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  Technické údaje

Hmotnost  
kompletu s dráty 340 g

Rozměr kola 28”

Šířka pneumatiky 32 mm - 50 mm

Montáž Podkova tlumiče nebo klasická vidlice, 
Rám 25 mm - 40 mm, boční dráty

Materiál Plastové - PP, PC

Poznámky Dvousložkový, univerzální komplet 
blatníků, zadní blatník chrání celé kolo

Produkty na prodej
UBiQUiTSDL 46 mm
UBiQUiTSDS 46 mm

UBiQUiT URBan SDL 46 mm
UBiQUiT URBan SDS 46 mm

Produkty v přípravě
UBiQUiTSDL 50 mm
UBiQUiTSDS 50 mm

UBiQUiT URBan SDL 50 mm
UBiQUiT URBan SDS 50 m

SIMPLA Factory of bike parts and accessories
ul. Otmuchowska 60
48-300 Nysa, Poland 
tel./fax: +48 77 435-18-29

e-mail: info@simpla.pl   best@mudguards.eu
web:    www.simpla.pl   www.mudguards.eu

Více informací:
www.simpla.pl/ubiquit



COLOURS&SLIM
Play the colours on your bike

chameleon 

urban 

UBIQUIT neboli městský specialista se zaměřuje na jízdní kola City, Trekking a Cross. Moderní tech-
nologie dvousložkového vstřikování umožňuje u rozšířenézadní části blatníku použití pružného ma-
teriálu high impact, odolného proti mechanickým a venkovním vlivům. Zároveň je pružný materiál 
lehčí a lze jej bravit na jiný odstín, než je skutečný základ blatníku. Výsledkem použití těchto dvou 
materiálů je možnost nabídnout produkt s vynikajícími funkčními i vizuálními vlastnostmi. Blatníky 
se montují na jízdní kolo pomocí tří prvků. Díky pohyblivému úchytu, který se posouvá po celé délce 
blatníku, přizpůsobíme blatník každému rámu, protože nás neomezuje montážní oblast. Druhým 
prvkem jsou boční dráty, které drží blatník ve stálé vzdálenosti od pneumatiky tak, aby při jízdě 
nelétaly. Třetí prvek sestavy se vyskytuje pouze u zadního blatníku a u verze SDS se jedná o úchyt  
s ohnutím k rámu jízdního kola, a ve verzi SDL fazolka v blatníku, přes kterou je přišroubován ke 
spodnímu rámu. Záslepky bočních montážních drátů jsou určené na 3D nálepky, které jsou provede-
né reflexní technologií pro zvýšení bezpečnosti cyklisty na silnici.
Kromě dvousložkových blatníků nabízíme také verze URBAN s totožným základem bez sekundární-
ho vstřikování. Blatníky jsou určeny pro všechny, kteří ocení jednoduchost a minimalistický design.
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Bav se  
barvami  

na svém kole


