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Suntem o companie ce construieşte
biciclete, nu o marcă care
comercializează sau asamblează
produse fabricate de alţii.

NOI SUNTEM BROMPTON ŞI

SUNTEM DIFERIŢI
Noi credem că orice design şi inovaţie trebuie
puse în practică în aşa fel încât să dureze, la fel ca
şi bicicletele noastre. Credem în construirea unor
vehicule practice, fiabile, proiectate şi produse cu
gândul la viaţa reală, nu la salonul de prezentare.
Refuzăm să luăm în calcul uzura morală când ne
proiectăm bicicletele; inovaţiile sunt proiectate

astfel încât să poată fi montate pe sutele de mii
de biciclete Brompton mai vechi, încă folosite
zi de zi. Credem în lucrul făcut impecabil, nu în
cel obţinut uşor sau mai repede decât alţii. Nu
fabricăm biciclete pentru nimeni altcineva şi
nimeni altcineva nu fabrică pentru noi... reputaţia
noastră pe acest lucru se bazează.

Istoria BROMPTON: 1975-2012
Andrew Ritchie începe proiectarea
unei biciclete pliabile în propriul său
apartament cu vedere spre
Oratoriul Brompton,
în districtul londonez
South Kensington.

4 1975

Primele biciclete Brompton au un
aspect mai degrabă rudimentar,
dar se pliază meşteşugit şi
practic, obţinându-se un
pachet minuscul. Ele reprezintă
un progress remarcabil în
designul bicicletelor pliabile.

1977

Andrew începe să caute în branşă un
investitor doritor să-i cumpere licenţa,
dar nimeni nu este convins
că un vehicul atât de
neobişnuit poate avea o
piaţă. Andrew este nevoit
să îşi abandoneze căutările.

1978

Primele biciclete Brompton sunt produse
la comandă de către Andrew; începe
astfel o producţie
de serie mică,
apoi se opreşte
din lipsă de
capital.

1981-83

Julian Vereker, fondator al Naim
Audio, se alătură firmei
Brompton, după ce
descoperise
bicicletele sale cu
câţiva ani înainte.
Capitalul de lucru este
de acum asigurat.

1985		

		

FABRICA NOASTRĂ

Fabrica noastră este esenţa activităţii noastre, este
esenţa a ceea ce suntem. Fiecare bicicletă Brompton
este construită de la zero aici, în West London.
La fiecare bicicletă livrată, ştim exact ce persoană
a depus un efort la fiecare dintre stadiile-cheie ale
fabricării sale. În contextul producţiei de biciclete de
astăzi, abordarea noastră este extraordinar de rară,
însă este singurul mod de a garanta calitatea de care
este nevoie la o bicicletă. Nu există scurtături către
calitate şi toţi cei ce lucrează aici îi sunt devotaţi
acesteia în mod necondiţionat.

BICICLETELE NOASTRE

Bicicleta Brompton desfiinţează toate regulile
mijloacelor de transport şi vă redă controlul absolut în
călătoriile pe care le faceţi; şi dacă folosiţi transportul
public sau privat, şi dacă nu folosiţi niciunul din ele, o
bicicletă Brompton vă permite să regândiţi, să variaţi
şi să adaptaţi călătoriile dvs., după placul inimii.
Ea vă eliberează de constrângerile impuse de viaţa
modernă.
Ne gândim la ea ca la un mijloc de transport
personal, ca la un mijloc de locomoţie pe care îl puteţi
lua cu dvs. în tren, în avion şi în maşină, nu doar ca
la un vehicul pe care pedalaţi pe trasee cicliste. Când
aţi ajuns la destinaţie, ea încape într-un dulap, sub un
birou sau într-o garderobă, la adăpost de furt şi de
intemperii, gata pentru următoarea călătorie.

Brompton participă cu
exponate la un eveniment
Cyclex. Chiar dacă până
la intrarea în producţie mai
erau câteva luni, bicicleta
Brompton câştigă mult
râvnitul premiu „Cel mai
bun produs”.

1987

Firmei Brompton i se acordă
Premiul Reginei pentru
rezultate
deosebite
la export.

1995

Andrew Ritchie
primeşte
premiul Prince
Phillip pentru
Design.

Firmei Brompton i
se acordă Premiile
Reginei pentru
Iniţiativă în domeniile
Inovaţie şi Comerţ
Internaţional.

2009-10

DESIGNUL

Toate bicicletele Brompton au aceeaşi geometrie a
cadrului, rezultatul a 35 de ani de constantă inovaţie
şi perfecţionare, pornind de la prototipurile create de
Andrew Ritchie în 1975 în dormitorul său. Acum, la fel ca
atunci, obiectivul nostru rămâne cel de a crea combinaţia
perfectă între calitatea mersului şi o portabilitate
compactă, niciuna dintre acestea nefiind pusă în planul
al doilea.
Orice bicicletă Brompton se pliază în 10 până la 20
secunde, obţinându-se un pachet de mici dimensiuni.
Toate componentele au fost special proiectate pentru
acest mod de pliere unic, gândit să ofere protecţie
farurilor, cablurilor etc., iar prin plierea în interior a lanţului
şi a pinioanelor, să le ţină pe acestea la distanţă de haine
şi bagaje. La bicicleta Brompton, la fel de remarcabilă ca
pliabilitatea este ţinuta sa de drum. Rigiditatea excelentă a
cadrului şi proiectarea de mare precizie permit conversia
eficientă a energiei depuse de cilist, asigurând o excelentă
manevrabilitate şi viteză, iar ampatamentul de dimensiune
standard oferă stabilitate la mersul în viteză. Dar pentru
a deveni o soluţie de transport cu adevărat personală,
ea trebuie construită după nevoile dvs. B-spoke™ este
dovada că ne asumăm obligaţia să vă oferim şansa de
a alege exact acea bicicletă Brompton pe care o doriţi;
opţiunile sunt prezentate către sfârşitul acestei broşuri, iar
în paginile intermediare vă înfăţişăm şase modele care vă
vor ajuta să vă faceţi o idee despre cât de adaptabilă este
bicicleta Brompton la nevoile şi preferinţele dvs.

Jacheta Brompton Oratory
câştigă premiul Gold iF la
Eurobike, iar Trusa de
Scule Brompton este
răsplătită cu un premiu
iF la expoziţia Taipei Cycle.

2011

2012 5

„SINGURA BICICLETĂ CARE
MĂ FACE SĂ ZÂMBESC DE
FIECARE DATĂ CÂND MĂ
URC ÎN ȘA”.

CONFIGURAŢIE
2013

10kg/22lbs
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IUTE ŞI INCITANTĂ
S2L-X CU ANVELOPE BROMPTON, TIJĂ DE ŞA
STANDARD, SUPORT TRANSPORT FRONTAL
ŞI REFLECTOARE.

ORANJ

TITAN

bikebuilder.brompton.co.uk

S2L-X =

1 SPEED

2 SPEED

3 SPEED

6 SPEED

Pentru mulţi, modelul S2L-X este bicicleta
Brompton perfectă, echilibrul ideal între
portabilitate şi versatilitate.

IUTE ŞI INCITANTĂ
Seth îşi dorea o bicicletă iute, simpatică, bună la toate. „Am făcut călătorii de câte 15 km cu ea, fără probleme, dar, de regulă,
combin reprize scurte de pedalat cu porţiuni de mers cu trenul, aşa că bicicleta trebuia să fie uşoară şi necomplicată.” Modelul
S2L-X îndeplineşte cu brio aceste condiţii, având o soluţie cu două viteze bună pentru cele mai multe situaţii de mers, precum
şi evidentele avantaje ale componentelor superusoare. „De regulă nu am mult bagaj pe bicicletă, fiindcă vreau să nu mă
îngreuneze nimic, dar am o geantă Mini O, în caz că vreau să-mi iau camera foto cu mine”.

GEANTĂ TIP MINI „O”

Mică, aerodinamică, dar şi impermeabilă;
perfectă pentru bagaje mici. Seth a ales
culorile verde/negru.

camera foto

Aparţine lui Seth – sunt disponibile inserţii
pentru camere foto care se pot introduce în
geanta Mini O şi sunt produse de Ortlieb.
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H2L-X =

1 SPEED

2 SPEED

3 SPEED

6 SPEED

Modelul H2L-X oferă multe din avantajele lui S2L-X, dar
poziţia pe şa în cazul său este verticală, fiind preferată de
cei pentru care eleganţa este mai importantă decât viteza.

NAVETĂ

CU STIL

Emma lucrează în centru şi trece cu bicicleta prin cartierul Notting Hill, unde lumea iubeşte moda. „Am făcut şi excursii în afara
oraşului în weekend, dar bicicleta îmi serveşte în principal la navetă. Am dorit o bicicletă elegantă, cu stil, cu care să merg la
lucru, una care să îmi permită şi să percep spectacolul şi sunetele oraşului meu.” Bicicleta are montate roţi Eazy Wheels care
vă permit să faceţi economii la transportarea sa, iar farurile cu dinam de roată SON oferă o vizibilitate excepţională în zilele mai
întunecate de iarnă. „Aveam nevoie de o geantă, fiindcă nu vroiam să merg pe bicicletă cu un rucsac în spate; am ales în final o
servietă albă model „O”, fiindcă este destul de încăpătoare pentru un laptop şi nişte hârtii, dar este şi impermeabilă. Şi am ales
o şa Brooks, care să dea o ultimă notă clasică elegantei mele biciclete”.

SERVIETĂ TIP „O”

O servietă încăpătoare şi
impermeabilă, perfectă pentru
navetă indiferent de anotimp.

IPAD, BLACKBERRY, EŞARFĂ
ŞI MACHIAJ
Aparţin Emmei; sunt uşor de
transportat la serviciu şi înapoi
şi sunt toate uşor de găsit, graţie
compartimentelor servietei „O” şi
culorii deschise a interiorului său.
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„ADOR MODUL ÎN CARE SERVIETA
SE FIXEAZĂ PE BICICLETĂ UŞOR, DIN
PRIMA, DE FIECARE DATĂ”.

CONFIGURAŢIE
2013

11.4kg/25.1lbs

NAVETĂ CU STIL
H2L CU ANVELOPE BROMPTON, TIJĂ DE ŞA
TELESCOPICĂ, SERVIETĂ TIP „O”, FARURI CU DINAM DE
ROATĂ SON, ROŢI EAZY WHEELS ŞI ŞA BROOKS B17S.

ALBASTRU COBALT

TITAN

bikebuilder.brompton.co.uk
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„PE SCURT, BICICLETA
MEA ÎMI LĂRGEŞTE
ORIZONTURILE”.

CONFIGURAŢIE
2013

13.3kg/29.3lbs
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CĂLĂTOARE PRIN LUME
P6R CU ANVELOPE MARATHON, TIJĂ DE ŞA TELESCOPICĂ,
GEANTĂ TIP „T”, GEANTĂ PORTBAGAJ SPATE, FARURI CU
DINAM DE ROATĂ SHIMANO ŞI ROŢI EAZY WHEELS.

BORDO

ALBASTRU COBALT

bikebuilder.brompton.co.uk

S1E-X =

Gama Brompton de bagaje şi accesorii este concepută astfel încât să
completeze bicicletele noastre, oferind o soluţie completă de transport personal.
Bagajul frontal este susţinut prin intermediul unui bloc tronconic; durează doar
o secundă pentru a ataşa sau a detaşa bagajuldvs., iar sarcina este preluată
direct de cadrul principal, având un impact minim asupra manevrabilităţii.

BAGAJE, TRANSPORT
ŞI ACCESORII
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2
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Bicicleta S1E-X este cea mai uşoară dintre modelele noastre,
eliberată de accesorii dar afişând cu mândrie anvelope Kojak şi
componente ultrauşoare.

Tipul P a fost proiectat cu gândul la cicloturism, în special atunci când este
dotat cu 6 viteze şi un portbagaj posterior; tipurile multiple de ghidon, gama
largă de viteze şi capacitatea bagajului se pretează foarte bine la călătorii lungi.

O PLĂCERE

CĂLĂTOARE

Pentru Angela, tot ce conta era să facă bicicleta cât mai uşoară cu putinţă. „Nu mi-am făcut griji că n-aş avea foarte multe viteze,
fiindcă merg cu bicicleta în mare parte pe drumuri mai degrabă drepte. Mă îngrijora mai mult că trebuia să car bicicleta pe scări, până la
apartamentul meu, dar şi prin tramvaie şi trenuri, aşa că am vrut să fie cât mai uşoară cu putinţă. Asta însemna să optez pentru varianta
ultrauşoară şi să economisesc greutate (şi bani) la viteze şi la apărătoare.”

Este la limita de sus a greutăţii în gama Brompton, dar cele câteva kilograme în plus fac bicicleta să fie cu adevărat multifuncţională, aşa cum spune
Andreas. „Fiind înalt, am vrut o bicicletă tip H sau P, fiindcă prefer poziţia dreaptă de mers; poziţiile diferite ale ghidonului tipului P m-au făcut să mă
decid, fiindcă vreau să folosesc bicicleta în vacanţe lungi de cicloturism. Asta presupune mult bagaj, deci combinaţia dintre geanta tip „T”şi portbagajul
posterior cu geantă a fost o alegere care s-a impus de la sine.” Anvelopele Marathon dau robusteţe bicicletei, în timp ce sistemul de iluminat cu dinam
de roată Shimano garantează că Andreas nu va trebui să se oprească din mers la căderea întunericului. Noua trusă de scule Brompton completează
pachetul de turism şi îl va ajuta pe Andreas să rămână în şa şi când va porni pe dealurile unduitoare din Dordogne, în timp ce husa şi geanta sa de
şa sunt utile la orice călătorie cu bicicleta. „Folosesc bicicleta şi ca să mă duc la muncă; unele lucruri, precum portbagajul din spate, o îngreunează,
dar este încă perfect portabilă pe distanţe scurte şi, pentru unele mai lungi, trag foarte simplu bicicleta după mine pe roţile Eazy Wheels.”

CA UN FULG

PRIN LUME
GEANTA TIP „T”

GEANTĂ TIP „B”

Îi permite Angelei să ia cu ea bicicleta când se
întoarce acasă la Taipei o dată sau de două ori pe
an.

Cea mai mare geantă oferită de Brompton, având o
varietate de buzunare şi compartimente; este perfectă
pentru călătorii mai lungi şi bagaje mai multe.

GEANTA DE PORTBAGAJ

Este ideală pentru a transporta în condiţii sigure, la
spate, obiecte strict necesare.

MÂNCARE DE FASOLE & FURCULIŢĂ
PLIANTĂ

Sunt achiziţiile lui Andreas; ideale pentru camping,
dar şi pentru pauza de masă la birou.

TRUSA DE SCULE

18

O soluţie ingenioasă la majoritatea cerinţelor privind
întreţinerea în timpul cursei, trusa de scule este
păstrată curată și nu ocupă din spaţiul pentru
bagaje, încăpând în interiorul cadrului bicicletei.
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2
GEANTA TIP „S”

1

O geantă stil poştaş mai mică, nebătătoare la ochi şi cu
multe compartimente, având şi căptuşeală viu colorată şi
fermoare rezistente la apă.
Capacitate 20 litri; dimensiuni l 420 x Î 260 x A 170;
este prevăzută cu o baretă de umăr şi o husă impermeabilă,
foarte vizibilă. O clapetă frontală detaşabilă permite
personalizarea genţii tip „S”; puteţi alege între negru clasic,
o clapetă din furtun de pompieri reciclat, concepută de
Elvis & Kresse, sau o clapetă cu unul dintre imprimeurile
noastre ediţie limitată pe vinil.

GEANTĂ DE PORTBAGAJ

2

Deşi mulţi preferă uşurinţa de folosire a genţilor noaste
frontale detaşabile, portbagajul posterior oferă posibilităţi
suplimentare de transport utile, deşi conţinutul acestuia
trebuie, evident, îndepărtat înainte de a „parca” şi a plia
bicicleta. Având laterale rigidizate şi benzi textile Velcro
încorporate, pentru închidere, geanta de portbagaj este
anume proiectată pentru portbagajul posterior al bicicletei
Brompton, oferind o soluţie foarte sigură, rezistentă la
averse.
Capacitate 16 litri; dimensiuni l 200w x Î 250 x A 400; este
prevăzută cu o baretă de umăr.

GEANTA TIP „O” MINI

3/4/10

GEANTA TIP „O”

6/12/13

Ortlieb, cel mai respectat nume în domeniul bagajelor
impermeabile pentru ciclişti, a creat o geantă special
pentru bicicleta Brompton; geanta tip „O” este disponibilă
în trei culori – negru uniform, alb/negru şi portocaliu/negru.
Capacitate 20 litri; dimensiuni l 500 x Î 300 x A 150; este
prevăzută cu o baretă de umăr, o husă impermeabilă nu
este necesară.

GEANTA TIP „T”

7

Cea mai mare geantă a noastră, cu un buzunar şi un
compartiment pentru sticlă în partea din spate, un buzunar
cu fermoar în interior şi trei buzunare elastice din plasă
de jur împrejur la exterior, pentru depozitarea unor lucruri
necesare în călătorie, precum şi o clapă pliantă cu cleme
de nailon pentru închidere.
Capacitate aprox. 31 litri; dimensiuni l 420w x Î 300 x
A 270; este prevăzută cu o baretă de umăr şi o husă
impermeabilă, foarte vizibilă.

COŞ PLIABIL

8

Cel mai simplu tip de bagaj al nostru – un recipient mare,
fără capac, ideal pentru cumpărături. Îşi menţine forma cu
ajutorul unui cadru simplu de sprijin, care se pliază complet
pentru depozitare.

Dimensiunea redusă şi forma fluidă fac din ea o opţiune
excelentă pentru aerodinamică, în special în călătoriile mai
lungi, în care construcţia sa meticuloasă, de la Ortlieb, îi
va păstra totuşi conţinutul uscat. Disponibilă în trei culori:
negru uniform, alb/negru şi verde/negru.

Capacitate 24 litri; dimensiuni l 420 x Î 300 x A 280.

Capacitate 7 litri; dimensiuni l 280 x Î 270 x A 180; este
prevăzută cu o baretă de umăr, o husă impermeabilă nu
este necesară.

O geantă stil poştaş cu o clapetă închisă cu bandă textilă
Velcro şi cataramă. Foarte multe buzunare, cu fermoare
rezistente la apă care să ferească de umezeală obiectele
strict necesare şi cu o căptuşeală viu colorată, pentru ca
obiectele să fie uşor de găsit.

HUSĂ ŞI GEANTĂ DE ŞA

5

Adesea utilă, în special în mijloacele de transport în comun,
husa cu fermoar Brompton se pune şi se scoate rapid şi
poate fi strânsă în jurul bazei bicicletei folosind propriul
cordon de strângere. Husa are propria geantă de şa, pentru
depozitare.

GEANTA TIP „C”

TRUSA DE SCULE
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Distinsă în 2012 cu premiul Taipei Cycle Design şi cu
Premiul pentru Inovaţie, această ingenioasă trusă de
scule încape într-un toc care se introduce uşor în cadrul
frontal, susţinut cu magneţi şi cu o zonă antialunecare
din cauciuc profilat. Conţine 10 unelte care vă ajută să
reglaţi şi să întreţineţi bicicleta Brompton: o cheie inelară
pentru demontarea piuliţelor, leviere de anvelopă cuplate
revoluţionar (brevet în curs de validare), pentru scoaterea
anvelopelor şi petice autoadezive pentru repararea
camerelor perforate. O cheie cu clichet reversibilă
acţionează patru tije cu două capete reprezentând unelte,
iar levierele de anvelopă includ şi două mărimi de cheie.

ROŢILE EAZY WHEELS

3

14

9

1

4 rotile anvelopate (2 în cazul bicicletei Brompton fără
portbagaj spate) cu rulmenţi industriali permit bicicletei
pliate să fie deplasată fără şocuri în orice direcţie. Se poate
folosi un cep de cauciuc în tija de şa drept piedică, pentru a
preveni alunecările nedorite.

GEANTA TIP „B”

15

Fabricată din nailon rezistent cu căptuşeală de 5mm,
care să ofere protecţie bicicletei Brompton atunci când
călătoriţi. Baza este ranforsată şi are rotile integrale; există
buzunare suplimentare şi este prevăzută cu o baretă de
umăr, precum şi cu mânere. Se ambalează într-un pachet
compact pentru depozitare.
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Capacitate 25 litri; dimensiuni l 420 x Î 300 x A 170; este
prevăzută cu o baretă de umăr şi o husă rezistentă la apă,
foarte vizibilă.

Toate volumele prezentate includ buzunarele exterioare; dimensiunile sunt aproximative şi exterioare.
Vă rugăm să aveţi în vedere că genţile „C”, „T” şi coşul pliabil nu sunt compatibile cu ghidoanele tip S.
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S Bag

1

Esta bolsa menor de estilo mensageiro é mais baixa e
possui muitos compartimentos. Também possui forro
claro e fechos impermeáveis.
Capacidade de 20 litros; dimensões 420 (L) x 260 (A) x
170 (P); é fornecida com alça a tiracolo e capa de chuva
de alta visibilidade. O painel frontal destacável da S
Bag permite que a bolsa seja personalizada com estilos
diferentes. Escolha entre o preto clássico, um painel
feito de mangueira de incêndio reciclada por Elvis e
Kresse ou uma das nossas gravuras em vinil em edição
limitada.

RACK SACK

2

Embora muitos prefiram a conveniência do sistema
“clip-on/clip-off” da nossa bagagem dianteira, a bagagem
traseira oferece mais possibilidades de transporte de
coisas, porém o conteúdo deve ser removido antes
da bicicleta ser estacionada e dobrada. Com laterais
rígidas e alças em velcro para fixação, o Rack Sack foi
concebido especialmente para o bagageiro traseiro
da Brompton, oferecendo uma solução segura e
impermeável.
Capacidade 16 litros; dimensões 200 (L) x 250 (A) x
400 (P); é fornecida com alça a tiracolo.

MINI O Bag

3/4/10

Enquanto o tamanho pequeno e a sua forma elegante o
tornam uma ótima opção simplificada, especialmente em
jornadas mais longas, a construção soldada meticulosa
da Ortileb garante que o conteúdo continuará seco. A
Mini O Bag está disponível em três cores: toda preta ou
branco/preta e verde/preta.
Capacidade de 7 litros; dimensões 280 (L) X 270 (A) x
180 (P); é fornecida com alça a tiracolo.

CAPA E SACO DE SELIM

5

C Bag

Uma bolsa do tipo mensageiro com velcro e fivela. A
grande variedade de bolsos, arrematados com fechos
impermeáveis, mantém aqueles itens pequenos e
essenciais seguros e secos, e o forro em cor clara facilita
a procura de itens.

O Bag

Capacidade de 25 litros; dimensões 420 (L) x 300 (A) x
170 (P); é fornecida com alça a tiracolo e capa de chuva
de alta visibilidade.

Ortlieb, o nome mais respeitado em bagagens
impermeáveis para bicicletas, criou esta bolsa para ser
usada exclusivamente para Brompton. A O Bag está
disponível em três cores: toda preta ou branco/preta e
laranja/preta.
Capacidade de 20 litros; dimensões 500 (L) x 300 (A)
x 150 (P); é fornecida com alça a tiracolo, mas sem a
necessidade de capa de chuva.

T Bag

7

A nossa maior bolsa, ela possui um bolso e um
compartimento para garrafa na parte traseira, um bolso
interior com zíper e três bolsos elásticos de rede no
exterior para guardar itens para o trajeto. Além disso,
possui um sistema de rolagem para fechamento com
fivelas de nylon.
Capacidade de aproximadamente 31 litros; dimensões
420 (L) x 300 (A) x 270 (P); é fornecida com alça a
tiracolo e capa de chuva de alta visibilidade.

CESTO DOBRÁVEL

8

Este é o nosso item de bagagem mais simples: um
compartimento grande e aberto, que é ideal para ir às
compras. A sua forma é mantida devido à estrutura de
suporte que pode ser dobrada para armazenamento.
Capacidade de 24 litros. Dimensões 420 (L) x 300 (A)
x 280 (P).

TOOLKIT

14

Quatro rodas pneumáticas (2, se for instalada em uma
Brompton sem bagageiro) com rolamentos industriais
permitem que a bicicleta seja facilmente empurrada. Um
tampão de borracha no espigão do selim pode ser usado
como freio evitar rolamento indesejado.

B Bag

6
15

9

11

Premiado com um Taipei Cycle Design and Innovation
Award em 2012, o conjunto de ferramentas cabe em
uma caixa que se encaixa perfeitamente no quadro
dianteiro, e é mantido no lugar por ímãs e uma alça de
borracha. O conjunto contém dez ferramentas para
ajudá-lo a ajustar e manter a sua Brompton: uma chave
inglesa para remover as porcas das rodas, inovadoras
alavancas de pneus interligadas (patente pendente) para
remover pneus e remendos autoadesivos para reparar
tubos internos perfurados. A chave de catraca direciona
quatro partes de ferramentas com terminação dupla, e
as alavancas de pneu incluem dois tamanhos de chaves.

EAZY WHEELS

5

4

9

Uma capa é geralmente útil, principalmente quando se
usa transporte público. A capa com zíper da Brompton
é fácil de colocar e retirar e pode ser presa na base da
bicicleta usando o seu próprio cordão. A capa vem com
um saco de selim para armazenamento.

6/12/13
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Feita de nylon resistente com 5 mm de acolchoamento
para fornecer certo nível de proteção no transporte
da sua Brompton. A sua base é reforçada, e possui
rodízios acoplados. Possui também bolsos adicionais e
vem com alça e alça a tiracolo. Pode ser dobrada para
armazenamento.

Todos os volumes possuem bolsos externos. As dimensões apresentadas são
aproximadas e externas. Note que as C Bag, T Bag e Cesta Dobrável não são
compatíveis com os guidões do Tipo S.
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S Bag

1

Esta bolsa menor de estilo mensageiro é mais baixa e
possui muitos compartimentos. Também possui forro
claro e fechos impermeáveis.
Capacidade de 20 litros; dimensões 420 (L) x 260 (A) x
170 (P); é fornecida com alça a tiracolo e capa de chuva
de alta visibilidade. O painel frontal destacável da S
Bag permite que a bolsa seja personalizada com estilos
diferentes. Escolha entre o preto clássico, um painel
feito de mangueira de incêndio reciclada por Elvis e
Kresse ou uma das nossas gravuras em vinil em edição
limitada.

RACK SACK

2

Embora muitos prefiram a conveniência do sistema
“clip-on/clip-off” da nossa bagagem dianteira, a bagagem
traseira oferece mais possibilidades de transporte de
coisas, porém o conteúdo deve ser removido antes
da bicicleta ser estacionada e dobrada. Com laterais
rígidas e alças em velcro para fixação, o Rack Sack foi
concebido especialmente para o bagageiro traseiro
da Brompton, oferecendo uma solução segura e
impermeável.
Capacidade 16 litros; dimensões 200 (L) x 250 (A) x
400 (P); é fornecida com alça a tiracolo.

MINI O Bag

3/4/10

Enquanto o tamanho pequeno e a sua forma elegante o
tornam uma ótima opção simplificada, especialmente em
jornadas mais longas, a construção soldada meticulosa
da Ortileb garante que o conteúdo continuará seco. A
Mini O Bag está disponível em três cores: toda preta ou
branco/preta e verde/preta.
Capacidade de 7 litros; dimensões 280 (L) X 270 (A) x
180 (P); é fornecida com alça a tiracolo.

CAPA E SACO DE SELIM

5

C Bag

Uma bolsa do tipo mensageiro com velcro e fivela. A
grande variedade de bolsos, arrematados com fechos
impermeáveis, mantém aqueles itens pequenos e
essenciais seguros e secos, e o forro em cor clara facilita
a procura de itens.

O Bag

Capacidade de 25 litros; dimensões 420 (L) x 300 (A) x
170 (P); é fornecida com alça a tiracolo e capa de chuva
de alta visibilidade.

Ortlieb, o nome mais respeitado em bagagens
impermeáveis para bicicletas, criou esta bolsa para ser
usada exclusivamente para Brompton. A O Bag está
disponível em três cores: toda preta ou branco/preta e
laranja/preta.
Capacidade de 20 litros; dimensões 500 (L) x 300 (A)
x 150 (P); é fornecida com alça a tiracolo, mas sem a
necessidade de capa de chuva.

T Bag

7

A nossa maior bolsa, ela possui um bolso e um
compartimento para garrafa na parte traseira, um bolso
interior com zíper e três bolsos elásticos de rede no
exterior para guardar itens para o trajeto. Além disso,
possui um sistema de rolagem para fechamento com
fivelas de nylon.
Capacidade de aproximadamente 31 litros; dimensões
420 (L) x 300 (A) x 270 (P); é fornecida com alça a
tiracolo e capa de chuva de alta visibilidade.

CESTO DOBRÁVEL

8

Este é o nosso item de bagagem mais simples: um
compartimento grande e aberto, que é ideal para ir às
compras. A sua forma é mantida devido à estrutura de
suporte que pode ser dobrada para armazenamento.
Capacidade de 24 litros. Dimensões 420 (L) x 300 (A)
x 280 (P).

TOOLKIT

14

Quatro rodas pneumáticas (2, se for instalada em uma
Brompton sem bagageiro) com rolamentos industriais
permitem que a bicicleta seja facilmente empurrada. Um
tampão de borracha no espigão do selim pode ser usado
como freio evitar rolamento indesejado.

B Bag

6
15
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11

Premiado com um Taipei Cycle Design and Innovation
Award em 2012, o conjunto de ferramentas cabe em
uma caixa que se encaixa perfeitamente no quadro
dianteiro, e é mantido no lugar por ímãs e uma alça de
borracha. O conjunto contém dez ferramentas para
ajudá-lo a ajustar e manter a sua Brompton: uma chave
inglesa para remover as porcas das rodas, inovadoras
alavancas de pneus interligadas (patente pendente) para
remover pneus e remendos autoadesivos para reparar
tubos internos perfurados. A chave de catraca direciona
quatro partes de ferramentas com terminação dupla, e
as alavancas de pneu incluem dois tamanhos de chaves.

EAZY WHEELS

5

4

9

Uma capa é geralmente útil, principalmente quando se
usa transporte público. A capa com zíper da Brompton
é fácil de colocar e retirar e pode ser presa na base da
bicicleta usando o seu próprio cordão. A capa vem com
um saco de selim para armazenamento.

6/12/13
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Feita de nylon resistente com 5 mm de acolchoamento
para fornecer certo nível de proteção no transporte
da sua Brompton. A sua base é reforçada, e possui
rodízios acoplados. Possui também bolsos adicionais e
vem com alça e alça a tiracolo. Pode ser dobrada para
armazenamento.

Todos os volumes possuem bolsos externos. As dimensões apresentadas são
aproximadas e externas. Note que as C Bag, T Bag e Cesta Dobrável não são
compatíveis com os guidões do Tipo S.
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S Bag

1

Esta bolsa menor de estilo mensageiro é mais baixa e
possui muitos compartimentos. Também possui forro
claro e fechos impermeáveis.
Capacidade de 20 litros; dimensões 420 (L) x 260 (A) x
170 (P); é fornecida com alça a tiracolo e capa de chuva
de alta visibilidade. O painel frontal destacável da S
Bag permite que a bolsa seja personalizada com estilos
diferentes. Escolha entre o preto clássico, um painel
feito de mangueira de incêndio reciclada por Elvis e
Kresse ou uma das nossas gravuras em vinil em edição
limitada.

RACK SACK

2

Embora muitos prefiram a conveniência do sistema
“clip-on/clip-off” da nossa bagagem dianteira, a bagagem
traseira oferece mais possibilidades de transporte de
coisas, porém o conteúdo deve ser removido antes
da bicicleta ser estacionada e dobrada. Com laterais
rígidas e alças em velcro para fixação, o Rack Sack foi
concebido especialmente para o bagageiro traseiro
da Brompton, oferecendo uma solução segura e
impermeável.
Capacidade 16 litros; dimensões 200 (L) x 250 (A) x
400 (P); é fornecida com alça a tiracolo.

MINI O Bag

3/4/10

Enquanto o tamanho pequeno e a sua forma elegante o
tornam uma ótima opção simplificada, especialmente em
jornadas mais longas, a construção soldada meticulosa
da Ortileb garante que o conteúdo continuará seco. A
Mini O Bag está disponível em três cores: toda preta ou
branco/preta e verde/preta.
Capacidade de 7 litros; dimensões 280 (L) X 270 (A) x
180 (P); é fornecida com alça a tiracolo.

CAPA E SACO DE SELIM

5

C Bag

Uma bolsa do tipo mensageiro com velcro e fivela. A
grande variedade de bolsos, arrematados com fechos
impermeáveis, mantém aqueles itens pequenos e
essenciais seguros e secos, e o forro em cor clara facilita
a procura de itens.

O Bag

Capacidade de 25 litros; dimensões 420 (L) x 300 (A) x
170 (P); é fornecida com alça a tiracolo e capa de chuva
de alta visibilidade.

Ortlieb, o nome mais respeitado em bagagens
impermeáveis para bicicletas, criou esta bolsa para ser
usada exclusivamente para Brompton. A O Bag está
disponível em três cores: toda preta ou branco/preta e
laranja/preta.
Capacidade de 20 litros; dimensões 500 (L) x 300 (A)
x 150 (P); é fornecida com alça a tiracolo, mas sem a
necessidade de capa de chuva.

T Bag

7

A nossa maior bolsa, ela possui um bolso e um
compartimento para garrafa na parte traseira, um bolso
interior com zíper e três bolsos elásticos de rede no
exterior para guardar itens para o trajeto. Além disso,
possui um sistema de rolagem para fechamento com
fivelas de nylon.
Capacidade de aproximadamente 31 litros; dimensões
420 (L) x 300 (A) x 270 (P); é fornecida com alça a
tiracolo e capa de chuva de alta visibilidade.

CESTO DOBRÁVEL

8

Este é o nosso item de bagagem mais simples: um
compartimento grande e aberto, que é ideal para ir às
compras. A sua forma é mantida devido à estrutura de
suporte que pode ser dobrada para armazenamento.
Capacidade de 24 litros. Dimensões 420 (L) x 300 (A)
x 280 (P).

TOOLKIT

14

Quatro rodas pneumáticas (2, se for instalada em uma
Brompton sem bagageiro) com rolamentos industriais
permitem que a bicicleta seja facilmente empurrada. Um
tampão de borracha no espigão do selim pode ser usado
como freio evitar rolamento indesejado.

B Bag
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Premiado com um Taipei Cycle Design and Innovation
Award em 2012, o conjunto de ferramentas cabe em
uma caixa que se encaixa perfeitamente no quadro
dianteiro, e é mantido no lugar por ímãs e uma alça de
borracha. O conjunto contém dez ferramentas para
ajudá-lo a ajustar e manter a sua Brompton: uma chave
inglesa para remover as porcas das rodas, inovadoras
alavancas de pneus interligadas (patente pendente) para
remover pneus e remendos autoadesivos para reparar
tubos internos perfurados. A chave de catraca direciona
quatro partes de ferramentas com terminação dupla, e
as alavancas de pneu incluem dois tamanhos de chaves.

EAZY WHEELS

5

4

9

Uma capa é geralmente útil, principalmente quando se
usa transporte público. A capa com zíper da Brompton
é fácil de colocar e retirar e pode ser presa na base da
bicicleta usando o seu próprio cordão. A capa vem com
um saco de selim para armazenamento.

6/12/13
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Feita de nylon resistente com 5 mm de acolchoamento
para fornecer certo nível de proteção no transporte
da sua Brompton. A sua base é reforçada, e possui
rodízios acoplados. Possui também bolsos adicionais e
vem com alça e alça a tiracolo. Pode ser dobrada para
armazenamento.

Todos os volumes possuem bolsos externos. As dimensões apresentadas são
aproximadas e externas. Note que as C Bag, T Bag e Cesta Dobrável não são
compatíveis com os guidões do Tipo S.
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S1E-X =

Gama Brompton de bagaje şi accesorii este concepută astfel încât să
completeze bicicletele noastre, oferind o soluţie completă de transport personal.
Bagajul frontal este susţinut prin intermediul unui bloc tronconic; durează doar
o secundă pentru a ataşa sau a detaşa bagajuldvs., iar sarcina este preluată
direct de cadrul principal, având un impact minim asupra manevrabilităţii.

BAGAJE, TRANSPORT
ŞI ACCESORII

1 SPEED

2 SPEED

3 SPEED

1
2
=
P6R

6 SPEED

SPEED

SPEED

3 SPEED

6 SPEED

Bicicleta S1E-X este cea mai uşoară dintre modelele noastre,
eliberată de accesorii dar afişând cu mândrie anvelope Kojak şi
componente ultrauşoare.

Tipul P a fost proiectat cu gândul la cicloturism, în special atunci când este
dotat cu 6 viteze şi un portbagaj posterior; tipurile multiple de ghidon, gama
largă de viteze şi capacitatea bagajului se pretează foarte bine la călătorii lungi.

O PLĂCERE

CĂLĂTOARE

Pentru Angela, tot ce conta era să facă bicicleta cât mai uşoară cu putinţă. „Nu mi-am făcut griji că n-aş avea foarte multe viteze,
fiindcă merg cu bicicleta în mare parte pe drumuri mai degrabă drepte. Mă îngrijora mai mult că trebuia să car bicicleta pe scări, până la
apartamentul meu, dar şi prin tramvaie şi trenuri, aşa că am vrut să fie cât mai uşoară cu putinţă. Asta însemna să optez pentru varianta
ultrauşoară şi să economisesc greutate (şi bani) la viteze şi la apărătoare.”

Este la limita de sus a greutăţii în gama Brompton, dar cele câteva kilograme în plus fac bicicleta să fie cu adevărat multifuncţională, aşa cum spune
Andreas. „Fiind înalt, am vrut o bicicletă tip H sau P, fiindcă prefer poziţia dreaptă de mers; poziţiile diferite ale ghidonului tipului P m-au făcut să mă
decid, fiindcă vreau să folosesc bicicleta în vacanţe lungi de cicloturism. Asta presupune mult bagaj, deci combinaţia dintre geanta tip „T”şi portbagajul
posterior cu geantă a fost o alegere care s-a impus de la sine.” Anvelopele Marathon dau robusteţe bicicletei, în timp ce sistemul de iluminat cu dinam
de roată Shimano garantează că Andreas nu va trebui să se oprească din mers la căderea întunericului. Noua trusă de scule Brompton completează
pachetul de turism şi îl va ajuta pe Andreas să rămână în şa şi când va porni pe dealurile unduitoare din Dordogne, în timp ce husa şi geanta sa de
şa sunt utile la orice călătorie cu bicicleta. „Folosesc bicicleta şi ca să mă duc la muncă; unele lucruri, precum portbagajul din spate, o îngreunează,
dar este încă perfect portabilă pe distanţe scurte şi, pentru unele mai lungi, trag foarte simplu bicicleta după mine pe roţile Eazy Wheels.”

CA UN FULG

PRIN LUME
GEANTA TIP „T”

GEANTĂ TIP „B”

Îi permite Angelei să ia cu ea bicicleta când se
întoarce acasă la Taipei o dată sau de două ori pe
an.

Cea mai mare geantă oferită de Brompton, având o
varietate de buzunare şi compartimente; este perfectă
pentru călătorii mai lungi şi bagaje mai multe.

GEANTA DE PORTBAGAJ

Este ideală pentru a transporta în condiţii sigure, la
spate, obiecte strict necesare.

MÂNCARE DE FASOLE & FURCULIŢĂ
PLIANTĂ

Sunt achiziţiile lui Andreas; ideale pentru camping,
dar şi pentru pauza de masă la birou.

TRUSA DE SCULE
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O soluţie ingenioasă la majoritatea cerinţelor privind
întreţinerea în timpul cursei, trusa de scule este
păstrată curată și nu ocupă din spaţiul pentru
bagaje, încăpând în interiorul cadrului bicicletei.

11

„BRIGHTON, LONDRA
SAUTAIPEI; BICICLETA
MEA MĂ ÎNSOŢEŞTE
PESTETOT”.

CONFIGURAŢIE
2013

9.3kg/20.5lbs

O PLĂCERE CA UN FULG
S1E-X CU ANVELOPE KOJAK. ASTA E TOT.

VERDE TURCESC

TITAN

bikebuilder.brompton.co.uk
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„AM PRETENŢII MARI
DE LA O BICICLETĂ –
TREBUIE SĂ SE PRETEZE
LA ORICE VREME ŞI
SITUAŢIE”.

CONFIGURAŢIE
2013

12.5kg/27.5lbs
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ASCENSIUNI URBANE
H6L CU ANVELOPE BROMPTON, TIJĂ DE ŞA
EXTINSĂ, SERVIETĂ TIP „O”, FARURI CU DINAM
DE ROATĂ SHIMANO ŞI ROŢI EAZY WHEELS.

NISIP DEŞERTIC

NEGRU

bikebuilder.brompton.co.uk

1
2
=
H6L
SPEED

SPEED

3 SPEED

6 SPEED

Conceput iniţial pentru bicicliştii mai înalţi,
Tipul H a fost preferat de toţi cei care preferă
să stea drepţi.

ASCENSIUNI

URBANE

Poziţia de stat în şa la Tipul H i s-a părut bună Antoniei de la bun început; ca la bicicletele cu care ea mersese din copilărie în
Germania, stilul vertical de stat în şa era perfect pentru mersul zilnic pe bicicletă. Dar nu a fost uşor să se convingă de faptul
că roţile şi schimbătorul de viteze mici vor putea face faţă dealurilor din apropierea casei sale. „Aceasta a fost grija mea cea
mai mare; mă aşteptam să fie un coşmar la capătul unei zile obositoare, dar am fost uimită – şi încă mai sunt – de cât de bine
se descurcă bicicleta mea pe dealuri.” Apărătoarele şi farurile cu dinam de roată Shimano garantează că bicicleta din Londra
a Antoniei, la fel ca bicicleta sa din Berlin, este gata de drum în orice moment, pe orice vreme. „Am cumpărat servieta tip O
după ce a plouat încontinuu timp de 2 luni în vara asta” [nu glumeşte]. „Dar roţile Eazy Wheels am optat să îmi fie montate de
la început; pentru o bicicletă, ea nu este grea, dar prefer să o trag pe roţi decât să o duc în mână când este pliată”.

SERVIETĂ TIP „O”

Lucrurile Antoniei rămân uscate în timpul
verilor englezeşti.

CUMPĂRĂTURI ŞI OBIECTE PENTRU
PETRECERI

Aparţin Antoniei – ea îşi foloseşte bicicleta în
multe scopuri, de la navetă la cumpărături şi
la vizite de socializare.
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M3L =1

SPEED

2 SPEED

3 SPEED

6 SPEED

Modelul M3L se consideră adesea că ar fi esenţa bicicletei
Brompton; cu ghidonul său clasic şi schimbătorul cu trei viteze, el
este succesorul direct al bicicletelor Brompton din anii 1980.

CLASICĂ ŞI

NEMURITOARE

Ian, ciclist de curse în timpul weekendurilor, nu are nevoie să gonească cu bicicleta pe care o foloseşte zi de zi. „Am vrut doar
o bicicletă pe care să mă pot baza zi de zi ca să mă ducă la lucru şi prin oraş. Vroiam să fie practică şi robustă, dar şi destul de
elegantă pentru a o putea duce la birou. Modelul M3L era perfect; aveam nevoie de puţine viteze, dar a trebuit să fie incluse, ca să
evit problemele care apar la schimbătoarele lovite şi murdare; trebuia să aibă apărătoare, ca să o pot folosi când plouă; şi trebuia
să îmi poată transporta laptopul şi documentele, precum şi nişte haine în plus pentru când este rece sau sunt precipitaţii.”

GEANTĂ TIP „C”

O geantă tip poştaş multifulcţională şi
încăpătoare pentru folosire zilnică.

HUSĂ REZISTENTĂ LA APĂ

Nu este doar pentru zile ploioase;
echipamentul reflectorizant îl ajută pe Ian
să fie văzut în traficul londonez.

LAPTOP, BLACKBERRY, BRICEAG
DE PICNIC, REVISTĂ
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Aparţin lui Ian – este tot ce îi trebuie pentru
o zi la birou şi pentru pauza deprânz.

„NAVETA MEA
S-A SCHIMBAT
RADICAL DE CÂND
AM ÎNCEPUT
SĂ MERG CU
BICICLETA
ÎNTIMPUL
SĂPTĂMÂNII.”
CONFIGURAŢIE
2013

12.2kg/26.8lbs

CLASICĂ ŞI NEMURITOARE
M3L CU ANVELOPE BROMPTON, TIJĂ DE ŞA
TELESCOPICĂ, GEANTĂ TIP „C”, FARURI CU
ACUMULATOR ŞI ŞA BROOKS B17.

VERDE ÎNCHIS METALIC

bikebuilder.brompton.co.uk

23

Pentru a fi o soluţie de transport cu
adevărat personală, o bicicletă trebuie să
fie construită pornind de la nevoile dvs.

BICICLETA DVS. BROMPTON

B-spoke

TM
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deţinător de Brompton şi sunt şanse să fie şi mai ieftină
decât o bicicletă pe care vânzătorul se întâmplă să o
aibă în stoc, fiindcă nu este echipată decât cu acele
componente de care chiar aveţi nevoie. Fiindcă fiecare
bicicletă pe care o construim este făcută la comandă,
o Brompton B-spoke nu are taxe suplimentare.
Pentru detalii complete despre opţiunile
disponibile, vă rugăm să vizitaţi
www.brompton.co.uk
CONFIGURAŢIE
2013

Fiindcă cerinţele fiecăruia dintre noi sunt diferite, am
creat multe opţiuni care să facă bicicleta Brompton să
fie perfectă pentru dvs.; poziţia de mers, numărul de
viteze, spaţiile de depozitare, farurile şi alte componente
pot fi, toate, selectate ca să se potrivească unele cu
altele, iar opţiunile de culoare vă permit să o personalizaţi
şi mai mult. Poate puneţi preţ pe funcţionalitatea
schimbătoarelor de viteză integrate şi a apărătoarelor
mai mult decât vă deranjează greutatea în plus; poate
preferaţi nota personală a unei combinaţii de culori mai
rar întâlnită sau aspectul practic pe care îl dă o husă
de bicicletă sau un spaţiu de depozitare; alegerile vă
aparţin.
Ştim că toate aceste posibilităţi de a alege pot părea
copleşitoare, dar, în realitate, este floare la ureche,
mai ales că acum întregul proces poate avea loc prin
configuratorul nostru online. O bicicletă B-spoke vă
va oferi, aproape sigur, o experienţă mai intensă ca

CONFIGURARE ONLINE
ALEGEŢI-VĂ ONLINE PROPRIA
CONFIGURAŢIE BICICLETĂ BROMPTON
B-SPOKE.

bikebuilder.brompton.co.uk

OPŢIUNEA All-STEEL
(INTEGRAL DIN OŢEL)

ŞAUA

La toate bicicletele Brompton, oţelul
este folosit la cadrul principal şi la
tija ghidonului. Oţelul oferă rigiditate
elementului vital de legătură dintre ghidon
şi pedale, calitate-cheie pentru rezistenţa
la utilizare. Bicicletele Brompton integral
din oţel sunt echipate şi cu un triunghi

următoare

spate şi o furcă faţă din oţel.

SUSPENSIE SPATE
Vezi pagina următoare

Vezi pagina

Familia Brompton are patru membri – tipurile S, M, P şi H – proiectate fiecare pentru un alt stil de ciclism şi

MODELE

diferenţiate prin ghidoanele lor.

TIPUL S
Ghidonul drept şi jos (înălţimea
de prindere 935 mm) oferă o
poziţie de mers sportivă şi o
senzaţie plăcută de lejeritate.
Preţul plătit este diminuarea
spaţiului pentru bagajul frontal.

TIPUL M
Are „look”-ul distinctiv al unei Brompton, având o poziţie de mers mai
dreaptă (înălţimea 1015 mm), cu
preţul unei greutăţi ceva mai mari.
Este tipul multifuncţional al gamei
noastre, având mult loc pentru
bagaje în faţă.

TIPUL P
A fost proiectat cu gândul la ciclistul de
cursă lungă – două poziţii (înălţimea
1033 mm şi 880 mm) oferă ciclistului posibilitatea alegerii între un profil aerodinamic
şi un control mai bun oferit de poziţia
verticală, ideală în trafic. Dezavantajul este
o parte frontală sensibil mai grea.

TIPUL H
Combinând aspectul clasic al
tipului M cu o poziţie de mers
mult mai verticală (înălţimea
1072 mm), chiar cu costul
greutăţii suplimentare, tipul H se
adresează celor cărora le place
să meargă într-un stil domol.

Există patru opţiuni privind numărul de viteze; numărul acestora poate fi mărit sau redus în funcţie de stilul dvs de

CULOARE

mers şi de teren. Detaliile complete, inclusiv un tabel de viteze, sunt disponibile pe site-ul nostru web.

Vezi pagina

FARURI
Vezi pagina următoare

VITEZELE

următoare

11 VITEZĂ
SPEED

2
2VITEZE
SPEED

Pentru purişti: uşoară, simplă
şi fără adaosuri neesenţiale.

Oferindu-vă o reducere a
greutăţii de aproape1 kg,
această opţiune vă va plăcea
îndeosebi dacă anticipaţi că
veţi avea de cărat bicicleta
în mod frecvent. Aliajul de
titan de înaltă rezistenţă se
foloseşte în locul oţelului la triunghiul
spate şi la furca faţă, precum şi la
montanţii apărătoarei; bicicleta este
echipată şi cu un distanţier din aliaj de
aluminiu şi cu o roată din faţă extra-uşoară.
Această opţiune nu vine echipată cu pompă. Proprietăţile naturale ale
titanului oferă totodată un confort sporit în timpul călătoriilor mai lungi.

APĂRĂTOARE ŞI
PORTBAGAJE

OPŢIUNEA
ULTRA-UŞOARĂ

Bazată pe schimbătorul nostru unic
de pinioane, cu o aliniere a lanţului
aproape perfectă, aceasta este cea
mai bună configuraţie dacă doriţi
flexibilitate şi portabilitate: o viteză
pentru dealuri şi pentru pornire, o a
doua de croazieră.

VERSIUNEA E
Opţiunea cea
mai uşoară şi mai
ieftină; nu există
însă pompă, nici
protecţie împotriva apei sau
a prafului de pe
drum.

3 VITEZE
3
SPEED

6
6VITEZE
SPEED

BSR [Brompton Standard Range]
este o versiune actualizată a butucului clasic, Sturmey Archer, cu trei
viteze şi prevăzut cu o casetă din aliaj
de aluminiu. Este complet casetat,
pentru un plus de fiabilitate şi o folosire mai facilă: preferat de mulţi ciclişti
care merg zilnic pe bicicletă.

Combinaţia dintre butucul de mare
eficienţă BWR [Brompton Wide Range] şi
schimbătorul de pinioane conceput de noi
are ca rezultat şase viteze uniform spaţiate.
Graţie coeficientului scăzut de pierderi prin
transmisie şi domeniului larg de angrenare,
acest sistem este alegerea corectă pentru
cursele lungi şi ciclismul în zone deluroase.

VERSIUNEA L
Echipată cu
apărătoare,
esenţiale pentru
cicliştii care nu
sunt doar de
vreme bună.

ANVELOPE

VERSIUNEA R
Un portbagaj posterior poate fi util unei
biciclete şi, în plus,
creşte stabilitatea
pachetului pliat.
Portbagajul tip grilaj
din aluminiu turnat
sub presiune este
prevăzut cu corzi de
şoc şi poate face faţă
uşor unor greutăţi de
până la 10 kg.

Vezi pagina
următoare

ŞA – ANVELOPE – SUSPENSII – FARURI – CULORI.
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SUSPENSIE SPATE

Suspensia este importantă la o bicicletă cu roţi mici. La bicicletele noastre, aceasta este realizată cu ajutorul unui bloc de poliuretan
plasat între cadrul principal şi cel din spate; uşor şi eficace, el atenuează zdruncinăturile drumului, în timp ce amortizarea inerentă face să
nu existe „salturi” foarte mari. Sunt disponibile două niveluri de rezistenţă, în funcţie de greutatea corporală şi de stilul ciclistic:
SUSPENSIA
STANDARD
Este adecvată pentru
cei mai mulţi utilizatori,
în special pentru
persoanele mai uşoare
şi cele care merg şi
pedalează fără mişcări
bruşte.

SUSPENSIA RIGIDĂ
Este mai potrivită, probabil,
pentru persoanele cu o
greutate de peste 80 kg,
pentru cele cu un stil mai
agresiv de ciclism şi pentru cele
dispuse să sacrifice o parte din
confort în schimbul unor reacţii
de o mai mare fineţe.

FARURILE

Sistemele noastre de faruri sunt special proiectate pentru a fi utilizate pe bicicletele noastre şi sunt protejate de lovituri
în interior, când bicicleta este în stare pliată. Oricare dintre opţiunile noastre de iluminat pot fi montate pe orice bicicletă,
deşi un dinam de roată montat pe o bicicletă ultrauşoară înseamnă o pierdere a calităţii „extra-uşoare” a roţii din faţă.
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ACUMULATOR
Farul de spate tip LED
integral reflectorizant, care
rămâne fixat de bicicletă,
este proiectat special
pentru bicicleta Brompton
şi emite o lumină intensă.
În faţă se află farul
compact, dar puternic, cu
3LED-uri, uşor demontabil
la pliere datorită clemei
cu eliberare rapidă.
Acumulatoarele sunt
incluse.

DINAM DE ROATĂ
SHIMANO
Dinamurile de roată oferă o
soluţie de iluminat extrem de
fiabilă, iar acesta, adaptat
special de către Shimano
pentru bicicleta Brompton,
oferă o performanţă foarte
bună la un preţ competitiv.
Printre dotări se numără un
far frontal tip LED Busch &
Müller „Lyt B” şi un sistem
cu iluminare la oprire la
spate.

DINAM DE ROATĂ
SON
Dinamul de roată SON
este minunat proiectat,
extrem de eficient şi vă
veţi putea baza pe el
ani buni. Un puternic far
frontal cu LED-uri Busch
& Müller, dotat cu funcţie
automată de detectare a
luminii şi oferind iluminare
la oprire şi în faţă, nu doar
la spate, completează
acest pachet premium.

Àµ·¶ÆÉÈ

µÀ¶µÇÈÆÉµÆ·È½·

Ê¹Æ¸¹ÁÆ

»µÀ¶¹Â

ÃÆµÂ¾

ÆÃ É

ÆÃÎµÄÆ½ÂÇ

Â½Ç½Ä¸¹ ¹ÆÈ½·

Ê¹Æ¸¹ÇµÀÊ½¹

Ê¹Æ¸¹0Â·¼½ÇÁ¹ÈµÀ½·

µÀ¶µÇÈÆÉ·Ã¶µÀÈ

SCHWALBE KOJAK
Cea mai rapidă anvelopă
montată vreodată pe
o Brompton; uşoară şi
rezistentă la străpungere
(mulţumită unei benzi
RaceGuard), are un talon
din kevlar care permite şi
plierea ei, făcând-o uşor
de luat în bagaj ca roată
de rezervă. Finisată cu
flancuri reflectorizante.

¶ÃÆ¸Ã

SCHWALBE
MARATHON
Este mai grea decât
anvelopa Brompton şi
sesizabil mai lentă, dar are
o construcţie rezistentă,
cu protecţie împotriva
străpungerii Schwalbe
green guard şi cu un flanc
mai gros, care îi oferă un
plus de robusteţe. Finisată
cu flancuri reflectorizante.

Orice aţi plănui să faceţi cu bicicleta dvs., paleta noastră de culori vă permite să vă puneţi pe
ea amprenta personalităţii, oriunde mergeţi. Culorile fără tarif suplimentar pentru anul 2013
sunt Negru, Alb, Albastru Cobalt şi Oranj, iar opţiunea pentru culori taxate suplimentar este
intenţionat păstrată în limite rezonabile.
La o bicicletă cu cadru integral din oţel, puteţi alege fie un finisaj într-o singură culoare,
fie în două, caz în care extremităţile contrastează cu cadrul principal; singura excepţie o
reprezintă opţiunea pentru Lac Brut, care nu este disponibilă decât pentru întregul cadru, nu
în combinaţii. Piesele din titan ale bicicletelor ultrauşoare
nu sunt vopsite, astfel că există o singură opţiune de culoare
¹ìèæÙáÝèYÝ
posibilă (pentru cadrul principal şi pentru
·ÕØæéäæÝâ×ÝäÕà
tija ghidonului).
N.B. Vă rugăm să
¹ìèæÙáÝèYÝ
priviţi culorile utilizate
aici ca fiind pur orientative;
culorile pe suport de hârtie
nu au cum să fie identice cu
cele de pe o bicicletă de metal.

Ê¹Æ¸¹ÈÉÆ·¹Ç·

BROMPTON
KEVLAR
Anvelopa noastră
standard; durabilă,
însă uşoară şi cu o
rezistenţă scăzută la
rulare. Centura din
kevlar de sub banda
de rulare aproape
că elimină penele de
cauciuc. Finisată cu
flancuri reflectorizante.

Disponibilă în variante pentru
bărbaţi şi pentru femei (Şaua
Specială Brooks B17S), această
şa tradiţională vă va oferi ani întregi
de confort la mers, iar pielea se
va mula în timp după biciclist.
Este finisată cu nituri de cupru
bătute manual, are partea metalică
placată cu cupru şi este echipată
cu Pentaclip-ul Brompton, ce
permite un reglaj fără trepte.
TIJĂ DE ŞA EXTINSĂ Oferă o înălţime suplimentară de 60 mm, însă şaua va fi
cu atât mai înaltă la pliere.
TIJĂ DE ŞA TELESCOPICĂ Oferă o înălţime suplimentară de până la 175 mm
faţă de o tijă standard, însă şaua iese deasupra pachetului pliat al bicicletei
doar 20 mm.

µÀ¶

Brompton oferă trei lungimi de tijă, pentru a vă garanta cea mai
bună dimensiune pentru dvs.:
TIJĂ DE ŞA STANDARD Cea mai uşoară şi mai scurtă tijă de şa
a noastră; dar dacă aveţi partea interioară a piciorului mai lungă de
84 cm/33 ţoli, este aproape cert că aveţi nevoie de o tijă mai lungă.

ŞAUA SPECIALĂ BROOKS
B17

CULOARE

Confortabilă, practică şi
uşoară, această şa unisex
de calitate superioară a fost
proiectată de Brompton
pentru bicicletele proprii.
Mânerul turnat aflat sub
partea alungită a şeii
facilitează transportul,
iar ingeniosul Pentaclip
Brompton permite un reglaj
fără trepte al unghiului şeii.

Â¹»ÆÉ

ANVELOPE

ŞEI ŞI ÎNĂLŢIMI
DE ŞA

ŞAUA BROMPTON

Cadru principal
Extremităţi

Tarif suplimentar

(se aplică tarife pentru tipul ULTRAUŞOR)

2013 Dimensiuni la pliere: 585 mm lăţime x 565 mm înălţime x 270 mm adâncime
Specificaţiile produsului se pot schimba, greutatea şi dimensiunile ansamblelor
pot varia uşor © 2013
Adresăm mulţumiri persoanelor care şi-au dat acordul să apară în această
broşură; lui Peter Hughes pentru fotografiile de studio (www.photoview.biz); Annei
Batchelor pentru fotografiile în aer liber (www.annabatchelor.com); lui Magnet
Harlequin pentru designul grafic şi prelucrarea imaginilor (www.magharl.co.uk).
Brompton Bicycle Ltd.
Kew Bridge DC, Lionel Road South, Brentford, TW8 9QR
Numele şi sigla Brompton, precum şi termenul „B-spoke”, sunt mărci
înregistrate ale Brompton Bicycle Ltd.

