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Dane techniczne
Waga kompletu: 205 g
Rozmiar koła: 26” - 28”
Mocowanie: Przód – podkowa amortyzatora  

lub klasyczny widelec,  
tył – na ramę Ø 25 mm – 40 mm
Kolor: Czarny
Materiał: Tworzywo sztuczne – PP

Dane techniczne
Waga kompletu: 220 g
Rozmiar koła: 24” - 26”
Mocowanie:  

Przód – podkowa amortyzatora lub klasyczny 
widelec, tył – na ramę Ø 25 mm – 40 mm
Kolor: Czarny
Materiał: Tworzywo sztuczne – PP

Dane techniczne
Waga: 2 g
Kolor: czarny, żółty, biały
Materiał: Tworzywo sztuczne – PP

Dane techniczne
Waga: 55 g
Kolor: Czarny, Biały, Czerwony, Niebieski, Srebrny
Materiał: Aluminium, tworzywo sztuczne – PP

Dane techniczne
Waga kompletu: 190 g
Rozmiar koła: 24” - 26”
Mocowanie*
Kolor*
Materiał*
* Patrz NEXTSDL

Dane techniczne
Waga: 66g
Mocowanie: do ramy
Kolor: Wielokolorowy
Materiał: Aluminium
Uwagi:  

Uniwersalny kształt i rozmiar

Błotniki NEXT to kontynuacja kultowych, sprawdzonych przez miliony użytkowników błotników 
CLASSICSDE. Komplet ten przeznaczony jest do rowerów górskich o kołach 26 i 28 cali. Błotniki zostały 
przystosowane do montażu z hamulcami typu V-Brake. Stalowe, mocujące blaszki umożliwiają zarówno 
poziomą jak i pionową regulację. Tylny, ruchomy wysięgnik do ramy posiada zintegrowany kanał na linki 
przerzutek i występuje w dwóch długościach: długi NEXTSDL i krótki NEXTSDS. Błotnik tylny posiada 
szeroką płetwę, dla zwiększenia ochrony przed zabrudzeniami oraz umieszczony na niej element odbla-
skowy poprawiający widoczność i bezpieczeństwo rowerzysty.

Klasyczny komplet błotników do rowerów górskich, pasujący zarówno do kół 24 jak i 26 cali. Błotniki 
zostały przystosowane do montażu z hamulcami typu V-Brake. Stalowe, mocujące blaszki umożliwiają 
zarówno poziomą jak i pionową regulację. Tylny, ruchomy wysięgnik do ramy posiada zintegrowany 
kanał na linki przerzutek.

Nasz nowy produkt wyróżnia się nie tylko atrakcyjnym wyglądem, ale też 
niską wagą oraz dużą wytrzymałością. Wykonany został z wysoko ga-
tunkowego aluminium. Posiada specjalnie wyprofilowaną i spłaszczoną 
część frontową, która wspomaga wkładanie i wyciąganie bidonu pod-
czas jazdy. Na jej powierzchni od czoła znajduje się efektowny nadruk. 
Elementy łączenia z ramą wykonane zostały z profilowanego tworzywa. 
Koszyk lakierowany jest podobnie jak ramy rowerowe, co zapewnia mu 
dużą odporność na zadrapania i odpryski.

Znawcy tematu wiedzą, że jedyną skuteczną ochronę ramy przed kontaktem z łańcuchem umożliwia 
wyłącznie pełna, twarda nakładka, a nie jakaś naklejka. Dla najbardziej wymagających użytkowników 
mamy właśnie taką nakładkę z tworzywa na tylny widelec.

Komplet błotników o nowoczesnym wzornictwie, pasujący do kół 24 i 26 cali o profilu opony do 65 
mm. Zoptymalizowane do montażu przy hamulcach V-Brake. Samoczyszczące polerowane strony we-
wnętrzne. Tył mocowany za pomocą specjalnej przystawki z tworzywa umożliwiającej dużą regulację 
w pionie i poziomie oraz szybki montaż. Wklęśnięcie w błotniku w miejscu gumki hamulca V-Brake, 
wysięgnik do ramy z przegięciem i kanałem dla linek przerzutki. Przód mocowany na blaszce z nakrętką 
z tworzywa dla szybszego montażu.

Każdy profesjonalny kolarz wie jak potrzebny jest koszyk na bidon. A nasza 
firma zna potrzeby profesjonalistów. 
Koszyk EGO wykonany jest całkowicie z wysokogatunkowego aluminium, 
dlatego jego waga niespełna 66 gram plasuje go wśród grona zawodowców. 
Lakierowany jest podobnie jak ramy rowerowe, co zapewnia mu dużą odpor-

ność na zadrapania i odpryski. Występuje w wielu wariantach 
kolorystycznych oraz rozmiarach. Możliwość wykonania 

dedykowanej wielkości do zastosowań podczas 
profesjonalnych wypraw rowerowych.

Produkty w sprzedaży
• ubiquit  46 мм
• ubiquiturbaN 46 мм
• kidoChoppEr 12er & 16er & 20er
• EGo

Produkty w przygotowaniu
• Adhd  27,5er & 29er
• ubiquit  50 мм
• ubiquiturbaN 50 мм
• kidoSDr

Design oraz innowacyjność technologiczna to mieszanka, z której udało nam się stworzyć całą gamę no-
wych produktów. Główny nacisk położyliśmy na tworzenie błotników w segmentach, w których do tej 
pory nie byliśmy reprezentowani. 
Przy pomocy nowoczesnych technik wtrysku dwukomponentowego powstały: 
Błotniki KIDO CHOPPER do rowerów dziecinnych na koła 12”, 16” i 20”
Błotniki UBIQUIT 46 & 50 do rowerów Urban, City i Cross na koła 28”
Błotniki ADHD do amortyzowanych rowerów na koła 27,5” i 29”
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Dane techniczne
Waga: 115 g
Rozmiar koła: 24” – 29”
Mocowanie: Trzon widelca
Kolor: Biały, Czarny, Tytan
Materiał: Tworzywo sztuczne – PP, PC

Dane techniczne
Waga: 130 g
Rozmiar koła: 24” – 28”
Mocowanie: Trzon widelca
Kolor: Czarny
Materiał: Tworzywo sztuczne – PP, PC

Dane techniczne
Waga: 110 g
Rozmiar koła: 24” – 28”
Mocowanie: Podkowa amortyzatora,  

trzon widelca lub widelec klasyczny
Kolor: Biały, Czarny
Materiał: Tworzywo sztuczne – PP, PC

Dane techniczne
Waga: 220 g
Rozmiar koła: 24” – 28”
Mocowanie: Sztyca siodła, rama
Kolor: Czarny
Materiał: Tworzywo sztuczne – PP, PC

Dane techniczne
Waga: 105 g
Rozmiar koła: Każde
Mocowanie: Wszystkie grubości ram
Kolor: Czarny
Materiał: Tworzywo sztuczne – PP

Dane techniczne
Waga: 230 g
Rozmiar koła: 24” – 29”
Mocowanie: Sztyca siodła, rama
Kolor: Czarny
Materiał: Tworzywo sztuczne – PP, PC, ABS

Dane techniczne
Waga: 210 g
Rozmiar koła: 24” – 28”
Mocowanie: Sztyca siodła, rama
Kolor: Biały, Czarny
Materiał: Tworzywo sztuczne – PP, PC, ABS

Dane techniczne
Waga kompletu: 250 g
Rozmiar koła: 24” – 28”
Mocowanie: Przód - patrz RAPTORSDF, tył – na 

ramę Ø 25 mm – 40 mm lub na dole ramy
Kolor: Czarny, Biały
Materiał: Tworzywo sztuczne – PP, PC

Dane techniczne
Waga: 210 g
Rozmiar koła: 24” – 29”
Mocowanie: Sztyca siodła, rama
Kolor: Biały, Czarny, Tytan
Materiał: Tworzywo sztuczne – PP, PC

Super lekki błotnik przedni o oryginalnej, motocrossowej optyce, zaprojektowany specjalnie dla nowej 
generacji amortyzowanych rowerów. Kompatybilny z wszystkimi standardowymi przednimi widelcami, 
również z widelcami Reverse Arch Design. Szybki montaż i wygodne użytkowanie umożliwia zatrzaskowy 
adapter SPEEDclick, który wkręcany jest do trzonu widelca. Błotnik podczas jazdy skręca wraz z kołem, 
jego płetwa cały czas znajduje się w niewielkiej odległości od opony zapewniając optymalną ochronę pod-
czas jazdy w każdym terenie. Dla polepszenia bezpieczeństwa użytkownika błotnik został wyposażony 
w duże elementy odblaskowe Reflex Eyes zwiększające widoczność na drodze. Komplet z błotnikiem 
HAMMERSDR i nosi nazwę HAMMERSDE.

Błotnik tylny stworzony do ekstremalnej jazdy po bezdrożach. Użytkownicy rowerów z pewnością doce-
nią ten nowoczesny błotnik za jego design i komfortową regulację. Uniwersalność zapewnia możliwość 
zamocowania na sztycy pod siodłowej lub poniżej na ramie za pomocą obejmy śrubowej lub za pomocą 
nowoczesnego zapięcia opaskowego SPEEDstrap. Specjalna widełkowa konstrukcja i wykorzystanie po-
dwójnego przegubu umożliwia idealne dopasowanie błotnika do ergonomii ramy i koła. Szeroka płetwa 
zapewnia maksimum ochrony podczas jazdy w każdym terenie. W części tylnej umieszczony jest element 
odblaskowy poprawiający widoczność i bezpieczeństwo rowerzysty.

Błotnik zaprojektowany został z myślą o amortyzowanych rowerach. Błotnik przedni montujemy za po-
mocą specjalnego zapięcia w trzon widelca, zapięcie to umożliwia wzdłużną regulację położenia błotnika 
względem opony, dzięki takiemu montażowi błotnik podczas jazdy skręca wraz z kołem, a jego płetwa 
cały czas znajduje się w niewielkiej odległości od opony zapewniając optymalną ochronę podczas jazdy. 
Komplet z błotnikiem GPSDR i nosi nazwę GPSDE.

Крыло было спроектировано для велосипедов с амортизаторами. Универсальность заднего крыла 
достигается за счет монтажа на шток седла или на раму при помощи специальной винтовой 
обоймы, а также двойного шарнира, который дает возможность идеальной адаптации крыла к 
эргономике рамы и колеса. Широкий плавник гарантирует максимальную защиту во время езды 
по любой местности. Оба крыла можно снять без инструмента за время, за которое Bugatti Veyron 
разгоняется до сотни км/час!!!

Błotnik przedni skonstruowany został z myślą o wszechstronnie rozumianej uniwersalności. Możemy 
zamontować go zarówno do amortyzowanych widelców, montowany jest wówczas na podkowie 
amortyzatora, jak również sprawdzi się przy klasycznych rowerach. Dodatkowo tak doceniane mocowa-
nie  SPEEDclick z błotnika HAMMERSDF może również być stosowane jako alternatywa do montażu 
błotnika w trzon widelca. Błotnik podczas jazdy skręca wraz z kołem, jego płetwa cały czas znajduje się 
w niewielkiej odległości od opony zapewniając optymalną ochronę podczas jazdy w każdym terenie. 
W części przedniej umieszczony jest element odblaskowy poprawiający widoczność i bezpieczeństwo 
rowerzysty. Komplet z błotnikiem RAPTORSDR i nosi nazwę RAPTORSDE.

Uniwersalność tego błotnika została osiągnięta dzięki zamocowaniu na rurze podsiodłowej lub poniżej 
na ramie za pomocą specjalnej obejmy skręcanej śrubami lub nowoczesnego mocowania opaskowego 
 SPEEDstrap oraz podwójnego przegubu. Umożliwia to idealne dopasowanie błotnika do ergonomii 
ramy i koła. Szeroka płetwa zapewnia maksimum ochrony podczas jazdy w każdym terenie. Umieszczo-
ny w części tylnej element odblaskowy poprawia widoczność i bezpieczeństwo rowerzysty.

Błotniki RAPTORSDL czyli maksimum ochrony. W skład kompletu wchodzi błotnik przedni  RAPTORSDF 
opisany wcześniej oraz błotnik tylny RAPTORSDL, który zadziwia swoimi rozmiarami. Ochrona całego 
koła jest jego zadaniem i z tego zadania wywiązuje się znakomicie. Dwupunktowe mocowanie do ramy 
zapewnia niezwykłą stabilność konstrukcji a jego kształt idealnie współgra z kołami w rozmiarach  
24 - 28 cali. Błotniki zostały zaopatrzone w elementy odblaskowe poprawiające widoczność i bezpie-
czeństwo rowerzysty.

Błotniki RAPTORSDS czyli maksimum funkcjonalności. W skład kompletu wchodzi błotnik przedni 
RAPTORSDF opisany wcześniej oraz błotnik tylny RAPTORSDS został stworzony na bazie SDL-a uzu-
pełniając jego doskonałe właściwości ochronne o możliwość regulacji wysokości mocowania na ramie 
za pomocą ruchomego wysięgnika do ramy. Błotniki zostały zaopatrzone w elementy odblaskowe po-
prawiające widoczność i bezpieczeństwo rowerzysty.

Przedni błotnik do amortyzowanych widelców montowany na rzepy pod 
dolną ramą, forma zagiętej płetwy zapewnia zwiększenie powierzchni 
chronionej dzięki zmniejszeniu odległości do koła. Błotnik posiada zinte-
growany kanał na linki oraz samoczyszczącą, polerowana stronę wewnętrzną. 
Komplet z błotnikiem CROSSSDR i nosi nazwę CROSSSDE.

Uniwersalny tylny błotnik do amortyzowanych rowerów. Podwójny systemem regulacji umożliwia 
maksymalne dopasowanie do geometrii koła i rodzaju ramy. Duża powierzchnia oraz forma zapew-
nia optymalną ochronę w każdych warunkach jazdy. Błotnik posiada samoczyszczącą, polerowaną 
stronę wewnętrzną. W części tylnej umieszczony element odblaskowy poprawia widoczność i bez-
pieczeństwo rowerzysty.
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