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2 3

6

Indeks Nazwa EAN Długość Grubość Kolor Opakowanie

0SCN0090006.06V2XP Contra 900 6V 5902203333563 90 cm 6 mm czarny 10 / 20

Łańcuch rowerowy z zamkiem – klasyka w zabezpieczeniu rowerów
Stalowe ogniwa 6 mm o okrągłym przekroju
Osłona tekstylna chroni rower przed porysowaniem
Zatyczka otworu klucza chroni przed zabrudzeniem zamka
Wygodny klucz symetryczny łatwy w obsłudze również w ciemności
Klucz wyjmowany z zamkniętego i otwartego zamka
Typ klucza: V

Do zabezpieczania niedrogich rowerów
Do przypięcia roweru na chwilę w bezpiecznym miejscu 

Owinięcie na sztycy siodełka, kierownicy lub w sakwie

Contra 900 6V

Cechy

Zastosowanie

Uwagi

Transport

Zalecamy przypinać rower przez ramę i tylne koło
Najlepiej przypiąć rower do słupa, poręczy lub innego stałego elementu architektury

Łańcuchy rowerowe

66

Cechy

Zastosowanie

Uwagi

Transport

Indeks Nazwa EAN Długość Grubość Kolor Opakowanie

0SCN0090005.MXP2XP Contra 900 5P 5902203365076 90 cm 5 mm mix kolorów 10 / 20

Łańcuch rowerowy z zamkiem – klasyka w zabezpieczeniu rowerów
Stalowe ogniwa 5 mm o okrągłym przekroju
Osłona tekstylna chroni rower przed porysowaniem
Lekki, a zarazem w miarę bezpieczny łańcuch
Wygodny klucz symetryczny łatwy w obsłudze również w ciemności
Zamykanie zatrzaskowe – również przy wyjętym kluczu
Typ klucza: P

Do zabezpieczania niedrogich rowerów, wózków dziecięcych i innych sprzętów
Do przypięcia roweru na niedługi czas w bezpiecznym miejscu 

Zalecamy przypinać rower przez ramę i tylne koło
Najlepiej przypiąć rower do słupa, poręczy lub innego stałego elementu architektury

Owinięcie na sztycy siodełka, kierownicy lub w sakwie

Contra 900 5P

Łańcuchy rowerowe

Gerda® Class Gerda® Class
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Cechy

Zastosowanie

Uwagi

Transport

Indeks Nazwa EAN Długość Grubość Kolor Opakowanie

0SCN0090008.06V2YP Contra 900 8V 5902203333570 90 cm 8 mm czarny 6

Łańcuch rowerowy z zamkiem – klasyka w zabezpieczeniu rowerów
Stalowe ogniwa 8 mm o okrągłym przekroju
Osłona tekstylna chroni rower przed porysowaniem
Automatyczna zatyczka otworu klucza chroni przed zabrudzeniem zamka
Wygodny klucz symetryczny łatwy w obsłudze również w ciemności
Klucz wyjmowany tylko z zamkniętego zamka
Typ klucza: V

Do zabezpieczania średnio drogich rowerów i skuterów
Do przypięcia pojazdu na dłużej w dość bezpiecznym miejscu 

Zalecamy przypinać rower przez ramę i tylne koło
Najlepiej przypiąć rower do słupa, poręczy lub innego stałego elementu architektury

Owinięcie na sztycy siodełka lub w sakwie

Contra 900 8V

Indeks Nazwa EAN Długość Grubość Kolor Opakowanie

0SCN0090008.06W2ZP Contra 900 8W 5902203333594 90 cm 8 mm czarny 6

Łańcuch rowerowy z zamkiem – klasyka w zabezpieczeniu rowerów
Stalowe ogniwa 8 mm o okrągłym przekroju
Osłona tekstylna chroni pojazd przed porysowaniem
Automatyczna zatyczka otworu klucza chroni przed zabrudzeniem zamka
Wygodny klucz symetryczny łatwy w obsłudze również w ciemności
Klucz wyjmowany z zamkniętego i otwartego zamka
Typ klucza: W

Do zabezpieczania średnio drogich rowerów i skuterów
Do przypięcia pojazdu na dłużej w dość bezpiecznym miejscu 

Owinięcie na sztycy siodełka lub w sakwie

Contra 900 8W

Cechy

Zastosowanie

Uwagi

Transport

Zalecamy przypinać rower przez ramę i tylne koło
Najlepiej przypiąć rower do słupa, poręczy lub innego stałego elementu architektury

Łańcuchy rowerowe Łańcuchy rowerowe

Gerda® Class Gerda® Class
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Łańcuchy rowerowe Łańcuchy rowerowe

8 8

Cechy

Zastosowanie

Uwagi

Transport

Indeks Nazwa EAN Długość Grubość Kolor Opakowanie

0SCN0090010.06V2YP Contra 900 10V 5902203333587 90 cm 10 mm czarny 6

Łańcuch rowerowy z zamkiem – klasyka w zabezpieczeniu rowerów
Stalowe ogniwa 10 mm o okrągłym przekroju
Osłona tekstylna chroni pojazd przed porysowaniem
Automatyczna zatyczka otworu klucza chroni przed zabrudzeniem zamka
Wygodny klucz symetryczny łatwy w obsłudze również w ciemności
Klucz wyjmowany tylko z zamkniętego zamka
Typ klucza: V

Do zabezpieczania droższych rowerów i skuterów
Do przypięcia pojazdu na dłużej w mniej bezpiecznym miejscu 

Zalecamy przypinać rower przez ramę i tylne koło
Najlepiej przypiąć rower do słupa, poręczy lub innego stałego elementu architektury

Owinięcie na sztycy siodełka lub w sakwie

Contra 900 10V

Indeks Nazwa EAN Długość Grubość Kolor Opakowanie

0SCN0090010.06W2ZP Contra 900 10W 5902203333600 90 cm 10 mm czarny 6

Łańcuch rowerowy z zamkiem – klasyka w zabezpieczeniu rowerów
Stalowe ogniwa 10 mm o okrągłym przekroju
Osłona tekstylna chroni pojazd przed porysowaniem
Automatyczna zatyczka otworu klucza chroni przed zabrudzeniem zamka
Wygodny klucz symetryczny łatwy w obsłudze również w ciemności
Klucz wyjmowany z zamkniętego i otwartego zamka
Typ klucza: W

Do zabezpieczania droższych rowerów i skuterów
Do przypięcia pojazdu na dłużej w mniej bezpiecznym miejscu 

Owinięcie na sztycy siodełka lub w sakwie

Contra 900 10W

Cechy

Zastosowanie

Uwagi

Transport

Zalecamy przypinać rower przez ramę i tylne koło
Najlepiej przypiąć rower do słupa, poręczy lub innego stałego elementu architektury

Gerda® Class Gerda® Class
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Cechy

Zastosowanie

Uwagi

Transport

Indeks Nazwa EAN Długość Grubość Kolor Opakowanie

0SCN00900K8.06L2ZP Contra 900 8x8L 59002203365168 90 cm 8 mm czarny 6

Łańcuch rowerowy z zamkiem – klasyka w zabezpieczeniu rowerów
Stalowe ogniwa 8 mm o kwadratowym przekroju
Osłona tekstylna chroni rower przed porysowaniem
Kwadratowe ogniwa łańcucha dają większe bezpieczeństwo przy mniejszej wadze
Wygodny klucz symetryczny łatwy w obsłudze również w ciemności
Zamykanie przy pomocy klucza
Typ klucza: L

Do zabezpieczania rowerów ze średniej półki cenowej
Do przypięcia pojazdu na dłużej w średnio bezpiecznym miejscu 

Zalecamy przypinać rower przez ramę i tylne koło
Najlepiej przypiąć rower do słupa, poręczy lub innego stałego elementu architektury

Owinięcie na sztycy siodełka, kierownicy lub w sakwie

Contra 900 8x8L

Łańcuchy rowerowe

6

Contra 900 6V NE

Indeks Nazwa EAN Długość Grubość Kolor Opakowanie

0SCN0090006.06V2UP Contra 900 6V NE 5902203365205 90 cm 6 mm czarny 12

Cechy

Zastosowanie

Uwagi

Transport

Łańcuch rowerowy z zamkiem – klasyka w zabezpieczeniu rowerów
Stalowe ogniwa 6 mm o okrągłym przekroju
Osłona tekstylna chroni rower przed porysowaniem
Lekki a zarazem bezpieczny łańcuch
Wygodny klucz symetryczny łatwy w obsłudze również w ciemności
Automatyczna zatyczka otworu klucza chroni przez zabrudzeniem zamka
Klucz wyjmowany tylko z zamkniętego zamka
Typ klucza: V

Do zabezpieczania niedrogich rowerów
Do przypięcia roweru na chwilę w bezpiecznym miejscu 

Zalecamy przypinać rower przez ramę i tylne koło
Najlepiej przypiąć rower do słupa, poręczy lub innego stałego elementu architektury

Owinięcie na sztycy siodełka, kierownicy lub w sakwie

Łańcuchy rowerowe

Gerda® Class Gerda® Class
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Cechy

Zastosowanie

Uwagi

Transport

Indeks Nazwa EAN Długość Grubość Kolor Opakowanie

0SCN0120008.06V2XP Contra 1200 8V 5902203365199 120 cm 8 mm czarny 6

Łańcuch rowerowy z zamkiem – klasyka w zabezpieczeniu rowerów
Stalowe ogniwa 8 mm o okrągłym przekroju
Osłona tekstylna chroni pojazd przed porysowaniem
Automatyczna zatyczka otworu klucza chroni przed zabrudzeniem zamka
Wygodny klucz symetryczny łatwy w obsłudze również w ciemności
Klucz wyjmowany tylko z zamkniętego zamka
Typ klucza: V

Do zabezpieczania średnio drogich rowerów i skuterów
Do przypięcia pojazdu na dłużej w dość bezpiecznym miejscu 

Zalecamy przypinać rower przez ramę i tylne koło
Najlepiej przypiąć rower do słupa, poręczy lub innego stałego elementu architektury

Owinięcie na sztycy siodełka, kierownicy lub w sakwie

Contra 1200 8V

66

Cechy

Zastosowanie

Uwagi

Transport

Indeks Nazwa EAN Długość Grubość Kolor Opakowanie

0SCN0120006.06V2XP Contra 1200 6V 5902203365182 120 cm 6 mm czarny 12

Łańcuch rowerowy z zamkiem – klasyka w zabezpieczeniu rowerów
Stalowe ogniwa 6 mm o okrągłym przekroju
Osłona tekstylna chroni rower przed porysowaniem
Zatyczka otworu klucza chroni przed zabrudzeniem zamka
Wygodny klucz symetryczny łatwy w obsłudze również w ciemności
Klucz wyjmowany z zamkniętego i otwartego zamka
Typ klucza: V

Do zabezpieczania niedrogich rowerów
Do przypięcia roweru na chwilę w bezpiecznym miejscu 

Zalecamy przypinać rower przez ramę i tylne koło
Najlepiej przypiąć rower do słupa, poręczy lub innego stałego elementu architektury

Owinięcie na sztycy siodełka, kierownicy lub w sakwie

Contra 1200 6V

Łańcuchy rowerowe Łańcuchy rowerowe

Gerda® Class Gerda® Class
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Cechy

Zastosowanie

Uwagi

Transport

Indeks Nazwa EAN Długość Grubość Kolor Opakowanie

0SCK0090003.MXC0XP C. Combo 900 3,5C 5902203365069 90 cm 3,5 mm mix kolorów 10 / 20

Baby Contra Combo 900 3,5C

5

Łańcuch rowerowy dziecięcy szyfrowy – idealny na pierwsze zapięcie rowerowe
Stalowe ogniwa 3,5 mm o okrągłym przekroju
Osłona tekstylna chroni rower przed porysowaniem
Zamykanie na 4-cyfrowy kod do indywidualnego ustawienia
Wygodne w użytkowaniu zapięcie szyfrowe niewymagające noszenia ze sobą klucza

Do zabezpieczania niedrogich rowerów, wózków dziecięcych i innych sprzętów
Do przypięcia roweru na chwilę w bezpiecznym miejscu 

Zalecamy przypinać rower przez ramę i tylne koło
Najlepiej przypiąć rower do słupa, poręczy lub innego stałego elementu architektury

Owinięcie na sztycy siodełka, kierownicy lub w sakwie

Łańcuchy rowerowe

6

Cechy

Zastosowanie

Uwagi

Transport

Indeks Nazwa EAN Długość Grubość Kolor Opakowanie

0SCN0090006.06V2YP Contra Line 900 6V 5902203365090 90 cm 6 mm czarny 12

Łańcuch rowerowy z zamkiem – klasyka w zabezpieczeniu rowerów
Stalowe ogniwa 6 mm o okrągłym przekroju
Osłona z elastycznego i wytrzymałego materiału chroni rower przed porysowaniem
Lekki, a zarazem bezpieczny łańcuch
Wygodny klucz symetryczny łatwy w obsłudze również w ciemności
Zamykanie zatrzaskowe – również przy wyjętym kluczu
Automatyczna zatyczka otworu klucza chroni przez zabrudzeniem zamka
Typ klucza: V

Do zabezpieczania niedrogich rowerów, wózków dziecięcych i innych sprzętów
Do przypięcia roweru na niedługi czas w bezpiecznym miejscu 

Zalecamy przypinać rower przez ramę i tylne koło
Najlepiej przypiąć rower do słupa, poręczy lub innego stałego elementu architektury

Owinięcie na sztycy siodełka, kierownicy lub w sakwie

Contra Line 900 6V

Łańcuchy rowerowe

Gerda® Class Gerda® Class
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66

Cechy

Zastosowanie

Uwagi

Transport

Indeks Nazwa EAN Długość Grubość Kolor Opakowanie

0SCK0090006.06C0XP C. Combo 900 6C 5902203365083 90 cm 6 mm czarny 12

Łańcuch rowerowy szyfrowy – bezpieczeństwo i wygoda użytkowania
Stalowe ogniwa 6 mm o okrągłym przekroju
Osłona tekstylna chroni rower przed porysowaniem
Zamykanie na 5-cyfrowy kod do indywidualnego ustawienia
Wygodne w użytkowaniu zapięcie szyfrowe niewymagające noszenia ze sobą klucza

Do zabezpieczania niedrogich rowerów, wózków dziecięcych i innych sprzętów
Do przypięcia roweru na niedługi czas w bezpiecznym miejscu 

Zalecamy przypinać rower przez ramę i tylne koło
Najlepiej przypiąć rower do słupa, poręczy lub innego stałego elementu architektury

Owinięcie na sztycy siodełka, kierownicy lub w sakwie

Contra Combo 900 6C

Łańcuchy rowerowe

6 7

Cechy

Zastosowanie

Uwagi

Transport

Indeks Nazwa EAN Długość Grubość Kolor Opakowanie

0SCK00900K8.06C0XP C. Combo 900 8X8C 5902203365175 90 cm 8 mm czarny 10

Łańcuch rowerowy szyfrowy – bezpieczeństwo i wygoda użytkowania
Stalowe ogniwa 8 mm o kwadratowym przekroju
Osłona tekstylna chroni rower przed porysowaniem
Zamykanie na 5-cyfrowy kod do indywidualnego ustawienia
Wygodne w użytkowaniu zapięcie szyfrowe niewymagające noszenia ze sobą klucza

Do zabezpieczania rowerów ze średniej półki cenowej
Do przypięcia pojazdu na dłużej w średnio bezpiecznym miejscu 

Zalecamy przypinać rower przez ramę i tylne koło
Najlepiej przypiąć rower do słupa, poręczy lub innego stałego elementu architektury

Owinięcie na sztycy siodełka, kierownicy lub w sakwie

Contra Combo 900 8X8C

Łańcuchy rowerowe

Gerda® Class Gerda® Class
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5 5

Cechy

Zastosowanie

Uwagi

Transport

Indeks Nazwa EAN Długość Grubość Kolor Opakowanie

0SFL0100008.06K2ZP Flex 1000 8K 5902203333709 100 cm 8 mm czarny 10 / 60

Pętla rowerowa – idealna na krótkie wypady
Linka 8 mm spleciona z cieńszych linek 
Osłona PVC chroni rower przed porysowaniem
Sprężysta spirala powraca do pierwotnego kształtu
Nacinany klucz symetryczny zapewnia wygodę użytkowania
Zamykanie zatrzaskowe – również przy wyjętym kluczu
Typ klucza: K

Do zabezpieczania niedrogich rowerów, wózków dziecięcych i innych sprzętów
Do przypięcia roweru na chwilę w bezpiecznym miejscu 

Zalecamy przypinać rower przez ramę i tylne koło
Najlepiej przypiąć rower do słupa, poręczy lub innego stałego elementu architektury

Na kierownicy, sztycy lub w sakwie

Flex 1000 8K

Indeks Nazwa EAN Długość Grubość Kolor Opakowanie

0SFL0120008.06V2XP Flex 1200 8V 5902203333648 120 cm 8 mm czarny 10 / 60

Pętla rowerowa – przydatna w podróży i w domu
Linka 8 mm spleciona z cieńszych linek 
Osłona PVC chroni rower przed porysowaniem
Przesuwana zatyczka otworu klucza chroni przed zabrudzeniem zamka
Wygodny klucz symetryczny łatwy w obsłudze również w ciemności
Zamykanie zatrzaskowe – również przy wyjętym kluczu
Typ klucza: V

Do zabezpieczania niedrogich rowerów, wózków dziecięcych i innych sprzętów
Do przypięcia roweru na chwilę w bezpiecznym miejscu 

Na kierownicy, sztycy lub w sakwie

Flex 1200 8V

Cechy

Zastosowanie

Uwagi

Transport

Zalecamy przypinać rower przez ramę i tylne koło
Najlepiej przypiąć rower do słupa, poręczy lub innego stałego elementu architektury

Pętle rowerowe Pętle rowerowe

Gerda® Class Gerda® Class



18 19

6 7

Cechy

Zastosowanie

Uwagi

Transport

Indeks Nazwa EAN Długość Grubość Kolor Opakowanie

0SFL0120010.06V2XP Flex 1200 10V 5902203333655 120 cm 10 mm czarny 10 / 60

Pętla rowerowa – przydatna w podróży i w domu
Linka 10 mm spleciona z cieńszych linek 
Osłona PVC chroni rower przed porysowaniem
Przesuwana zatyczka otworu klucza chroni przed zabrudzeniem zamka
Wygodny klucz symetryczny łatwy w obsłudze również w ciemności
Zamykanie zatrzaskowe – również przy wyjętym kluczu
Typ klucza: V

Do zabezpieczania średnio drogich rowerów, wózków dziecięcych i innych sprzętów
Do przypięcia pojazdu na dłużej w dość bezpiecznym miejscu 

Zalecamy przypinać rower przez ramę i tylne koło
Najlepiej przypiąć rower do słupa, poręczy lub innego stałego elementu architektury

Na kierownicy, sztycy lub w sakwie

Flex 1200 10V

Indeks Nazwa EAN Długość Grubość Kolor Opakowanie

0SFL0120012.06V2XP Flex 1200 12V 5902203333662 120 cm 12 mm czarny 10 / 60

Pętla rowerowa – przydatna w podróży i domu 
Linka 12 mm spleciona z cieńszych linek 
Osłona PVC chroni rower przed porysowaniem
Przesuwana zatyczka otworu klucza chroni przed zabrudzeniem zamka
Wygodny klucz symetryczny
Zamykanie zatrzaskowe – również przy wyjętym kluczu
Typ klucza: V

Do zabezpieczania średnio drogich rowerów, wózków dziecięcych i innych sprzętów
Do przypięcia pojazdu na dłużej w dość bezpiecznym miejscu 

Na uchwycie transportowym - na ramie, kierownicy lub sztycy siodełka

Flex 1200 12V

Cechy

Zastosowanie

Uwagi

Transport

Zalecamy przypinać rower przez ramę i tylne koło
Najlepiej przypiąć rower do słupa, poręczy lub innego stałego elementu architektury

Pętle rowerowe Pętle rowerowe

Gerda® Class Gerda® Class
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5 6

Cechy

Zastosowanie

Uwagi

Transport

Indeks Nazwa EAN Długość Grubość Kolor Opakowanie

0SFLU120008.06S2YP Flex 1200 8S 5902203333679 120 cm 8 mm czarny 10 / 60

Pętla rowerowa z uchwytem transportowym – przydatna w podróży i w domu
Linka 8 mm spleciona z cieńszych linek 
Osłona PVC chroni rower przed porysowaniem
Przesuwana zatyczka otworu klucza chroni przed zabrudzeniem zamka
Klucz nacinany pięciozastawkowy
Zamykanie zatrzaskowe – również przy wyjętym kluczu
Uchwyt transportowy w komplecie
Typ klucza: S

Do zabezpieczania niedrogich rowerów, wózków dziecięcych i innych sprzętów
Do przypięcia pojazdu na dłużej w dość bezpiecznym miejscu 

Zalecamy przypinać rower przez ramę i tylne koło
Najlepiej przypiąć rower do słupa, poręczy lub innego stałego elementu architektury

Na uchwycie transportowym – na ramie, kierownicy lub sztycy siodełka

Flex 1200 8S

Indeks Nazwa EAN Długość Grubość Kolor Opakowanie

0SFLU120010.06S2YP Flex 1200 10S 5902203333686 120 cm 10 mm czarny 10 / 60

Pętla rowerowa z uchwytem transportowym – przydatna w podróży i w domu 
Linka 10 mm spleciona z cieńszych linek 
Osłona PVC chroni rower przed porysowaniem
Przesuwana zatyczka otworu klucza chroni przed zabrudzeniem zamka
Klucz nacinany pięciozastawkowy
Zamykanie zatrzaskowe – również przy wyjętym kluczu
Uchwyt transportowy w komplecie
Typ klucza: S

Do zabezpieczania średnio drogich rowerów, wózków dziecięcych i innych sprzętów
Do przypięcia pojazdu na dłużej w dość bezpiecznym miejscu 

Na uchwycie transportowym – na ramie, kierownicy lub sztycy siodełka

Flex 1200 10S

Cechy

Zastosowanie

Uwagi

Transport

Zalecamy przypinać rower przez ramę i tylne koło
Najlepiej przypiąć rower do słupa, poręczy lub innego stałego elementu architektury

Pętle rowerowe Pętle rowerowe

Gerda® Class Gerda® Class
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Cechy

Zastosowanie

Uwagi

Transport

Flex 1500 8T / 10T / 12T

Indeks Nazwa EAN Długość Grubość Kolor Opakowanie

0SFL0150008.06T2XP Flex 1500 8T 5902203365014 150 cm 8 mm czarny 10 / 60

0SFL0150010.06T2XP Flex 1500 10T 5902203365038 150 cm 10 mm czarny 10 / 40

0SFL0150012.06T2XP Flex 1500 12T 5902203365052 150 cm 12 mm czarny 10 / 40

5/6/75

Pętla rowerowa – przydatna w podróży i w domu
Linka 8, 10 lub 12 mm spleciona z cieńszych linek
Osłona PVC chroni rower przed porysowaniem
Przesuwana zatyczka otworu klucza chroni przed zabrudzeniem zamka
Wygodny klucz symetryczny łatwy w obsłudze również w ciemności
Zamykanie zatrzaskowe – również przy wyjętym kluczu
Uchwyt transportowy w komplecie
Typ klucza: T

Do zabezpieczania średnio drogich rowerów, wózków dziecięcych i innych sprzętów
Do przypięcia roweru na dłużej w dość bezpiecznym miejscu

Zalecamy przypinać rower przez ramę i tylne koło
Najlepiej przypiąć rower do słupa, poręczy lub innego stałego elementu architektury

Na uchwycie transportowym – na ramie, kierownicy lub sztycy siodełka

Pętle rowerowe

Cechy

Zastosowanie

Uwagi

Transport

Indeks Nazwa EAN Długość Grubość Kolor Opakowanie

0SFL0065010.06T2XP Flex 650 10T 5902203365021 65 cm 10 mm czarny 10 / 60

0SFL0065012.06T2XP Flex 650 12T 5902203365045 65 cm 12 mm czarny 10 / 60

Pętla rowerowa – przydatna w podróży i w domu
Linka 10 lub 12 mm spleciona z cieńszych linek 
Osłona PVC chroni rower przed porysowaniem
Przesuwana zatyczka otworu klucza chroni przed zabrudzeniem zamka
Wygodny klucz symetryczny łatwy w obsłudze również w ciemności
Zamykanie zatrzaskowe – również przy wyjętym kluczu
Typ klucza: T

Do zabezpieczania średnio drogich rowerów, wózków dziecięcych i innych sprzętów
Do przypięcia roweru na dłużej w dość bezpiecznym miejscu 

Zalecamy przypinać rower przez ramę i tylne koło
Najlepiej przypiąć rower do słupa, poręczy lub innego stałego elementu architektury

Na kierownicy, sztycy lub w sakwie

Flex 650 10T / 12T

7676

Pętle rowerowe

Gerda® Class Gerda® Class Gerda® Class Gerda® ClassGerda® Class
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Cechy

Zastosowanie

Uwagi

Transport

Baby Combo Flex 650 8C

Indeks Nazwa EAN Długość Grubość Kolor Opakowanie

0SKF0065008.MXC0XP B. Combo Flex 650 8C 5902203365007 65 cm 8 mm mix kolorów 10 / 60

Pętla rowerowa dziecięca – idealna na pierwsze zapięcie rowerowe
Linka 8 mm spleciona z cieńszych linek 
Osłona PVC chroni rower przed porysowaniem
Zamykanie na 4-cyfrowy kod do indywidualnego ustawienia
Wygodne w użytkowaniu zapięcie szyfrowe niewymagające noszenia ze sobą klucza

Do zabezpieczania niedrogich rowerów, wózków dziecięcych i innych sprzętów
Do przypięcia roweru na chwilę w bezpiecznym miejscu 

Zalecamy przypinać rower przez ramę i tylne koło
Najlepiej przypiąć rower do słupa, poręczy lub innego stałego elementu architektury

Na kierownicy, sztycy lub w sakwie

5/6/736

Cechy

Zastosowanie

Uwagi

Transport

Indeks Nazwa EAN Długość Grubość Kolor Opakowanie

0SFL0100010.06K2ZP Flex 1000 10K 5902203333716 100 cm 10 mm czarny 10 / 60

Pętla rowerowa – przydatna w podróży i w domu
Linka 10 mm spleciona z cieńszych linek 
Osłona PVC chroni rower przed porysowaniem
Sprężysta spirala powraca do pierwotnego kształtu
Nacinany klucz symetryczny zapewnia wygodę użytkowania
Zamykanie zatrzaskowe – również przy wyjętym kluczu
Typ klucza: K

Do zabezpieczania średnio drogich rowerów, wózków dziecięcych i innych sprzętów
Do przypięcia pojazdu na dłużej w dość bezpiecznym miejscu 

Zalecamy przypinać rower przez ramę i tylne koło
Najlepiej przypiąć rower do słupa, poręczy lub innego stałego elementu architektury

Na kierownicy, sztycy lub w sakwie

Flex 1000 10K

Pętle rowerowe Pętle rowerowe

Gerda® Class Gerda® Class
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Indeks Nazwa EAN Długość Grubość Kolor Opakowanie

0SKF0100008.06C0XP Combo Flex 1000 8C 5902203333730 100 cm 8 mm czarny 10 / 60

Pętla rowerowa szyfrowa – przydatna w podróży i w domu
Linka 8 mm spleciona z cieńszych linek 
Osłona PVC chroni rower przed porysowaniem
Zamykanie na 4-cyfrowy kod do indywidualnego ustawienia
Wygodne w użytkowaniu zapięcie szyfrowe niewymagające noszenia ze sobą klucza

Do zabezpieczania niedrogich rowerów, wózków dziecięcych i innych sprzętów
Do przypięcia roweru na chwilę w bezpiecznym miejscu 

Na kierownicy, sztycy lub w sakwie

Kombo Flex 1000 8C

Cechy

Zastosowanie

Uwagi

Transport

Zalecamy przypinać rower przez ramę i tylne koło
Najlepiej przypiąć rower do słupa, poręczy lub innego stałego elementu architektury

6

Cechy

Zastosowanie

Uwagi

Transport

Indeks Nazwa EAN Długość Grubość Kolor Opakowanie

0SKF0100010.06C0XP Combo Flex 1000 10C 5902203333747 100 cm 10 mm czarny 10 / 60

Pętla rowerowa szyfrowa – przydatna w podróży i w domu
Linka 10 mm spleciona z cieńszych linek 
Osłona PVC chroni rower przed porysowaniem
Zamykanie na 4-cyfrowy kod do indywidualnego ustawienia
Wygodne w użytkowaniu zapięcie szyfrowe niewymagające noszenia ze sobą klucza

Do zabezpieczania średnio drogich rowerów, wózków dziecięcych i innych sprzętów
Do przypięcia pojazdu na dłużej w dość bezpiecznym miejscu 

Zalecamy przypinać rower przez ramę i tylne koło
Najlepiej przypiąć rower do słupa, poręczy lub innego stałego elementu architektury

Na kierownicy, sztycy lub w sakwie

Kombo Flex 1000 10C

Pętle rowerowe Pętle rowerowe

Gerda® Class Gerda® Class
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Indeks Nazwa EAN Długość Grubość Kolor Opakowanie

0SKF0120008.06C0XP Combo Flex 1200 8C 5902203333754 120 cm 8 mm czarny 10 / 60

Pętla rowerowa szyfrowa z uchwytem transportowym – przydatna w podróży 
i w domu
Linka 8 mm spleciona z cieńszych linek 
Osłona PVC chroni rower przed porysowaniem
Zamykanie na 4-cyfrowy kod do indywidualnego ustawienia
Wygodne w użytkowaniu zapięcie szyfrowe niewymagające noszenia ze sobą klucza
Uchwyt transportowy w komplecie

Do zabezpieczania niedrogich rowerów, wózków dziecięcych i innych sprzętów
Do przypięcia roweru na chwilę w bezpiecznym miejscu 

Na uchwycie transportowym – na ramie, kierownicy lub sztycy siodełka

Kombo Flex 1200 8C

Cechy

Zastosowanie

Uwagi

Transport

Zalecamy przypinać rower przez ramę i tylne koło
Najlepiej przypiąć rower do słupa, poręczy lub innego stałego elementu architektury

6

Cechy

Zastosowanie

Uwagi

Transport

Indeks Nazwa EAN Długość Grubość Kolor Opakowanie

0SKF0120010.06C0XP Combo Flex 1200 10C 5902203333761 120 cm 10 mm czarny 10 / 60

Pętla rowerowa szyfrowa z uchwytem transportowym - przydatna w podróży 
i w domu
Linka 10 mm spleciona z cieńszych linek 
Osłona PVC chroni rower przed porysowaniem
Zamykanie na 4-cyfrowy kod do indywidualnego ustawienia
Wygodne w użytkowaniu zapięcie szyfrowe niewymagające noszenia ze sobą klucza
Uchwyt transportowy w komplecie

Do zabezpieczania średnio drogich rowerów, wózków dziecięcych i innych sprzętów
Do przypięcia pojazdu na dłużej w dość bezpiecznym miejscu 

Zalecamy przypinać rower przez ramę i tylne koło
Najlepiej przypiąć rower do słupa, poręczy lub innego stałego elementu architektury

Na uchwycie transportowym – na ramie, kierownicy lub sztycy siodełka

Kombo Flex 1200 10C

Pętle rowerowe Pętle rowerowe

Gerda® Class Gerda® Class
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Indeks Nazwa EAN Długość Grubość Kolor Opakowanie

0SF00082000.06W2ZP Fold 820W 5902203333631 95 cm 7 mm czarno-biały 6 / 12

Długość 95 cm – połączenie komfortu z bezpieczeństwem
Sześć paneli stalowych 7 mm na solidnych przegubach
Osłona PVC chroni rower przed porysowaniem
Po złożeniu bardzo mały rozmiar
Wygodny klucz symetryczny łatwy w obsłudze również w ciemności
Zamykanie przy pomocy klucza
Etui transportowe w komplecie
Typ klucza: W

Do zabezpieczania dość drogich rowerów
Do przypięcia pojazdu na dłużej w mniej bezpiecznym miejscu 

Do mocowania opaskami do ramy lub śrubami w miejsce bidonu

Fold 820W

Cechy

Zastosowanie

Uwagi

Transport

Zalecamy przypinać rower przez ramę i tylne koło
Najlepiej przypiąć rower do słupa, poręczy lub innego stałego elementu architektury

Zapięcia składane

7

Cechy

Zastosowanie

Uwagi

Transport

Indeks Nazwa EAN Długość Grubość Kolor Opakowanie

0SF00084000.06V2XP Fold 840V Black 5902203333617 84 cm 8 mm czarny 6 / 12

Długość 84 cm – daje komfort w przypinaniu
Sześć paneli stalowych 8 mm na solidnych przegubach
Osłona PVC chroni rower przed porysowaniem
Po złożeniu bardzo mały rozmiar
Wygodny klucz symetryczny łatwy w obsłudze również w ciemności
Etui transportowe w komplecie
Typ klucza: V

Do zabezpieczania dość drogich rowerów
Do przypięcia pojazdu na dłużej w mniej bezpiecznym miejscu 

Zalecamy przypinać rower przez ramę i tylne koło
Najlepiej przypiąć rower do słupa, poręczy lub innego stałego elementu architektury

Etui transportowe do mocowania taśmą do ramy lub śrubami
w miejsce bidonu

Fold 840V Black

Zapięcia składane

Gerda® Class Gerda® Class
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Indeks Nazwa EAN Długość Grubość Kolor Opakowanie

0SF00084000.06V2YP Fold 840V Yellow 5902203333624 84 cm 8 mm czarno-żółty 6 / 12

Długość 84 cm – daje komfort w przypinaniu
Sześć paneli stalowych 8 mm na solidnych przegubach
Osłona PVC chroni rower przed porysowaniem
Po złożeniu bardzo mały rozmiar
Wygodny klucz symetryczny łatwy w obsłudze również w ciemności
Etui transportowe w komplecie
Typ klucza: V

Do zabezpieczania dość drogich rowerów
Do przypięcia pojazdu na dłużej w mniej bezpiecznym miejscu  

Etui transportowe do mocowania taśmą do ramy lub śrubami
w miejsce bidonu

Fold 840V Yellow

Cechy

Zastosowanie

Uwagi

Transport

Zalecamy przypinać rower przez ramę i tylne koło
Najlepiej przypiąć rower do słupa, poręczy lub innego stałego elementu architektury

Cechy

Zastosowanie

Uwagi

Transport

Indeks Nazwa EAN Długość Grubość Kolor Opakowanie

0SF00084000.06W2YP Fold 840 W SE Black 5902203365113 84 cm 8 mm czarny 6 / 12

Długość 84 cm – daje komfort w przypinaniu
Sześć paneli stalowych 8 mm na solidnych przegubach
Osłona PVC chroni rower przed porysowaniem
Po złożeniu bardzo mały rozmiar
Wygodny klucz symetryczny łatwy w obsłudze również w ciemności
Zamykanie przy pomocy klucza
Etui transportowe w komplecie
Typ klucza: W

Do zabezpieczania dość drogich rowerów
Do przypięcia pojazdu na dłużej w mniej bezpiecznym miejscu 

Etui transportowe do mocowania taśmą do ramy lub śrubami 
w miejsce bidonu

Fold 840W SE Black

Zalecamy przypinać rower przez ramę i tylne koło
Najlepiej przypiąć rower do słupa, poręczy lub innego stałego elementu architektury

7

Zapięcia składaneZapięcia składane

Gerda® Class Gerda® Class
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Cechy

Zastosowanie

Uwagi

Transport

Indeks Nazwa EAN Długość Grubość Kolor Opakowanie

0SF00095000.MXV2YP Fold Lite 950V 5902203365106 95 cm 7 mm mix kolorów 6 / 12

Długość 95 cm – połączenie komfortu z bezpieczeństwem
Osiem paneli stalowych 7 mm na solidnych przegubach
Osłona PVC chroni rower przed porysowaniem
Po złożeniu bardzo mały rozmiar
Wygodny klucz symetryczny łatwy w obsłudze również w ciemności
Zamykanie przy pomocy klucza
Etui transportowe w komplecie
Typ klucza: V

Do zabezpieczania rowerów ze średniej półki cenowej
Do przypięcia pojazdu na dłużej w średnio bezpiecznym miejscu 

Zalecamy przypinać rower przez ramę i tylne koło
Najlepiej przypiąć rower do słupa, poręczy lub innego stałego elementu architektury

Etui transportowe do mocowania taśmą do ramy lub śrubami w miejsce bidonu

Fold Lite 950V

Cechy

Zastosowanie

Uwagi

Transport

Indeks Nazwa EAN Długość Grubość Kolor Opakowanie

0SLA0000014.06000B Land 14 5902203333556 - 14 mm czarny 4 / 8

Kotwa ścienno-podłogowa z hartowanym pałąkiem o średnicy 14 mm 
Doskonałe rozwiązanie do garaży i parkingów podziemnych
Obudowa z mocnego tworzywa
Składane ucho
Mocne śruby ze stalowymi kołkami do betonu wraz z kulkami zaślepiającymi 
gwarantują niezwykle solidne przytwierdzenie do podłoża – posadzki lub ściany 
Doskonale współgra z solidnym łańcuchem lub zapięciem składanym

Do zabezpieczenie droższych pojazdów
Do przypięcia pojazdu w garażu, przed domem lub firmą

Zalecamy przypinać pojazd przez ramę i tylne koło
Najlepiej przypiąć rower do słupa, poręczy lub innego stałego elementu architektury

Idealne do garaży podziemnych do przypinania rowerów, skuterów i motocykli

Land 14

10

KotwyZapięcia składane

Gerda® Class Gerda® Class
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Cechy

Zastosowanie

Uwagi

Transport

Indeks Nazwa EAN Długość Grubość Kolor Opakowanie

0SUL0245165.06S2XP Ultra 245/165S 5902203333778 24,5 x 16,5 cm 14 mm czarno-niebieski 6 / 12

Zapięcie typu U-Lock do blokowania i/lub przypinania rowerów
Obustronnie ryglowane stalowe jarzmo o przekroju okrągłym i średnicy 14 mm 
Wysoka odporność na warunki atmosferyczne
Osłona PVC chroni rower przed porysowaniem
Przesuwana zatyczka otworu klucza chroni przed zabrudzeniem zamka
Klucz nacinany pięciozastawkowy
Zamykanie przy pomocy klucza
Uchwyt transportowy w komplecie
Typ klucza: S

Do zabezpieczania dość drogich rowerów
Do przypięcia pojazdu na dłużej w mniej bezpiecznym miejscu 

Zalecamy przypinać rower przez ramę i tylne koło
Najlepiej przypiąć rower do słupa, poręczy lub innego stałego elementu architektury

Na uchwycie transportowym – na ramie roweru lub w sakwie

Ultra 245 165S

8 8

Cechy

Zastosowanie

Uwagi

Transport

Indeks Nazwa EAN Długość Grubość Kolor Opakowanie

0SUL0320165.06W2XP Ultra 320 165W 5902203365120 32 x 16,5 cm 14 mm czarno-niebieski 6 / 12

Zapięcie typu U-Lock – poręczne i bezpieczne
Obustronnie ryglowane stalowe jarzmo o przekroju okrągłym i średnicy 14 mm 
Osłona PVC chroni rower przed porysowaniem
Odporność na warunki atmosferyczne
Przesuwana zatyczka otworu klucza chroni przed zabrudzeniem zamka
Wygodny klucz symetryczny łatwy w obsłudze również w ciemności
Uchwyt transportowy w komplecie
Typ klucza: W

Do zabezpieczania dość drogich rowerów
Do przypięcia pojazdu na dłużej w mniej bezpiecznym miejscu 

Na uchwycie transportowym – na ramie roweru lub w sakwie

Ultra 320 165W

Zalecamy przypinać rower przez ramę i tylne koło
Najlepiej przypiąć rower do słupa, poręczy lub innego stałego elementu architektury

Szekle roweroweSzekle rowerowe

Gerda® Class Gerda® Class
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Ultra Plus 320 165L

Indeks Nazwa EAN Długość Grubość Kolor Opakowanie

0SUL0320165.06L2XP Ultra Plus 320/165L 5902203365137 32 x 16,5 cm 14 mm czarno-niebieski 6 / 12

Cechy

Zastosowanie

Uwagi

Transport

Zapięcie typu U-Lock – poręczne i bezpieczne
Obustronnie ryglowane stalowe jarzmo o przekroju okrągłym i średnicy 14 mm 
Osłona PVC chroni rower przed porysowaniem
Odporność na warunki atmosferyczne
Bębenek z mechanizmem dyskowym
Przesuwana zatyczka otworu klucza chroni przed zabrudzeniem zamka
Wygodny klucz symetryczny łatwy w obsłudze również w ciemności 
Zamykanie przy pomocy klucza
Uchwyt transportowy w komplecie
Typ klucza: L

Do zabezpieczania dość drogich rowerów
Do przypięcia pojazdu na dłużej w mniej bezpiecznym miejscu 

Zalecamy przypinać rower przez ramę i tylne koło
Najlepiej przypiąć rower do słupa, poręczy lub innego stałego elementu architektury

Na uchwycie transportowym – na ramie roweru lub w sakwie

Cechy

Zastosowanie

Uwagi

Transport

Indeks Nazwa EAN Długość Grubość Kolor Opakowanie

0SFA0150022.14N2ZP Armored Flex 1500/22 RED 5902203365144 150 cm 22 mm czerwony 6 / 12

Linka pancerna – to bardzo wytrzymała i stosunkowo lekka, skręcana stalowa linka 
zamknięta w pancerzu
Stalowe pierścienie o średnicy 22 mm chronią wewnętrzną stalową plecionkę
Osłona tekstylna chroni rower przed porysowaniem
Lekkie a zarazem długie i bezpieczne zapięcie
Wygodny klucz symetryczny łatwy w obsłudze również w ciemności
Zamykanie przy pomocy klucza
Typ klucza: N

Do zabezpieczania rowerów ze średniej półki cenowej
Do przypięcia roweru na dłużej w dość bezpiecznym miejscu 

Owinięcie na sztycy siodełka, kierownicy lub w sakwie

Armored Flex 1500/22 RED

Zalecamy przypinać rower przez ramę i tylne koło
Najlepiej przypiąć rower do słupa, poręczy lub innego stałego elementu architektury

6

Szekle rowerowe Pętle zbrojone

Gerda® Class Gerda® Class
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Armored Flex 1500/22 BLUE

Indeks Nazwa EAN Długość Grubość Kolor Opakowanie

0SFA0150022.23N2ZP Armored Flex 1500/22 BLUE 5902203365151 150 cm 22 mm niebieski 6 / 12

Cechy

Zastosowanie

Uwagi

Transport

Linka pancerna – to bardzo wytrzymała i stosunkowo lekka, skręcana stalowa 
linka zamknięta w pancerzu
Stalowe pierścienie o średnicy 22 mm chronią wewnętrzną stalową plecionkę
Osłona tekstylna chroni rower przed porysowaniem
Lekkie a zarazem długie i bezpieczne zapięcie
Wygodny klucz symetryczny łatwy w obsłudze również w ciemności
Zamykanie przy pomocy klucza
Typ klucza: S

Do zabezpieczania rowerów ze średniej półki cenowej
Do przypięcia roweru na dłużej w dość bezpiecznym miejscu 

Zalecamy przypinać rower przez ramę i tylne koło
Najlepiej przypiąć rower do słupa, poręczy lub innego stałego elementu architektury

Owinięcie na sztycy siodełka, kierownicy lub w sakwie

Pętle zbrojone

Cechy

Zastosowanie

Uwagi

Transport

Łańcuch do spinania kłódką
Ogniwa o okrągłym przekroju 8 lub 10 mm 
Osłona tekstylna chroni przed porysowaniem

Do wykorzystania z kłódką – zabezpieczenia rowerów, skuterów i innych sprzętów 

Owinięcie na sztycy siodełka lub w sakwie

Chain 1200/8 1200/10 ROUND 

Zalecamy przypinać rower przez ramę i tylne koło
Najlepiej przypiąć rower do słupa, poręczy lub innego stałego elementu architektury

Indeks Nazwa EAN Długość Grubość Kolor Opakowanie

0SL00120008.06000P Chain 1200/8 ROUND 5902203365212 120 cm 8 mm czarny 6

0SL00120010.06000P Chain 1200/10 ROUND 5902203365236 120 cm 10 mm czarny 4

Gerda® Class

Łańcuchy rowerowe
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Chain 1200/8 1200/10 SQUARE

Cechy

Zastosowanie

Uwagi

Łańcuch do spinania kłódką
Ogniwa o przekroju kwadratowym 8 lub 10 mm 
Osłona tekstylna chroni przed porysowaniem

Do wykorzystania z kłódką – zabezpieczenia rowerów, skuterów i innych sprzętów

Zalecamy przypinać rower przez ramę i tylne koło
Najlepiej przypiąć rower do słupa, poręczy lub innego stałego elementu architektury

Indeks Nazwa EAN Długość Grubość Kolor Opakowanie

0SL00120P08.06000P Chain 1200/8 SQUARE 5902203365229 120 cm 8 mm czarny 6

0SL00120P10.06000P Chain 1200/10 SQUARE 5902203365243 120 cm 10 mm czarny 4

Łańcuchy rowerowe

Transport Owinięcie na sztycy siodełka, kierownicy lub w sakwie

Contra Line 1200 6V

Cechy

Zastosowanie

Uwagi

Transport

Łańcuch rowerowy – klasyka w zabezpieczeniu rowerów 
Stalowe ogniwa 6 mm o okrągłym przekroju
Osłona tekstylna chroni rower przed porysowaniem 
Zatyczka otworu klucza chroni przed zabrudzeniem zamka
Zamykanie zatrzaskowe – również przy wyjętym kluczu
Typ klucza: V

Do zabezpieczania rowerów, skuterów i innych sprzętów

Zalecamy przypinać rower przez ramę i tylne koło
Najlepiej przypiąć rower do słupa, poręczy lub innego stałego elementu architektury

Owinięcie na sztycy siodełka lub w sakwie

Indeks Nazwa EAN Długość Grubość Kolor Opakowanie

0SCN0120006.06V2YP Contra LINE 1200 6 5902203376652 120 cm 6 mm czarny 10

Łańcuchy rowerowe

6

Gerda® Class
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Contra Solid 900 8,3W

Cechy

Zastosowanie

Uwagi

Transport

Solidny łańcuch rowerowy – klasyka w zabezpieczeniu rowerów 
Utwardzane ogniwa 8,3 mm o kwadratowym przekroju
Osłona tekstylna chroni pojazd przed porysowaniem
Wygodny klucz symetryczny łatwy w obsłudze również w ciemności
Typ klucza: W

Do zabezpieczania dość drogich rowerów i skuterów
Do przypięcia pojazdu na dłużej w relatywnie bezpiecznym miejscu

Zalecamy przypinać rower przez ramę i tylne koło
Najlepiej przypiąć rower do słupa, poręczy lub innego stałego elementu architektury

Owinięcie na sztycy siodełka lub w sakwie

Łańcuchy rowerowe

Indeks Nazwa EAN Długość Grubość Kolor Opakowanie

0SCS0090008.23W2YP Contra SOLID 900 8,3 5902203376676 90 cm 8,3 mm niebieski 6

Cechy

Zastosowanie

Uwagi

Transport

Łańcuch rowerowy z zamkiem szyfrowym 
Wygoda otwierania i zamykania bez konieczności używania klucza
4 cyfrowy kod do indywidualnego ustawienia
Stalowe ogniwa 6 mm o okrągłym przekroju
Lekki a zarazem relatywnie bezpieczny łańcuch
Osłona z elastycznego i wytrzymałego materiału chroni rower przed porysowaniem 

Do zabezpieczania niedrogich rowerów, wózków dziecięcych i innych sprzętów 
Do przypięcia roweru na niedługi czas w bezpiecznym miejscu

Owinięcie na sztycy siodełka lub w sakwie

Contra Line Combo 900 6C

Zalecamy przypinać rower przez ramę i tylne koło
Najlepiej przypiąć rower do słupa, poręczy lub innego stałego elementu 
architektury

Łańcuchy rowerowe

Indeks Nazwa EAN Długość Grubość Kolor Opakowanie

0SCK00900K6.06C0XP Contra Line COMBO 900 6C 5902203376690 90 cm 6 mm czarny 6 / 12

6

Gerda® Class

9

Gerda® Class
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Protector 1800 12 

Cechy

Zastosowanie

Uwagi

Transport

Uniwersalna, długa (180 cm) linka stalowa przydatna w podróży,  
domu i ogrodzie
Linka 12 mm spleciona z cieńszych linek
Osłona PCV chroni rower przed porysowaniem 
Do użycia z kłódką

Do zabezpieczania średnio drogich rowerów, wózków dziecięcych i innych 
sprzętów 
Do przypięcia pojazdu na dłużej w dość bezpiecznym miejscu przy użyciu kłódki

Zalecamy przypinać rower przez ramę i tylne koło
Najlepiej przypiąć rower do słupa, poręczy lub innego stałego elementu architektury

Owinięcie na sztycy siodełka lub w sakwie

Indeks Nazwa EAN Długość Grubość Kolor Opakowanie

0SP00180012.06000P Protector 1800/12 5902203376751 180 cm 12 mm czarny 6 / 36

Flex Max 1800 12T

Cechy

Zastosowanie

Uwagi

Transport

Uniwersalna i długa (180 cm) pętla rowerowa z uchwytem transportowym
Umożliwia spięcie razem aż do 3 rowerów
Linka 12 mm spleciona z cieńszych linek
Osłona PCV chroni rower przed porysowaniem 
Sprężysta spirala powraca do pierwotnego kształtu
Nacinany klucz symetryczny zapewnia wygodę użytkowania
Zamykanie zatrzaskowe – również przy wyjętym kluczu
Zatyczka otworu klucza chroni przed zabrudzeniem zamka
Typ klucza: T

Do zabezpieczania rowerów, skuterów i innych sprzętów

Zalecamy przypinać rower przez ramę i tylne koło
Najlepiej przypiąć rower do słupa, poręczy lub innego stałego elementu architektury

Owinięcie na sztycy siodełka lub w sakwie

Pętle rowerowe

Indeks Nazwa EAN Długość Grubość Kolor Opakowanie

0SFL0180012.06T2XP Flex MAX 1800 12 5902203376720 180 cm 12 mm czarny 10 / 40

Pętle rowerowe

7

Gerda® Class
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Cechy

Zastosowanie

Uwagi

Masywny korpus o szerokości 50 mm
Mechanizm dyskowy zamykania GERDA CL
Wysoka klasa zabezpieczenia (4 wg PN-EN 12320:2013)
Odporna na ukręcanie
Odporna na przecięcie
Obustronne ryglowanie pałąka
Gruby pałąk z hartowanej stali
3 klucze typu CL6 w komplecie

Do wykorzystania z łańcuchem do zabezpieczenia rowerów, skuterów i innych 
sprzętów

Zalecamy przypinać rower przez ramę i tylne koło
Najlepiej przypiąć rower do słupa, poręczy lub innego stałego elementu architektury

Indeks Nazwa EAN Grubość pałąka Kolor korpusu Opakowanie

0KHP0005600.90630B HSS 531 Kłódka pałąkowa 5902203196199 10 mm nikiel satyna 15

HSS 531

10

Kłódki

Gerda® Class
3x

Ultra Combo 245 153C

Cechy

Zastosowanie

Uwagi

Transport

Zapięcie typu U-LOCK z zamkiem szyfrowym i uchwytem transportowym  
w komplecie
Wygoda otwierania i zamykania bez konieczności używania klucza
4-cyfrowy kod do indywidualnego ustawienia
Obustronnie ryglowane stalowe jarzmo o średnicy 14 mm 
Osłona PCV chroni rower przed porysowaniem

Do zabezpieczania dość drogich rowerów
Do przypięcia pojazdu na dłużej w mniej bezpiecznym miejscu

Zalecamy przypinać rower przez ramę i tylne koło
Najlepiej przypiąć rower do słupa, poręczy lub innego stałego elementu architektury

Na uchwycie transportowym  

Szekle rowerowe

Indeks Nazwa EAN Długość Grubość Kolor Opakowanie

0SUL0245153.06C0XP Ultra COMBO 245 153C 5902203376782 245x153 mm 14 mm czarny 10

8

Gerda® Class
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6

Navy Club KCNP 50

Cechy

Zastosowanie

Uwagi

Wykonane z materiałów o wysokiej odporności na warunki atmosferyczne
Wysokie właściwości antykorozyjne
Mosiężny korpus nierdzewny, pokryty galwanicznie w kolorze chrom błyszczący o 
szerokości 50 mm
Zwiększona odporność na korozję – otwór odwadniający
Pałąk ze stali nierdzewnej
Obustronne ryglowanie pałąka
Zamknięcie typu zatrzaskowego
3 klucze w komplecie

Do wykorzystania z łańcuchem do zabezpieczenia rowerów, skuterów i innych 
sprzętów

Zalecamy przypinać rower przez ramę i tylne koło
Najlepiej przypiąć rower do słupa, poręczy lub innego stałego elementu architektury

Kłódki

Gerda® Class

Cechy

Zastosowanie

Uwagi

Korpus o szerokości 45 mm z utwardzonej stali, w osłonie zapewniającej ochronę 
przed trudnymi warunkami atmosferycznymi
Pałąk ze stali hartowanej
Zamknięcie typu zatrzaskowego
Podwyższona odporność na kurz, zanieczyszczenia oraz na warunki 
atmosferyczne
3 klucze w komplecie

Do wykorzystania z łańcuchem do zabezpieczenia rowerów, skuterów i innych 
sprzętów

Zalecamy przypinać rower przez ramę i tylne koło
Najlepiej przypiąć rower do słupa, poręczy lub innego stałego elementu architektury

Indeks Nazwa EAN Grubość pałąka Kolor korpusu Opakowanie

0KPP0QM4500.56230B
AQUA MODUS KSM S45A 
Kłódka stalowa pałąkowa 
w osłonie ochronnej

5902203179253 8,5 mm granatowy 6 / 72

Indeks Nazwa EAN Grubość pałąka Kolor korpusu Opakowanie

0KCP0NC5000.99230B
NAVY CLUB KCNP 50 
Kłódka pałąkowa 
chromowana nierdzewna

5902203302842 8 mm chrom błyszczący 6 / 48

Aqua Modus KSM 45 A

3x3x

5

Kłódki

Gerda® Class
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6

Brass Line KMZ S50

Cechy

Zastosowanie

Uwagi

Korpus o szerokości 50 mm wykonany z litego mosiądzu 
Pałąk ze stali hartowanej 
Zamknięcie typu zatrzaskowego – obustronna blokada pałąka
Zwiększona odporność na korozję – otwór odwadniający
3 klucze w komplecie

Do wykorzystania z łańcuchem do zabezpieczenia rowerów, skuterów i innych 
sprzętów

Zalecamy przypinać rower przez ramę i tylne koło
Najlepiej przypiąć rower do słupa, poręczy lub innego stałego elementu architektury

Kłódki

Gerda® Class

Indeks Nazwa EAN Grubość pałąka Kolor korpusu Opakowanie

0KMP0005000.98230B
BRASS LINE KMZ S5010A 
kłódka pałąkowa 
mosiężna

5903373005359 8 mm mosiądz 6 / 60

3x

Cechy

Zastosowanie

Uwagi

Preparat do konserwacji zapięć rowerowych, zamków i wkładek pozwala 
na wyczyszczenie oraz regularną konserwację mechanizmu zamykania, 
co przyczynia się do jego długiej żywotności oraz bezawaryjności
Sposób użycia – wstrzykiwać niewielką ilość preparatu w otwór wkładki, 
mechanizmu zapięcia lub kłódki
Dostępny w 3 pojemnościach: 25 ml, 100 ml i 400 ml

Preparat czyści, smaruje, usuwa wodę, konserwuje i zabezpiecza przed korozją 
wszystkiego rodzaju mechanizmy zamykania

Zalecamy czyszczenie i konserwację mechanizmów zamykania w zapięciach 
rowerowych po każdym ich użyciu w kontakcie z wilgocią i zabrudzeniami 
Może być stosowany także do czyszczenia, smarowania i konserwacji roweru

Indeks Nazwa EAN Pojemność Opakowanie

24.66-0002.0015 Preparat do konserwacji wkładek i zamków 5907620050215 25 ml 24

24.66-0002.0026 Preparat do konserwacji wkładek i zamków 5907620050192 100 ml 24

24.66-0002.0027 Preparat do konserwacji wkładek i zamków 5907620050208 400 ml 12

Preparat do konserwacji 

Preparaty 
do konserwacji
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Notatki

Niniejszy katalog produktów nie stanowi oferty w rozumieniu prawa i ma jedynie charakter 
informacyjny.

Firma Gerda Sp. z o.o., dążąc do coraz lepszej jakości swoich wyrobów i usług, zastrzega sobie (bez 
wcześniejszego powiadomienia) prawo do wprowadzania zmian w produktach, których z uwagi na 
proces przygotowywania materiałów drukowanych może nie zawierać niniejszy materiał.

Mimo starań w zakresie dokładnej kontroli prezentowanych informacji mogą zdarzyć się błędy 
merytory czne lub drukarskie. Kolory prezentowane w katalogu mogą różnić się od oryginału 
z uwagi na inną technikę odwzorowania koloru w procesie druku.

Właścicielem praw autorskich niniejszego katalogu i logotypów Gerda oraz elementów grafi cznych 
jest Gerda Sp. z o.o. Zabronione jest kopiowanie i dystrybucja wszelkich treści i materiałów bez 
uprzedniej zgody Gerda Sp. z o.o.
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