – PP, PC

Super lehký přední blatník s původní motokrosovou optikou, navržen speciálně pro novou generaci  odpru-
žených kol. Kompatibilní se všemi standardními předními vidlicemi, rovněž s vidlicemi ReverseArch design. 
Rychlá montáž a snadné použití umožňuje adaptér SPEEDclick, který je našroubován do vidlice. Blatník 
se při jízdě otáčí spolu s kolem, jeho zakončení je po celou dobu umístěno v těsné blízkosti pneumatiky 
poskytující tak optimální ochranu při jízdě na všech typech terénu. Pro zlepšení bezpečnosti uživatele byl 
blatník vybaven velkými reflexními  prvky ReflexEyes zvyšujicí viditelnosti na silnici. Komplet s blatníkem 
HAMMERSDR má název HAMMERSDE.

Zadní blatník navržený pro extrémní jízdu v terénu. Uživatelé jízdních kol určitě ocení tento moderní blatník 
pro jeho design a snadnou regulaci. Univerzálnost poskytuje možnost upevnění  na sedlovku nebo níže 
na rám pomocí šroubovací úchytky nebo pomocí moderního spojovacího pásku SPEEDstrap. Speciální 
vidlicová konstrukce a využití  dvojtého kloubu umožňuje blatníku ideální přizpůsobení  ergonomii rámu 
a kola. Široké zakončení zajišťuje maximální ochranu při jízdě v jakémkoliv terénu. V zadní části je umístěn 
reflexní prvek, který zlepšuje viditelnost a bezpečnost cyklisty.

Technické údaje
  Hmotnost: 210 g
  Rozměr kola: 24” - 29”
  Montáž: Sedlovka nebo rám jízdního kola
  Barva: Bílá, Černá, Titan
  Materiál: Plastové – PP, PC

Blatníky GP byly navrženy s myšlenkou na tlumená jízdní kola. Přední blatník je montován za pomocí spe-
ciálního upevňovacího úchytu do vidlice, úchyt umožňuje podélnou regulaci položení blatníku  vzhledem 
k pneumatice. Díky této montáži se blatník při jízdě otáčí spolu s kolem, jeho zakončení je po celou dobu 
umístěno v těsné blízkosti pneumatiky poskytující tak optimální ochranu při jízdě v jakémkoliv terénu. 
Komplet s blatníkem GPSDR má název GPSDE.

Technické údaje
  Hmotnost: 130 g
  Rozměr kola: 24” - 28”
  Montáž: Na vidlici
  Barva: Černá
  Materiál: Plastové – PP, PC

Univerzálnosti zadního blatníku je dosaženo díky upevnění k sedlovce nebo níže na rám za pomocí speci-
álního přišroubovaného úchytu a dvojitého kloubu, který umožňuje ideální přizpůsobení blatníku do ergo-
nomie rámu a kola. Široké zakončení zajišťuje maximální ochranu při jízdě v jakémkoliv terénu. Blatník je 
možný vyjmout bez použití nářadí za čas, za který Bugatti Veyron zrychlí na stovku!!!

Technické údaje
  Hmotnost: 220 g
  Rozměr kola: 24” - 28”
  Montáž: Sedlovka nebo rám jízdního kola
  Barva: Černá
  Materiál: Plastové – PP, PC

Přední blatník byl zkonstruován s cílem komplexně chápat univerzálnost. Můžeme ho přimontovat pří-
mo k odtlumeným vidlicím, potom je montován na  podkovu tlumiče, jako to funguje rovněž u klasických 
jízdních kol. Dodatečně tak oceněná montáž SPEEDclick z blatníku HAMMERSDF může být také použi-
ta jako alternativa k uchycení blatníku na vidlici. Blatník se při jízdě otáčí spolu s kolem, jeho zakončení je 
po celou dobu umístěna v těsné blízkosti pneumatiky poskytující optimální ochranu při jízdě v jakémkoliv 
terénu. V přední části je umístěn reflexní prvek zlepšující viditelnost a bezpečnost cyklisty. Komplet s 
blatníkem RAPTORSDR má název RAPTORSDE.

Technické údaje
  Hmotnost: 110 g
  Rozměr kola: 24” - 28”
  Montáž: Podkova tlumiče,  

na vidlici nebo klasická vidlice
  Barva: Bílá, Černá
  Materiál: Plastové – PP, PC

Univerzálnosti tohoto blatníku bylo dosaženo díky upevnění k sedlovce nebo níže na rám za pomocí 
speciálního přišroubovaného úchytu nebo moderním upevňovacím páskem SPEEDstrap a dvojitým 
kloubem. Umožňuje tímto ideální přizpůsobení blatníku do ergonomie rámu i kola. Široké zakončení 
zajišťuje maximální ochranu při jízdě v jakémkoliv terénu. V zadní části je umístěn reflexní prvek, 
který zlepšuje viditelnost a bezpečnost cyklisty.

Technické údaje
  Hmotnost: 210 g
  Rozměr kola: 24” - 28”
  Montáž: Sedlovka nebo rám jízdního kola
  Barva: Bílá, Černá
  Materiál: Plastové – PP, PC, ABS

Technické údaje
  Hmotnost kompletu: 250 g
  Rozměr kola: 24” - 28”
  Montáž: Přední - viz RAPTORSDF, zadní – na 

rám 25 mm - 40 mm, nebo ve spodní části 
rámu

  Barva: Bílá, Černá
  Materiál: Plastové – PP, PC

RAPTORSDL blatníky neboli maximum ochrany. Sada obsahuje přední blatník RAPTORSDF, který 
je popsán výše  a zadní blatník RAPTORSDF, který ohromuje svými rozměry. Jeho úkolem je ochra-
na celého kola, kterou perfektně splňuje. Dvoubodové upevnění na rám zajišťuje extrémní stabilitu 
konstrukce a její tvar dokonale integruje s koly o rozměrech 24 - 28 palců. Blatníky zůstaly opatřeny 
reflexními prvky zlepšujícími viditelnost a bezpečnost cyklisty.

RAPTORSDS blatníky neboli maximální funkčnost. Sada obsahuje přední blatník RAPTORSDF popsaný 
dříve a zadní blatník RAPTORSDS. Byl vytvořen na základě SDL-a doplňeného vynikajícími ochrannými 
vlastnostmi  s možností výškové regulace upevněné na rámu pomocí pohyblivého ramene. Blatníky zů-
staly opatřeny reflexními prvky zlepšujícími viditelnost a bezpečnost cyklisty.

CROSSSDF přední blatník pro odpružené vidlice je připevněný na suchý zip 
spodním rámem, podoba zahuntého zakončení poskytuje zvětšení chráně-
né plochy díky snížené vzdálenosti od kola. Blatník má integrovaný otvor pro 
lanka a samočistící lakovanou vnitřní stranu. Komplet s blatníkem CROSSSDR 
má název CROSSSDE.

Technické údaje
  Hmotnost: 105 g
  Rozměr kola: Každé
  Montáž: Všechny tloušťky rámů
  Barva: Černá
  Materiál: Plastové – PP

CROSSSDR Univerzální zadní blatník pro odpružená jízdní kola. Dvojitý systém regulace umožňuje maximální 
přizbůsobení gemoetrie kol a druhu rámu. Velká povrchová plocha a forma zajišťuje optimální ochranu za kaž-
dých jízdních podmínek. Blatník má samočistící, lakovanou vnitřní stranu. V zadní části je umístěn reflexní prvek 
zlepšující viditělnost a bezpečnost cyklisty.

Technické údaje
  Hmotnost: 230 g
  Rozměr kola 24” - 29”
  Montáž: Sedlovka nebo rám jízdního kola
  Barva: Černá
  Materiál: Plastové – PP, PC, ABS
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