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Řetězy na kola

Charakteristika

Používat

Komentáře

Transport

66

Index Model EAN Délka Tloušťka Barva Balení

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

Řetěz na kolo – klasika v zabezpečení jízdních kol. 
Řetěz z ocelových článků 5 mm, s kulatým průřezem.
Textilní potah chrání kolo před poškrábáním. 
Relativně bezpečný řetěz vyznačující se nevelkou hmotností.
Pohodlný symetrický klíč, snadno použitelný i ve tmě.
Zamykání patentek – také s vyjmutým klíčem.
Typ klíče: P

Pro zabezpečení nepříliš drahých jízdních kol, kočárků a dalšího vybavení
Pro krátkodobé uzamčení vozidla na bezpečném místě

Doporučujeme kolo uzamknout skrz rám a zadní kolo.
Nejlepší je připnout kolo ke sloupu, zábradlí nebo jinému trvalému prvku architektury.

Omotejte se na sedlovku, řídítka nebo v brašně.

Contra 900 5P

Gerda® Class
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Řetězy na kola

Charakteristika

Používat

Komentáře

Transport

6

Index Model EAN Délka Tloušťka Barva Balení

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

Řetěz na kolo – klasika v zabezpečení jízdních kol. 
Řetěz z ocelových článků 6 mm, s kulatým průřezem.
Textilní potah chrání kolo před poškrábáním. 
Krytka klíčové dírky chrání zámek před znečištěním.
Pohodlný symetrický klíč, snadno použitelný i ve tmě.
Klíč lze vyjmout pouze z uzamčeného zámku.
Typ klíče: V

Pro zajištění levných jízdních kol.
Pro krátkodobé připnutí kola na bezpečném místě. 

Omotejte se na sedlovku, řídítka nebo v brašně.

Contra 900 6V

Doporučujeme kolo uzamknout skrz rám a zadní kolo.
Nejlepší je připnout kolo ke sloupu, zábradlí nebo jinému trvalému prvku architektury.

Gerda® Class
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Řetězy na kola

Charakteristika

Používat

Komentáře

Transport

7

Index Model EAN Délka Tloušťka Barva Balení

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

Řetěz na kolo – klasika v zabezpečení jízdních kol. 
Řetěz z ocelových článků 8 mm, s kulatým průřezem.
Textilní potah chrání kolo před poškrábáním. 
Automatická krytka klíčové dírky chrání zámek před znečištěním.
Pohodlný symetrický klíč, se kterým se snadno manipuluje i ve tmě.
Klíč lze vyjmout pouze z uzamčeného zámku.
Typ klíče: V

Pro zabezpečení středně drahých kol a skútrů.
Pro delší uzamčení vozidla na dost bezpečném místě.

Omotejte se na sedlovku nebo v brašně.

Contra 900 8V

Gerda® Class

Doporučujeme kolo uzamknout skrz rám a zadní kolo.
Nejlepší je připnout kolo ke sloupu, zábradlí nebo jinému trvalému prvku architektury.
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Řetězy na kola

Charakteristika

Používat

Komentáře

Transport

7

Index Model EAN Délka Tloušťka Barva Balení

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

Řetěz na kolo – klasika v zabezpečení jízdních kol. 
Řetěz z ocelových článků 8 mm, s kulatým průřezem.
Textilní potah chrání kolo před poškrábáním. 
Automatická krytka klíčové dírky chrání zámek před znečištěním.
Pohodlný symetrický klíč, se kterým se snadno manipuluje i ve tmě.
Klíč vyjímatelný z uzamčeného i otevřeného zámku.
Typ klíče: W

Pro zabezpečení středně drahých kol a skútrů.
Pro delší uzamčení vozidla na dost bezpečném místě.

Omotejte se na sedlovku nebo v brašně.

Contra 900 8W

Gerda® Class

Doporučujeme kolo uzamknout skrz rám a zadní kolo.
Nejlepší je připnout kolo ke sloupu, zábradlí nebo jinému trvalému prvku architektury.
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Řetězy na kola

Charakteristika

Používat

Komentáře

Transport

8

Index Model EAN Délka Tloušťka Barva Balení

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

Řetěz na kolo – klasika v zabezpečení jízdních kol.
Řetěz z ocelových článků 8 mm, s kulatým průřezem.
Textilní potah chrání kolo před poškrábáním. 
Automatická krytka klíčové dírky chrání zámek před znečištěním.
Pohodlný symetrický klíč, se kterým se snadno manipuluje i ve tmě.
Klíč lze vyjmout pouze z uzamčeného zámku.
Typ klíče: V

Pro zabezpečení středně drahých kol a skútrů.
Pro delší uzamčení vozidla na méně bezpečném místě. 

Contra 900 10V

Gerda® Class

Omotejte se na sedlovku nebo v brašně.

Doporučujeme kolo uzamknout skrz rám a zadní kolo.
Nejlepší je připnout kolo ke sloupu, zábradlí nebo jinému trvalému prvku architektury.
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Řetězy na kola

Charakteristika

Používat

Komentáře

Transport

8

Index Model EAN Délka Tloušťka Barva Balení

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

Řetěz na kolo – klasika v zabezpečení jízdních kol.
Řetěz z ocelových článků 10 mm, s kulatým průřezem.
Textilní potah chrání kolo před poškrábáním. 
Automatická krytka klíčové dírky chrání zámek před znečištěním.
Pohodlný symetrický klíč, se kterým se snadno manipuluje i ve tmě.
Klíč vyjímatelný z uzamčeného i otevřeného zámku.
Typ klíče: W

Pro zabezpečení středně drahých kol a skútrů.
Pro delší uzamčení vozidla na méně bezpečném místě. 

Contra 900 10W

Gerda® Class

Omotejte se na sedlovku nebo v brašně.

Doporučujeme kolo uzamknout skrz rám a zadní kolo.
Nejlepší je připnout kolo ke sloupu, zábradlí nebo jinému trvalému prvku architektury.
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Řetězy na kola

Charakteristika

Používat

Komentáře

Transport

68

Index Model EAN Délka Tloušťka Barva Balení

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

Řetěz na kolo – klasika v zabezpečení jízdních kol.
Řetěz z ocelových článků 8 mm, s čtvercovým průřezem.
Textilní potah chrání kolo před poškrábáním. 
Čtvercové články řetězu nabízejí větší bezpečnost při nižší hmotnosti.
Pohodlný symetrický klíč, se kterým se snadno manipuluje i ve tmě.
Typ klíče: L

Pro zabezpečení středně drahých kol.
Pro delší uzamčení vozidla na středně bezpečném místě.

Contra 900 8X8L

Gerda® Class

Doporučujeme kolo uzamknout skrz rám a zadní kolo.
Nejlepší je připnout kolo ke sloupu, zábradlí nebo jinému trvalému prvku architektury.

Omotejte se na sedlovku, řídítka nebo v brašně.
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Řetězy na kola

Charakteristika

Používat

Komentáře

Transport

6

Contra 900 6V NE

Index Model EAN Délka Tloušťka Barva Balení

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

Řetěz na kolo – klasika v zabezpečení jízdních kol.
Řetěz z ocelových článků 6 mm, s kulatým průřezem.
Textilní potah chrání kolo před poškrábáním. 
Automatická krytka klíčové dírky chrání zámek před znečištěním.
Pohodlný symetrický klíč, se kterým se snadno manipuluje i ve tmě.
Klíč lze vyjmout pouze z uzamčeného zámku.
Typ klíče: V

Pro zajištění levných jízdních kol.
Pro krátkodobé zabezpečení vozidla na bezpečném místě. 

Gerda® Class

Omotejte se na sedlovku, řídítka nebo v brašně.

Doporučujeme kolo uzamknout skrz rám a zadní kolo.
Nejlepší je připnout kolo ke sloupu, zábradlí nebo jinému trvalému prvku architektury.
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Řetězy na kola

Charakteristika

Používat

Komentáře

Transport

66

Index Model EAN Délka Tloušťka Barva Balení

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

Řetěz na kolo – klasika v zabezpečení jízdních kol.
Řetěz z ocelových článků 6 mm, s kulatým průřezem.
Textilní potah chrání kolo před poškrábáním. 
Krytka klíčové dírky chrání zámek před znečištěním.
Pohodlný symetrický klíč, se kterým se snadno manipuluje i ve tmě.
Klíč vyjímatelný z uzamčeného i otevřeného zámku.
Typ klíče: V

Pro zajištění levných jízdních kol.
Pro krátkodobé zabezpečení vozidla na bezpečném místě. 

Contra 1200 6V

Gerda® Class

Doporučujeme kolo uzamknout skrz rám a zadní kolo.
Nejlepší je připnout kolo ke sloupu, zábradlí nebo jinému trvalému prvku architektury.

Omotejte se na sedlovku, řídítka nebo v brašně.
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Řetězy na kola

Charakteristika

Používat

Komentáře

Transport

67

Index Model EAN Délka Tloušťka Barva Balení

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

Řetěz na kolo – klasika v zabezpečení jízdních kol.
Řetěz z ocelových článků 8 mm, s kulatým průřezem.
Textilní potah chrání kolo před poškrábáním. 
Automatická krytka klíčové dírky chrání zámek před znečištěním.
Pohodlný symetrický klíč, se kterým se snadno manipuluje i ve tmě.
Klíč lze vyjmout pouze z uzamčeného zámku.
Typ klíče: V

Pro zabezpečení středně drahých kol a skútrů.
Pro delší uzamčení vozidla na dost bezpečném místě.

Contra 1200 8V

Gerda® Class

Omotejte se na sedlovku, řídítka nebo v brašně.

Doporučujeme kolo uzamknout skrz rám a zadní kolo.
Nejlepší je připnout kolo ke sloupu, zábradlí nebo jinému trvalému prvku architektury.
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Řetězy na kola

Charakteristika

Používat

Komentáře

Transport

6

Index Model EAN Délka Tloušťka Barva Balení

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

Řetěz na kolo – klasika v zabezpečení jízdních kol.
Řetěz z ocelových článků 6 mm, s kulatým průřezem.
Textilní a odolní potah chrání kolo před poškrábáním. 
Lehký a zároveň bezpečný řetěz.
Automatická krytka klíčové dírky chrání zámek před znečištěním.
Pohodlný symetrický klíč, se kterým se snadno manipuluje i ve tmě.
Zamykání patentek – také s vyjmutým klíčem.
Typ klíče: V

Contra Line 900 6V

Gerda® Class

Pro zabezpečení nepříliš drahých jízdních kol, kočárků a dalšího vybavení.
Pro krátkodobé uzamčení vozidla na bezpečném místě.

Doporučujeme kolo uzamknout skrz rám a zadní kolo.
Nejlepší je připnout kolo ke sloupu, zábradlí nebo jinému trvalému prvku architektury.

Omotejte se na sedlovku, řídítka nebo v brašně.



13

Řetězy na kola

Charakteristika

Používat

Komentáře

Transport

Contra Line 1200 6V

Řetěz na kolo – klasika v zabezpečení jízdních kol.
Řetěz z ocelových článků 6 mm, s kulatým průřezem.
Textilní potah chrání kolo před poškrábáním. 
Krytka klíčové dírky chrání zámek před znečištěním.
Pohodlný symetrický klíč, se kterým se snadno manipuluje i ve tmě.
Zamykání patentek – také s vyjmutým klíčem.
Typ klíče: V

Pro zabezpečení jízdních kol, kočárků a dalšího vybavení.

Doporučujeme kolo uzamknout skrz rám a zadní kolo.
Nejlepší je připnout kolo ke sloupu, zábradlí nebo jinému trvalému prvku architektury.

Index Model EAN Délka Tloušťka Barva Balení

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

6

Gerda® Class

Omotejte se na sedlovku, řídítka nebo v brašně.

Novost
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Řetězy na kola

Charakteristika

Používat

Komentáře

Transport

Řetěz na kolo s kombinačním zámkem. 
Řetěz z ocelových článků 6 mm, s kulatým průřezem.
Textilní a odolní potah chrání kolo před poškrábáním.
4místný kód pro individuální nastavení.
Pohodlné otevírání a zavírání bez potřeby používání klíče.
Lehký a zároveň bezpečný řetěz.

Pro zabezpečení nepříliš drahých jízdních kol, kočárků a dalšího vybavení.
Pro krátkodobé uzamčení vozidla na bezpečném místě.

Contra Line Combo 900 6C

Index Model EAN Délka Tloušťka Barva Balení

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

6

Gerda® Class

Doporučujeme kolo uzamknout skrz rám a zadní kolo.
Nejlepší je připnout kolo ke sloupu, zábradlí nebo jinému trvalému prvku architektury.

Omotejte se na sedlovku, řídítka nebo v brašně.

Novost
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Řetězy na kola

Charakteristika

Používat

Komentáře

Transport

Index Model EAN Délka Tloušťka Barva Balení

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

Baby Contra Combo 900 3,5C

5

Dětský řetěz na kolo s kombinačním zámkem – ideální první zámek na kolo.
Řetěz z ocelových článků 3,5 mm, s kulatým průřezem.
Textilní potah chrání kolo před poškrábáním. 
Zavírání 4místným kódem pro individuální nastavení.
Pohodlné používání kombinačního zámku nevyžaduje nošení klíče.

Gerda® Class

Pro zabezpečení nepříliš drahých jízdních kol, kočárků a dalšího vybavení.
Pro krátkodobé uzamčení vozidla na bezpečném místě.

Doporučujeme kolo uzamknout skrz rám a zadní kolo.
Nejlepší je připnout kolo ke sloupu, zábradlí nebo jinému trvalému prvku architektury.

Omotejte se na sedlovku, řídítka nebo v brašně.
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Řetězy na kola

Charakteristika

Používat

Komentáře

Transport

6 7

Index Model EAN Délka Tloušťka Barva Balení

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

Řetěz na kolo s kombinačním zámkem – bezpečnost a snadné použití. 
Sestaven z tvrzených článků 8 mm s čtvercovým průřezem.
Textilní potah chrání kolo před poškrábáním. 
Zavírání 5místným kódem pro individuální nastavení.
Pohodlné používání kombinačního zámku nevyžaduje nošení klíče.

Pro zabezpečení jízdních kol střední ceny.
Pro delší uzamčení vozidla na středně bezpečném místě. 

Doporučujeme kolo uzamknout skrz rám a zadní kolo.
Nejlepší je připnout kolo ke sloupu, zábradlí nebo jinému trvalému prvku architektury.

Omotejte se na sedlovku, řídítka nebo v brašně.

Contra Combo 900 8X8C

Gerda® Class
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Řetězy na kola

Charakteristika

Používat

Komentáře

Transport

66

Index Model EAN Délka Tloušťka Barva Balení

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

Řetěz na kolo s kombinačním zámkem – bezpečnost a snadné použití. 
Sestaven z tvrzených článků 6 mm s kulatým průřezem.
Textilní potah chrání kolo před poškrábáním. 
Zavírání 5místným kódem pro individuální nastavení.
Pohodlné používání kombinačního zámku nevyžaduje nošení klíče.

Pro zabezpečení nepříliš drahých jízdních kol, kočárků a dalšího vybavení
Pro krátkodobé uzamčení vozidla na bezpečném místě

Doporučujeme kolo uzamknout skrz rám a zadní kolo.
Nejlepší je připnout kolo ke sloupu, zábradlí nebo jinému trvalému prvku architektury.

Omotejte se na sedlovku, řídítka nebo v brašně.

Contra Combo 900 6C

Gerda® Class
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Řetězy na kola

Charakteristika

Používat

Komentáře

Transport

Chain 1200/8 1200/10 SQUARE

Řetěz pro zapínání visacím zámkem.
Články se čtvercovým průřezem 8 mm nebo 10 mm.
Textilní potah chrání kolo před poškrábáním.

K použití s visacím zámkem a k zabezpečení kol, skútrů a dalšího vybavení.

Index Model EAN Délka Tloušťka Barva Balení

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

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

Doporučujeme kolo uzamknout skrz rám a zadní kolo.
Nejlepší je připnout kolo ke sloupu, zábradlí nebo jinému trvalému prvku architektury.

Omotejte se na sedlovku, řídítka nebo v brašně.
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Řetězy na kola

Charakteristika

Používat

Komentáře

Transport

Řetěz pro zapínání visacím zámkem.
Články s kulatým průřezem 8 mm nebo 10mm.
Textilní potah chrání kolo před poškrábáním.

K použití s visacím zámkem a k zabezpečení kol, skútrů a dalšího vybavení.

Chain 1200/8 1200/10 ROUND 

Index Model EAN Délka Tloušťka Barva Balení

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

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

Doporučujeme kolo uzamknout skrz rám a zadní kolo.
Nejlepší je připnout kolo ke sloupu, zábradlí nebo jinému trvalému prvku architektury.

Omotejte se na sedlovku, řídítka nebo v brašně.
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Řetězy na kola

Charakteristika

Používat

Komentáře

Transport

Contra Solid 900 8,3W

Pevný řetěz na kolo – klasika v zabezpečení jízdních kol.
Řetěz z utvrzených ocelových článků 8,3 mm, s čtvercovým průřezem.
Textilní potah chrání kolo před poškrábáním.
Pohodlný symetrický klíč, se kterým se snadno manipuluje i ve tmě.
Typ klíče: W

Pro zabezpečení poměrně drahých kol a skútrů. 
Pro delší uzamčení vozidla na relativně bezpečném místě.

Index Model EAN Délka Tloušťka Barva Balení

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

9

Gerda® Class

Doporučujeme kolo uzamknout skrz rám a zadní kolo.
Nejlepší je připnout kolo ke sloupu, zábradlí nebo jinému trvalému prvku architektury.

Omotejte se na sedlovku, řídítka nebo v brašně.

Novost
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Charakteristika

Používat

Komentáře

Transport

Spirálové zámky na kola

Index Model EAN Délka Tloušťka Barva Balení

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

Spirálový zámek na kolo – ideální pro krátké výlety. 
8 mm lanko spletené z tenčích lanek. 
PVC potah chrání kolo před poškrábáním.
Pružná spirála se vrací do původního tvaru.
Symetrický drážkovaný klíč zajišťuje pohodlí při používání.
Zamykání patentek – také s vyjmutým klíčem.
Typ klíče: K

Pro zabezpečení nepříliš drahých jízdních kol, kočárků a dalšího vybavení.
Pro krátkodobé připnutí kola na bezpečném místě. 

Flex 1000 8K

Doporučujeme kolo uzamknout skrz rám a zadní kolo.
Nejlepší je připnout kolo ke sloupu, zábradlí nebo jinému trvalému prvku architektury.

Na sedlovku, řídítka nebo v brašně.
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Charakteristika

Používat

Komentáře

Transport

Spirálové zámky na kola

6

Index Model EAN Délka Tloušťka Barva Balení

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

Spirálový zámek na kolo – ideální pro krátké výlety. 
10 mm lanko spletené z tenčích lanek. 
PVC potah chrání kolo před poškrábáním.
Pružná spirála se vrací do původního tvaru.
Symetrický drážkovaný klíč zajišťuje pohodlí při používání.
Zamykání patentek – také s vyjmutým klíčem.
Typ klíče: K

Pro zabezpečení středně drahých kol, kočárků a dalšího vybavení.
Pro delší uzamčení vozidla na dost bezpečném místě.

Flex 1000 10K

Gerda® Class

Doporučujeme kolo uzamknout skrz rám a zadní kolo.
Nejlepší je připnout kolo ke sloupu, zábradlí nebo jinému trvalému prvku architektury.

Na sedlovku, řídítka nebo v brašně.
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Charakteristika

Používat

Komentáře

Transport

Spirálové zámky na kola

5

Index Model EAN Délka Tloušťka Barva Balení

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

Spirálový zámek na kolo – užitečný na cestách i doma.
8 mm lanko spletené z tenčích lanek. 
PVC potah chrání kolo před poškrábáním.
Posuvná krytka klíčové dírky chrání zámek před znečištěním.
Pohodlný symetrický klíč, se kterým se snadno manipuluje i ve tmě.
Zamykání patentek – také s vyjmutým klíčem.
Typ klíče: V

Pro zabezpečení nepříliš drahých jízdních kol, kočárků a dalšího vybavení.
Pro krátkodobé připnutí kola na bezpečném místě. 

Flex 1200 8V

Gerda® Class

Doporučujeme kolo uzamknout skrz rám a zadní kolo.
Nejlepší je připnout kolo ke sloupu, zábradlí nebo jinému trvalému prvku architektury.

Na sedlovku, řídítka nebo v brašně.
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Charakteristika

Používat

Komentáře

Transport

Spirálové zámky na kola

Index Model EAN Délka Tloušťka Barva Balení

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

Spirálový zámek na kolo – užitečný na cestách i doma.
10 mm lanko spletené z tenčích lanek. 
PVC potah chrání kolo před poškrábáním.
Posuvná krytka klíčové dírky chrání zámek před znečištěním.
Pohodlný symetrický klíč, se kterým se snadno manipuluje i ve tmě.
Zamykání patentek – také s vyjmutým klíčem.
Typ klíče: V

Pro zabezpečení středně drahých kol, kočárků a dalšího vybavení.
Pro delší uzamčení vozidla na dost bezpečném místě. 

Flex 1200 10V

6

Gerda® Class

Doporučujeme kolo uzamknout skrz rám a zadní kolo.
Nejlepší je připnout kolo ke sloupu, zábradlí nebo jinému trvalému prvku architektury.

Na sedlovku, řídítka nebo v brašně.
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Charakteristika

Používat

Komentáře

Transport

Spirálové zámky na kola

7

Index Model EAN Délka Tloušťka Barva Balení

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

Spirálový zámek na kolo – užitečný na cestách i doma.
12 mm lanko spletené z tenčích lanek. 
PVC potah chrání kolo před poškrábáním.
Posuvná krytka klíčové dírky chrání zámek před znečištěním.
Pohodlný symetrický klíč, se kterým se snadno manipuluje i ve tmě.
Zamykání patentek – také s vyjmutým klíčem.
Typ klíče: V

Pro zabezpečení středně drahých kol, kočárků a dalšího vybavení.
Pro delší uzamčení vozidla na dost bezpečném místě. 

Flex 1200 12V

Gerda® Class

Doporučujeme kolo uzamknout skrz rám a zadní kolo.
Nejlepší je připnout kolo ke sloupu, zábradlí nebo jinému trvalému prvku architektury.

Na sedlovku, řídítka nebo v brašně.
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Charakteristika

Používat

Komentáře

Transport

Spirálové zámky na kola

5

Index Model EAN Délka Tloušťka Barva Balení

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

Spirálový zámek na kolo s transportním držákem – užitečný na cestách i doma.
8 mm lanko spletené z tenčích lanek. 
PVC potah chrání kolo před poškrábáním.
Posuvná krytka klíčové dírky chrání zámek před znečištěním.
Drážkovaný pětizápadkový klíč.
Zamykání patentek – také s vyjmutým klíčem.
Zahrnutý transportni drzak.
Typ klíče: S

Pro zabezpečení nepříliš drahých jízdních kol, kočárků a dalšího vybavení.
Pro delší uzamčení vozidla na dost bezpečném místě. 

Na transportním držáku – na rám, řídítka nebo sedlovku.

Flex 1200 8S

Gerda® Class

Doporučujeme kolo uzamknout skrz rám a zadní kolo.
Nejlepší je připnout kolo ke sloupu, zábradlí nebo jinému trvalému prvku architektury.
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Charakteristika

Používat

Komentáře

Transport

Spirálové zámky na kola

6

Index Model EAN Délka Tloušťka Barva Balení

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

Spirálový zámek na kolo s transportním držákem – užitečný na cestách i doma.
10 mm lanko spletené z tenčích lanek. 
PVC potah chrání kolo před poškrábáním.
Posuvná krytka klíčové dírky chrání zámek před znečištěním.
Drážkovaný pětizápadkový klíč.
Zamykání patentek – také s vyjmutým klíčem.
Zahrnutý transportni drzak.
Typ klíče: S

Pro zabezpečení středně drahých kol, kočárků a dalšího vybavení.
Pro delší uzamčení vozidla na dost bezpečném místě. 

Na transportním držáku – na rám, řídítka nebo sedlovku.

Flex 1200 10S

Gerda® Class

Doporučujeme kolo uzamknout skrz rám a zadní kolo.
Nejlepší je připnout kolo ke sloupu, zábradlí nebo jinému trvalému prvku architektury.
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Charakteristika

Používat

Komentáře

Transport

Spirálové zámky na kola

Flex 1500 8T / 10T / 12T

Index Model EAN Délka Tloušťka Barva Balení

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

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

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

5/6/75

Spirálový zámek na kolo s transportním držákem – užitečný na cestách i doma.
8, 10 nebo 12 mm lanko spletené z tenčích lanek. 
PVC potah chrání kolo před poškrábáním.
Posuvná krytka klíčové dírky chrání zámek před znečištěním.
Pohodlný symetrický klíč, se kterým se snadno manipuluje i ve tmě.
Zamykání patentek – také s vyjmutým klíčem.
Zahrnutý transportni drzak.
Typ klíče: T

Pro zabezpečení středně drahých kol, kočárků a dalšího vybavení.
Pro delší uzamčení vozidla na dost bezpečném místě. 

76

Gerda® Class Gerda® Class Gerda® Class

Na transportním držáku – na rám, řídítka nebo sedlovku.

Doporučujeme kolo uzamknout skrz rám a zadní kolo.
Nejlepší je připnout kolo ke sloupu, zábradlí nebo jinému trvalému prvku architektury.
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Charakteristika

Používat

Komentáře

Transport

Spirálové zámky na kola

Index Model EAN Délka Tloušťka Barva Balení

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

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

Spirálový zámek na kolo – užitečný na cestách i doma.
10 nebo 12 mm lanko spletené z tenčích lanek. 
PVC potah chrání kolo před poškrábáním.
Posuvná krytka klíčové dírky chrání zámek před znečištěním.
Pohodlný symetrický klíč, se kterým se snadno manipuluje i ve tmě.
Zamykání patentek – také s vyjmutým klíčem.
Typ klíče: T

Pro zabezpečení středně drahých kol, kočárků a dalšího vybavení.
Pro delší uzamčení vozidla na dost bezpečném místě. 

Flex 650 10T / 12T

6 7

Gerda® ClassGerda® Class

Doporučujeme kolo uzamknout skrz rám a zadní kolo.
Nejlepší je připnout kolo ke sloupu, zábradlí nebo jinému trvalému prvku architektury.

Na sedlovku, řídítka nebo v brašně.
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Charakteristika

Používat

Komentáře

Transport

Spirálové zámky na kola

Index Model EAN Délka Tloušťka Barva Balení

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

Spirálový zámek na kolo s kombinačním zámkem – ideální jako první zámek na kolo.
8 mm lanko spletené z tenčích lanek. 
PVC potah chrání kolo před poškrábáním.
Zavírání 4místným kódem pro individuální nastavení.
Pohodlné používání kombinačního zámku nevyžaduje nošení klíče.

Pro zabezpečení nepříliš drahých jízdních kol, kočárků a dalšího vybavení.
Pro krátkodobé připnutí kola na bezpečném místě. 

5/6/73

Gerda® Class

Baby Combo Flex 650 8C

Na sedlovku, řídítka nebo v brašně.

Doporučujeme kolo uzamknout skrz rám a zadní kolo.
Nejlepší je připnout kolo ke sloupu, zábradlí nebo jinému trvalému prvku architektury.
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Charakteristika

Používat

Komentáře

Transport

Spirálové zámky na kola

Index Model EAN Délka Tloušťka Barva Balení

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

Spirálový zámek na kolo s kombinačním zámkem – užitečný na cestách i doma.
8 mm lanko spletené z tenčích lanek. 
PVC potah chrání kolo před poškrábáním.
Zavírání 4místným kódem pro individuální nastavení.
Pohodlné používání kombinačního zámku nevyžaduje nošení klíče.

Pro zabezpečení nepříliš drahých jízdních kol, kočárků a dalšího vybavení.
Pro krátkodobé připnutí kola na bezpečném místě. 

Kombo Flex 1000 8C

5

Gerda® Class

Doporučujeme kolo uzamknout skrz rám a zadní kolo.
Nejlepší je připnout kolo ke sloupu, zábradlí nebo jinému trvalému prvku architektury.

Na sedlovku, řídítka nebo v brašně.
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Charakteristika

Používat

Komentáře

Transport

Spirálové zámky na kola

Index Model EAN Délka Tloušťka Barva Balení

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

Spirálový zámek na kolo s kombinačním zámkem – užitečný na cestách i doma.
10 mm lanko spletené z tenčích lanek. 
PVC potah chrání kolo před poškrábáním.
Zavírání 4místným kódem pro individuální nastavení.
Pohodlné používání kombinačního zámku nevyžaduje nošení klíče.

Pro zabezpečení středně drahých kol, kočárků a dalšího vybavení.
Pro delší uzamčení vozidla na dost bezpečném místě. 

Kombo Flex 1000 10C

6

Gerda® Class

Doporučujeme kolo uzamknout skrz rám a zadní kolo.
Nejlepší je připnout kolo ke sloupu, zábradlí nebo jinému trvalému prvku architektury.

Na sedlovku, řídítka nebo v brašně.
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Charakteristika

Používat

Komentáře

Transport

Spirálové zámky na kola

Na transportním držáku – na rám, řídítka nebo sedlovku.

Index Model EAN Délka Tloušťka Barva Balení

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

Spirálový zámek na kolo s kombinačním zámkem na transportním držáku  
– užitečný na cestách i doma.
8 mm lanko spletené z tenčích lanek. 
PVC potah chrání kolo před poškrábáním.
Zavírání 4místným kódem pro individuální nastavení.
Pohodlné používání kombinačního zámku nevyžaduje nošení klíče.
Zahrnutý transportni drzak.

Pro zabezpečení nepříliš drahých jízdních kol, kočárků a dalšího vybavení.
Pro krátkodobé připnutí kola na bezpečném místě.

Kombo Flex 1200 8C

5

Gerda® Class

Doporučujeme kolo uzamknout skrz rám a zadní kolo.
Nejlepší je připnout kolo ke sloupu, zábradlí nebo jinému trvalému prvku architektury.
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Charakteristika

Používat

Komentáře

Transport

Spirálové zámky na kola

Index Model EAN Délka Tloušťka Barva Balení

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

Spirálový zámek na kolo s kombinačním zámkem na transportním držáku  
– užitečný na cestách i doma.
8 mm lanko spletené z tenčích lanek. 
PVC potah chrání kolo před poškrábáním.
Zavírání 4místným kódem pro individuální nastavení.
Pohodlné používání kombinačního zámku nevyžaduje nošení klíče.
Zahrnutý transportni drzak.

Pro zabezpečení středně drahých kol, kočárků a dalšího vybavení.
Pro delší uzamčení vozidla na dost bezpečném místě. 

Kombo Flex 1200 10C

6

Gerda® Class

Na transportním držáku – na rám, řídítka nebo sedlovku.

Doporučujeme kolo uzamknout skrz rám a zadní kolo.
Nejlepší je připnout kolo ke sloupu, zábradlí nebo jinému trvalému prvku architektury.
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Charakteristika

Používat

Komentáře

Transport

Spirálové zámky na kola

Flex Max 1800 12T

Univerzální a dlouhé (180 cm) spirálový zámek na kolo na transportním držáku.
Umožňuje bezpečné spojení až 3 kol. 12 mm lanko spletené z tenčích lanek. 
PVC potah chrání kolo před poškrábáním.
Pružná spirála se vrací do původního tvaru.
Pohodlný symetrický klíč, se kterým se snadno manipuluje i ve tmě.
Posuvná krytka klíčové dírky chrání zámek před znečištěním.
Zamykání patentek – také s vyjmutým klíčem.
Typ klíče: T

Index Model EAN Délka Tloušťka Barva Balení

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

7

Gerda® Class

Na transportním držáku – na rám, řídítka nebo sedlovku.

Doporučujeme kolo uzamknout skrz rám a zadní kolo.
Nejlepší je připnout kolo ke sloupu, zábradlí nebo jinému trvalému prvku architektury.

Pro zabezpečení jízdních kol, skútrů a dalšího vybavení.

Novost
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Charakteristika

Používat

Komentáře

Transport

Spirálové zámky na kola

Protector 1800 12 

Univerzální a dlouhé (180 cm) ocelové lanko – užitečný na cestách i doma.
12 mm lanko spletené z tenčích lanek. 
PVC potah chrání kolo před poškrábáním.
Pro zapínání visacím zámkem.

Pro zabezpečení nepříliš drahých jízdních kol, kočárků a dalšího vybavení.
Pro krátkodobé připnutí kola na bezpečném místě se visacím zámkem.

Index Model EAN Délka Tloušťka Barva Balení

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

Novost

Doporučujeme kolo uzamknout skrz rám a zadní kolo.
Nejlepší je připnout kolo ke sloupu, zábradlí nebo jinému trvalému prvku architektury.

Na sedlovku nebo v brašně.
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Charakteristika

Používat

Komentáře

Umístění

Kotvy

Index Model EAN Délka Tloušťka Barva Balení

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

Robustní nástěnná/podlahová kotva s tvrzeným okem o tloušťce 14 mm.
Perfektní řešení pro podzemní garáže a parkoviště.
Pouzdro ze silného plastu.
Možnost schování ucha.
Silné šrouby s ocelovými hmoždinkami do betonu zaručují extrémně pevné 
připevnění k podkladu – podlaze nebo stěně.
Skvěle se hodí k pevným řetízkům nebo skládacím zámkům.

Pro zabezpečení dražších vozidel.
Pro zabezpečení vozidla v garáži, před domem nebo firmou.

Perfektní řešení pro podzemní garáže a parkoviště pro připevnění jízdních kol, 
skútrů a motocyklů.

Land 14

10

Gerda® Class

Doporučujeme kolo uzamknout skrz rám a zadní kolo.
Nejlepší je připnout kolo ke sloupu, zábradlí nebo jinému trvalému prvku architektury.
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Charakteristika

Používat

Komentáře

Transport

Skládací zámky na kola

7

Index Model EAN Délka Tloušťka Barva Balení

0SF00082000.06W2ZP Fold 820W 5902203333631 95 cm 7 mm černý a bílý 6 / 12

Délka 95 cm – poskytuje komfort při zapínání.
Šest ocelových panelů 7 mm na solidních kloubech.
PVC potah chrání kolo před poškrábáním.
Po složení velmi malý rozměr.
Pohodlný symetrický klíč, se kterým se snadno manipuluje i ve tmě.
Zahrnutý transportni drzak.
Typ klíče: W

Pro zabezpečení poměrně drahých kol.
Pro delší uzamčení vozidla na méně bezpečném místě.

Pro upevnění k rámu suchým zipem nebo šrouby místo láhve s vodou.

Fold 820W

Gerda® Class

Doporučujeme kolo uzamknout skrz rám a zadní kolo.
Nejlepší je připnout kolo ke sloupu, zábradlí nebo jinému trvalému prvku architektury.
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Charakteristika

Používat

Komentáře

Transport

Skládací zámky na kola

7

Index Model EAN Délka Tloušťka Barva Balení

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

Délka 84 cm – poskytuje komfort při zapínání.
Šest ocelových panelů 8 mm na solidních kloubech.
PVC potah chrání kolo před poškrábáním.
Po složení velmi malý rozměr.
Pohodlný symetrický klíč, se kterým se snadno manipuluje i ve tmě.
Zahrnutý transportni drzak.
Typ klíče: V

Pro zabezpečení poměrně drahých kol.
Pro delší uzamčení vozidla na méně bezpečném místě.

Pro upevnění k rámu suchým zipem nebo šrouby místo láhve s vodou.

Fold 840V Black

Gerda® Class

Doporučujeme kolo uzamknout skrz rám a zadní kolo.
Nejlepší je připnout kolo ke sloupu, zábradlí nebo jinému trvalému prvku architektury.
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Charakteristika

Používat

Komentáře

Transport

Skládací zámky na kola

7

Index Model EAN Délka Tloušťka Barva Balení

0SF00084000.06V2YP Fold 840V Yellow 5902203333624 84 cm 8 mm černý a žlutý 6 / 12

Délka 84 cm – poskytuje komfort při zapínání.
Šest ocelových panelů 8 mm na solidních kloubech.
PVC potah chrání kolo před poškrábáním.
Po složení velmi malý rozměr.
Pohodlný symetrický klíč, se kterým se snadno manipuluje i ve tmě.
Zahrnutý transportni drzak.
Typ klíče: V

Pro zabezpečení poměrně drahých kol.
Pro delší uzamčení vozidla na méně bezpečném místě.

Fold 840V Yellow

Gerda® Class

Pro upevnění k rámu suchým zipem nebo šrouby místo láhve s vodou.

Doporučujeme kolo uzamknout skrz rám a zadní kolo.
Nejlepší je připnout kolo ke sloupu, zábradlí nebo jinému trvalému prvku architektury.
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Charakteristika

Používat

Komentáře

Transport

Skládací zámky na kola

Index Model EAN Délka Tloušťka Barva Balení

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

Délka 84 cm – poskytuje komfort při zapínání.
Šest ocelových panelů 8 mm na solidních kloubech.
PVC potah chrání kolo před poškrábáním.
Po složení velmi malý rozměr.
Pohodlný symetrický klíč, se kterým se snadno manipuluje i ve tmě.
Zahrnutý transportni drzak.
Typ klíče: W

Pro zabezpečení poměrně drahých kol.
Pro delší uzamčení vozidla na méně bezpečném místě.

Fold 840W SE Black

7

Gerda® Class

Pro upevnění k rámu suchým zipem nebo šrouby místo láhve s vodou.

Doporučujeme kolo uzamknout skrz rám a zadní kolo.
Nejlepší je připnout kolo ke sloupu, zábradlí nebo jinému trvalému prvku architektury.
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Charakteristika

Používat

Komentáře

Transport

Skládací zámky na kola

Index Model EAN Délka Tloušťka Barva Balení

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

Délka 95 cm – kombinace komfortu a bezpečnosti.
Osm ocelových panelů 7 mm na solidních kloubech.
PVC potah chrání kolo před poškrábáním.
Po složení velmi malý rozměr.
Pohodlný symetrický klíč, se kterým se snadno manipuluje i ve tmě.
Zahrnutý transportni drzak.
Typ klíče: V

Pro zabezpečení jízdních kol střední ceny.
Pro delší uzamčení vozidla na středně bezpečném místě. 

Fold Lite 950V

6

Gerda® Class

Pro upevnění k rámu suchým zipem nebo šrouby místo láhve s vodou.

Doporučujeme kolo uzamknout skrz rám a zadní kolo.
Nejlepší je připnout kolo ke sloupu, zábradlí nebo jinému trvalému prvku architektury.
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Charakteristika

Používat

Komentáře

Transport

Zámky U-Lock

Index Model EAN Délka Tloušťka Barva Balení

0SUL0245165.06S2XP Ultra 245/165S 5902203333778 24,5 x 16,5 cm 14 mm černý a modrý 6 / 12

Zámek typu U-LOCK pro blokování a/nebo připínání kol – praktický a bezpečný.
Oboustranný třmenový zámek 14 mm z tvrzené oceli. 
Vysoká odolnost vůči povětrnostním podmínkám.
PVC potah chrání kolo před poškrábáním.
Posuvná krytka klíčové dírky chrání zámek před znečištěním.
Drážkovaný pětizápadkový klíč.
Zahrnutý transportni drzak.
Typ klíče: S

Pro zabezpečení poměrně drahých kol.
Pro delší uzamčení vozidla na méně bezpečném místě. 

Ultra 245 165S

8

Gerda® Class

Na transportním držáku – na rám nebo v brašně.

Doporučujeme kolo uzamknout skrz rám a zadní kolo.
Nejlepší je připnout kolo ke sloupu, zábradlí nebo jinému trvalému prvku architektury.
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Charakteristika

Používat

Komentáře

Transport

Zámky U-Lock

Index Model EAN Délka Tloušťka Barva Balení

0SUL0320165.06W2XP Ultra 320 165W 5902203365120 32 x 16,5 cm 14 mm černý a modrý 6 / 12

Zámek typu U-LOCK pro blokování a/nebo připínání kol – praktický a bezpečný.
Oboustranný třmenový zámek 14 mm z tvrzené oceli. 
Vysoká odolnost vůči povětrnostním podmínkám.
PVC potah chrání kolo před poškrábáním.
Posuvná krytka klíčové dírky chrání zámek před znečištěním.
Pohodlný symetrický klíč, se kterým se snadno manipuluje i ve tmě.
Zahrnutý transportni drzak.
Typ klíče: W

Ultra 320 165W

8

Gerda® Class

Pro zabezpečení poměrně drahých kol.
Pro delší uzamčení vozidla na méně bezpečném místě.

Doporučujeme kolo uzamknout skrz rám a zadní kolo.
Nejlepší je připnout kolo ke sloupu, zábradlí nebo jinému trvalému prvku architektury.

Na transportním držáku – na rám nebo v brašně.
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Charakteristika

Používat

Komentáře

Transport

Zámky U-Lock

Ultra Plus 320 165L

Index Model EAN Délka Tloušťka Barva Balení

0SUL0320165.06L2XP Ultra Plus 320/165L 5902203365137 32 x 16,5 cm 14 mm černý a modrý 6 / 12

Zámek typu U-LOCK pro blokování a/nebo připínání kol – praktický a bezpečný.
Oboustranný třmenový zámek 14 mm z tvrzené oceli. Diskový mechanismus.
Vysoká odolnost vůči povětrnostním podmínkám.
PVC potah chrání kolo před poškrábáním.
Posuvná krytka klíčové dírky chrání zámek před znečištěním.
Pohodlný symetrický klíč, se kterým se snadno manipuluje i ve tmě.
Zahrnutý transportni drzak.
Typ klíče: L

9

Gerda® Class

Pro zabezpečení poměrně drahých kol.
Pro delší uzamčení vozidla na méně bezpečném místě.

Doporučujeme kolo uzamknout skrz rám a zadní kolo.
Nejlepší je připnout kolo ke sloupu, zábradlí nebo jinému trvalému prvku architektury.

Na transportním držáku – na rám nebo v brašně.
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Charakteristika

Používat

Komentáře

Transport

Zámky U-Lock

Ultra Combo 245 153C

Zámek typu U-LOCK s kombinačním zámkem a transportním držákem v sadě.
Pohodlné otevírání a zavírání bez potřeby používání klíče.
4místný kód pro individuální nastavení.
Ocelový třmen o průměru 14 mm, oboustranně uzamykatelný.
PVC potah chrání kolo před poškrábáním.

Index Model EAN Délka Tloušťka Barva Balení

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

8

Gerda® Class

Novost

Pro zabezpečení poměrně drahých kol.
Pro delší uzamčení vozidla na méně bezpečném místě.

Doporučujeme kolo uzamknout skrz rám a zadní kolo.
Nejlepší je připnout kolo ke sloupu, zábradlí nebo jinému trvalému prvku architektury.

Na transportním držáku – na rám nebo v brašně.
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Charakteristika

Používat

Komentáře

Transport

Pancéřované lanka

Index Model EAN Délka Tloušťka Barva Balení

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

Pancéřované lanko – neobyčejně odolné a relativně lehké, kroucené ocelové lanko 
uzavřené v pancíři.
Ocelové kroužky o průměru 22 mm chráněny vnitřním, ocelovým opletem.
Textilní potah chrání vozidlo před poškrábáním.
Lehké, ale dlouhé a bezpečné zapínání.
Pohodlný symetrický klíč, se kterým se snadno manipuluje i ve tmě.
Typ klíče: N

Armored Flex 1500/22 RED

Pro zabezpečení jízdních kol střední ceny.
Pro delší uzamčení vozidla na středně bezpečném místě. 

Doporučujeme kolo uzamknout skrz rám a zadní kolo.
Nejlepší je připnout kolo ke sloupu, zábradlí nebo jinému trvalému prvku architektury.

Omotejte se na sedlovku, řídítka nebo v brašně.

Ultra Combo 245 153C

6

Gerda® Class
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Charakteristika

Používat

Komentáře

Transport

Pancéřované lanka

Armored Flex 1500/22 BLUE

Index Model EAN Délka Tloušťka Barva Balení

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

Pancéřované lanko – neobyčejně odolné a relativně lehké, kroucené ocelové 
lanko uzavřené v pancíři.
Ocelové kroužky o průměru 22 mm chráněny vnitřním, ocelovým opletem.
Textilní potah chrání vozidlo před poškrábáním.
Lehké, ale dlouhé a bezpečné zapínání.
Pohodlný symetrický klíč, se kterým se snadno manipuluje i ve tmě.
Typ klíče: N

Pro zabezpečení jízdních kol střední ceny.
Pro delší uzamčení vozidla na středně bezpečném místě. 

Omotejte se na sedlovku, řídítka nebo v brašně.

Doporučujeme kolo uzamknout skrz rám a zadní kolo.
Nejlepší je připnout kolo ke sloupu, zábradlí nebo jinému trvalému prvku architektury.

6

Gerda® Class
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Charakteristika

Používat

Komentáře

Visací zámky

Masivní, 50 mm široké tělo. 
Kotoučový zamykací mechanismus GERDA CL.
Vysoká bezpečnostní třída (4 podle PN-EN 12320: 2013). 
Odolný proti ukroucení.
Odolný proti přeseknutí. 
Oboustranné zamykání oka. 
Silné oko z tvrzené oceli. 
3 klíče typu CL6 v sadě.

K použití s řetězem k zabezpečení kol, skútrů a dalšího vybavení.

Doporučujeme kolo uzamknout skrz rám a zadní kolo.
Nejlepší je připnout kolo ke sloupu, zábradlí nebo jinému trvalému prvku architektury.

Index Název EAN Tloušťka oka Barva těla Balení

0KHP0005600.90630B Visací zámek s okem 
HSS 531 5902203196199 10 mm saténový nikl 15

HSS 531

10

Gerda® Class
3x
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Charakteristika

Používat

Komentáře

Visací zámky

6

Navy Club KCNP 50

Vyrobeno z materiálů s vysokou odolností vůči povětrnostním vlivům. 
Vysoké antikorozní vlastnosti.
Mosazné, nerezové tělo, galvanicky pokovené v lesklém chromu, šířka 50 mm.
Zvýšená odolnost proti korozi – drenážní otvor 
Oko z nerezové oceli.
Oboustranné zamykání oka. 
Zaklapávací zamykání. 
3 klíče v sadě.

K použití s řetězem k zabezpečení kol, skútrů a dalšího vybavení.

Gerda® Class

Index Název EAN Tloušťka oka Barva těla Balení

0KCP0NC5000.99230B
NAVY CLUB KCNP 50
Visací zámek 
chromovaný nerezový

5902203302842 8 mm lesklý chrom 6 / 48

3x

Doporučujeme kolo uzamknout skrz rám a zadní kolo.
Nejlepší je připnout kolo ke sloupu, zábradlí nebo jinému trvalému prvku architektury.
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Charakteristika

Používat

Komentáře

Visací zámky

Tělo široké 45 mm z tvrzené oceli, pokryté ochranou proti nepříznivým 
povětrnostním podmínkám.
Oko z tvrzené oceli. 
Zaklapávací zamykání.
Zvýšená odolnost proti prachu, znečištění a povětrnostním vlivům.
3 klíče v sadě.

Index Název EAN Tloušťka oka Barva těla Balení

0KPP0QM4500.56230B
AQUA MODUS KSM S45A
Visací zámek s ocelovým 
okem v ochranném krytu

5902203179253 8,5 mm tmavě modrý 6 / 72

Aqua Modus KSM 45 A

3x

5

Gerda® Class

Doporučujeme kolo uzamknout skrz rám a zadní kolo.
Nejlepší je připnout kolo ke sloupu, zábradlí nebo jinému trvalému prvku architektury.

K použití s řetězem k zabezpečení kol, skútrů a dalšího vybavení.
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Charakteristika

Používat

Komentáře

Visací zámky

6

Brass Line KMZ S50

Tělo o šířce 50 mm vykonané z masivní mosazi. 
Oko z tvrzené oceli.
Zaklapávací zamykání – oboustranná blokáda oka. 
Zvýšená odolnost proti korozi – drenážní otvor
3 klíče v sadě.

Gerda® Class

Index Název EAN Tloušťka oka Barva těla Balení

0KMP0005000.98230B
BRASS LINE KMZ S5010A
mosazný visací zámek 
s okem

5903373005359 8 mm mosaz 6 / 60

3x

Doporučujeme kolo uzamknout skrz rám a zadní kolo.
Nejlepší je připnout kolo ke sloupu, zábradlí nebo jinému trvalému prvku architektury.

K použití s řetězem k zabezpečení kol, skútrů a dalšího vybavení.
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Charakteristika

Používat

Komentáře

Přípravky pro konzervaci

Přípravek pro konzervaci cyklistických zámků, zámků a vložek umožňuje 
čištění a pravidelnou údržbu zámkového mechanismu, což přispívá k 
jeho dlouhé životnosti a bezporuchovému provozu.

Způsob použití – vstříkněte malé množství přípravku do otvoru 
cylindrické vložky, uzamykacího mechanismu nebo visacího zámku.

K dispozici ve 3 velikostech: 25 ml, 100 ml a 400 ml.

Přípravek čistí, maže, odstraňuje vodu, konzervuje a chrání před korozí všechny 
typy uzavíracích mechanismů.

Po každém použití při kontaktu s vlhkostí a nečistotami doporučujeme vyčistit  
a udržovat zámkové mechanismy v zámcích jízdních kol.
Lze jej také použít k čištění, mazání a údržbě jízdního kola.

Index Název EAN Objem Balení

24.66-0002.0015 Příprava na údržbu vložek a zámků 5907620050215 25 ml 24

24.66-0002.0026 Příprava na údržbu vložek a zámků 5907620050192 100 ml 24

24.66-0002.0027 Příprava na údržbu vložek a zámků 5907620050208 400 ml 12

Přípravek pro konzervaci



Poznámky



Tento produktový katalog nepředstavuje nabídku ve smyslu zákona a má pouze informativní 
charakter.

Společnost Gerda Sp. z o. o., usilující o zlepšování kvality svých výrobků a služeb, si vyhrazuje 
právo (bez předchozího upozornění) zavádět změny na výrobcích, které z důvodu procesu přípravy 
tiskovin nemusí být součástí tohoto materiálu.

Navzdory maximálnímu úsilí o kontrolu prezentovaných informací se mohou vyskytnout faktické 
nebo typografické chyby. Barvy uvedené v katalogu se mohou lišit od originálu z důvodu odlišné 
techniky mapování barev v procesu tisku.

Vlastníkem autorských práv k tomuto katalogu a logotypům Gerda a grafickým prvkům je Gerda 
Sp. z o.o. Je zakázáno kopírovat a šířit jakýkoli obsah a materiály bez předchozího souhlasu 
společnosti Gerda Sp. z o.o.
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