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  Dane techniczne

Waga kompletu z drutami 340g

Rozmiar koła 28”

Szerokość opony 32 mm - 50 mm

Mocowanie Podkowa amortyzatora,  
rama 25 mm - 40 mm, druty boczne

Materiał Tworzywo sztuczne – PP, PC

Uwagi komplet błotników,  
tylny błotnik chroni całe koło

Produkty w sprzedaży
UBiQUitSDL 46 mm
UBiQUitSDS 46 mm

UBiQUit URBan SDL 46 mm
UBiQUit URBan SDS 46 mm

Produkty w przygotowaniu
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

Więcej informacji:
www.simpla.pl/ubiquit



COLOURS&SLIM
Play the colours on your bike

chameleon 

urban 

UBIQUIT czyli miejski specjalista dedykowany jest do rowerów Urban, City, Trekking oraz Cross. Błot-
niki występują w dwóch szerokościach, 46 mm i 50 mm na koła 28”. Nowoczesna technologia wtrysku 
dwukomponentowego umożliwia zastosowanie w tylnych płetwach elastycznego tworzywa high 
impact, odpornego na działania mechaniczne i środowiskowe. Jednocześnie tworzywo elastyczne jest 
lżejsze i może być barwione na inny kolor niż właściwy rdzeń błotników. Wypadkową zastosowania 
tych dwóch tworzyw jest możliwość zaoferowania produktu o znakomitych właściwościach użytko-
wych oraz rozwiązań wizualnych dotychczas nie spotykanych w tym segmencie błotników. Błotniki 
montuje się do roweru za pomocą 3 elementów. Ruchomej obejmy, która przesuwa się po całej długości 
błotnika, dzięki temu rozwiązaniu dopasujemy błotnik do każdej ramy, ponieważ nie ogranicza nas pole 
mocowania tak istotne przy innych rozwiązaniach. Drugim elementem mocowania są druty boczne, 
które trzymają błotnik w stałej odległości od opony przez co nie lata on podczas jazdy. Trzeci element 
montażu występuje tylko w błotniku tylnym i w wersji SDS jest to obejma z przegięciem do ramy rowe-
ru, a w wersji SDL fasolka w błotniku, przez którą przykręca się błotnik do dołu ramy. Zaślepki otworów 
montażowych drutów bocznych przeznaczone są na naklejki 3D wykonane w technologii odblaskowej 
dla podniesienia bezpieczeństwa rowerzysty na drodze. 
Oprócz błotników dwukomponentowych oferujemy również wersje URBAN z samym rdzeniem bez do-
trysku, błotniki te dedykowane są dla wszystkich ceniących sobie prostotę oraz minimalistyczny design.
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