


Made for trains
Vyrobeno pro všechny lidi 
na světě, kteří dojíždějí 
vlakem nebo metrem

M3L v šedé a limetkově 
zelené barvě 
Řídítka typu M
3 převody
Blatníky
Brašna Roll Top Bag v černé, 
šedé a limetkové barvě

 
Velikost ve složeném stavu – 
š 585 x v 565 x h 270 (mm) 
23” x 22,2” x 10,6 
 

MADE  
for  
citiEs



Made for speed
A cestování po městě bude 
rychlejší

H6L v turecké zelené a šedé barvě
Řídítka typu H 
6 převodů
Blatníky a nosič
Brašna přes rameno Shoulder Bag 
v černé barvě



Made for socialising
Vyrobeno pro setkání 
s přáteli a rychlé návštěvy 
kaváren
 
H6R v červené barvě
Řídítka typu H 
6 převodů 
Blatníky a nosič  
Brašna Tote Bag v černé 
barvě



Made for escaping
Vyrobeno pro chvíle, kdy 
potřebujete na čerstvý 
vzduch

P6L v závodní zelené 
a slonovinové barvě
Řídítka typu P
6 převodů
Blatníky
Brašna C Bag v černé  
barvě
Obal na složené kolo 
v podsedlové brašně
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2006

1988

1995

inspirace
Andrew ritchie začíná 
vytvářet návrhy ve svém bytě 
s výhledem na kapli Brompton 
oratory v Londýně.

Nabíráme rychlost
Přestěhováním do nové 
továrny v západní části 
Londýna zahajujeme novou 
éru značky Brompton.

První návrhy
od hrubých prototypů k 
vyladěné konstrukci.

Volá Londýn
otevření prodejny Brompton 
Junction v Londýně, 
šesté největší na světě 
po Hamburku, Šanghaji 
a Amsterdamu.

Výroba začíná
Zahájení malosériové 
výroby na zakázku.

Jdeme do světa
otevření první prodejny 
Brompton Junction 
v japonském Kóbe. 

Uznání 
Udělení ceny za nejlepší 
výrobek na výstavě cyclex 
v Londýně.

Na trati
V Barceloně se koná první 
mistrovství světa značky 
Brompton.

První výrobní 
závod
V západní části Londýna 
začíná plnohodnotná 
výroba.

Daleký výlet
Na kole značky Brompton 
až na jižním pólu.

Královské 
ocenění
Udělení ceny královny 
Alžběty za úspěchy na poli 
exportu.

brompton.com/about-us/history

JAK TO VŠECHNO ZAČALO

První kolo značky Brompton vyrobil v Londýně před 40 lety Andrew ritchie.  
A právě toto město je pro nás největším zdrojem inspirace. Všechna kola se vyrábějí ručně 
v naší londýnské továrně.
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for  
yoU



VÝBĚR KOLA BROMPTON
Všechna kola značky Brompton se vyrábějí na zakázku a ručně v naší továrně 
v Londýně. tento průvodce vám ukáže, jak se může kolo Brompton stát dokonalým 
doplňkem vašeho životního stylu.

1 – ŘíDíTKA

Díky čtyřem typům řídítek 
nabízejících různé jízdní polohy 
si vždy najdete taková, která vám 
budou vyhovovat.

2 – PŘEVODy

1 RyCHLOST 
Lehké a jednoduché řešení pro 
rovinatý městský terén 
 

2 RyCHLOSTI 
Podobné řešení jako 
jednorychlostní varianta, avšak 
s dalším převodem pro jízdu do 
kopců a rozjezd 

 

3 RyCHLOSTI 
Spolehlivá planetová 
převodovka je oblíbenou 
volbou pro každodenní jízdu

 
6 RyCHLOSTí 
Jedinečné a všestranné řešení 
s nejširším rozsahem převodů

Nabízíme také zvýšené a snížené převody. Podrobnosti 
najdete v ceníku nebo kontaktujte svého prodejce

TyP H 
Podobná typu M, ale o 57mm 
vyšší - řešení pro vyšší postavy a 
pro jezdce, preferující vzpřímenou 
polohu

TyP P 
Flexibilní řídítka nabízející několik 
pozic úchopu

TyP S 
Nejnižší  řídítka pro živější a 
sportovnější jízdu

TyP M 
Klasický tvar řídítek pro efektivní a 
pohodlnou jízdu

925 mm 1015 mm 1030 mm 1075 mm

6 rychlostí standard
3 rychlosti standard
2 rychlosti standard
1 rychlost standard

Převodový rozsah v palcích



NOSIČ

BLATNÍK3 – BLATNíKy

BEZ BLATNíKŮ

Verze E – lehká a sportovní

BLATNíKy 
 Verze L – pro jízdu za každého počasí

BLATNíKy A NOSIČ 
 Verze R – nabízí další úložný  
prostor a lepší mobilitu ve  
složeném stavu

4 – RÁM

společnost Brompton nabízí dva typy rámů.  
rám superlight je lehčí, má vidlici a zadní 
stavbu rámu z titanu pro lehčí jízdu a snadnější 
přenášení. 

STANDARDNí CELOOCELOVÝ RÁM 
ALL-STEEL  
od 10,1 kg/22,3 liber

SuPERLIgHT  
od 9,4 kg/20,7 liber 



5 – BARVA

Standardní celoocelové rámy All-Steel 
lze objednávat v jednobarevném nebo 
dvoubarevném provedení: dvoubarevná kola 
mají jednu barvu pro hlavní rám a jinou barvu
pro vnější části.

Pro rámy Superlight je možné vybrat pouze 
barvu hlavního rámu a trubky řídítek. Titanová 
přední vidlice a zadní stavba rámu mají 
přírodní, šedou barvu. 

HLAVNÍ RÁM

VNĚJŠÍ ČÁSTI

SVĚTLé BARVy

MONO

ŠEDÁ

ČERNÁ

ČERVENÁ

BRuSINKOVÁ

LIMETKOVÁMODRÁ LAguNOVÁ



KLASICKé
BARVy

PRéMIOVé BARVy

PROVEDENí STARDuST BLACK

SLONOVÁ KOST

ZÁVODNí ZELENÁ

TuRECKÁ ZELENÁ

MODRÁ OCELOVÁ

BEZBARVÝ LAK

Provedení Stardust Black 
je vysoce lesklá úprava 
s metalickými vločkami odrážející 
jedinečný vzhled. V nabídce 
pouze pro úplný rám nebo jako 
možnost Superlight.

Bezbarvý lak (Raw Lacquer) 
je jedinečná úprava povrchu 
rámu, Každý rám je originál díky 
přiznaným, ručně prováděným 
svárům i přirozeným vlastnostem 
oceli. V nabídce pouze pro 
úplný rám nebo jako možnost 
Superlight.



6 – SEDLA

 SEDLO BROMPTON 
Pohodlné a praktické: toto 
univerzální sedlo pro muže i ženy 
má pod přední částí vlisovaný 
úchyt pro snadnější přenášení 
kola. V prodeji ve standardním 
a širokém provedení 

uSB SVĚTLO POD SEDLO 
Kompaktní dobíjecí zadní světlo 
cateye rapid Mini UsB se 
snadným připnutím k držáku sedla

BROOKS B17 SPECIAL 
toto tradiční kožené sedlo je 
ozdobeno ručně tepanými nýty 
z mědi a zaručuje mnoho let 
pohodlné jízdy na kole. K dostání 
ve variantách pro muže a ženy

7 – VÝŠKA SEDLA

STANDARDNí SEDLOVKA  
Délka vnitřní strany nohou až 
84 cm/33”

PRODLOuŽENÁ SEDLOVKA  
Nejvhodnější pro osoby s délkou 
vnitřní strany nohou přes 84 cm/33”

TELESKOPICKÁ SEDLOVKA  
Vhodná pro jezdce s délkou vnitřní 
strany nohou přes 90cm/35”. Ve 
složeném stavu kompaktnější než s 
prodlouženou sedlovkou.

9 – PLÁŠTĚ

BROMPTON STANDARD 
  ideální pro jízdu na kole městem, 

s nízkým jízdním odporem 
a dobrou ochranou pneumatik

SCHWALBE KOJAK 
  Nejrychlejší, hmotnostně nejlehčí 

a nejúčinnější varianta pro ty, kteří 
preferují rychlost

SCHWALBE MARATHON 
 Robustní, všestranné 

a spolehlivé řešení pro všechny 
jízdní podmínky s kevlarovou 

vložkou proti defektu

8 – ODPRuŽENí

STANDARDNí 
Vhodné pouze pro osoby pod 
70 kg (154 liber) 
 
PEVNé 
Nutné pro osoby nad 70 kg  
(154 liber) a pro ty, kteří mají rádi 
sportovnější styl jízdy



10 – OSVĚTLENí

Jízda v noci je zážitek.  
Dbejte na to, abyste byli vidět. 

POuZE ODRAZKy SADA LED SVĚTEL 
Výkonné přední světlo cateye Volt 
300, dobíjené přes UsB a zadní 
světlo na baterii s designem od 
firmy Brompton

 
 
 
 

 
 
 
 
 

SHIMANO HuB DyNAMO 
 spolehlivé řešení osvětlení 
vytvořené pro značku Brompton 
společností shimano, bez starostí 
s dobíjením baterií

 
 
 
 

 
 

 
 
SCHMIDT SON HuB DyNAMO 
Nádherně zpracované a vysoce 
efektivní řešení, které slibuje 
mnoho let spolehlivého fungování. 
Je vybaveno výkonným LED 
reflektorem od firmy Busch & 
Müller, abyste viděli a byli viděni za 
všech okolností



11 – PŘEDNí ZAVAZADLOVÝ 
SySTéM

Jedinečné řešení zavazadlového systému umožňuje 
jednoduše připnout brašnu Brompton na přední 
část kola. Ať už nakupujete, jedete do společnosti či 
prohlížíte památky, cestujete, nebo se vydáváte za 
dobrodružstvím, přidáním zavazadla se výrazně zvýší 
možnosti i všestrannost vašeho kola. Brašny pojmou až 
10kg a jejich hmotnost spočívá na hlavním rámu kola s 
minimálním vlivem na jeho stabilitu a řízení.

POuZE PŘEDNí RyCHLOuPíNACí BLOK 
Upevnění bloku na rám kola vám dává možnost vybrat si 
zavazadlo později.



11 – PŘEDNí ZAVAZADLOVÝ SySTéM

BRAŠNA T BAg 
Největší brašna pro turistiku a cesty. Stačí 
se sbalit a vyrazit za dobrodružstvím. 
Objem 31 litrů 
Rozměry š 420 x v 300 x h 270 

BRAŠNA S BAg  
Brašna ve stylu kurýra z odolné tkaniny 
s vyměnitelnou klopou pro každodenní 
dojíždění, dostatečně velká i na víkendový 
výlet. 
Objem 20 litrů 
Rozměry š 420 x v 260 x h 170 

BRAŠNA C BAg 
Větší brašna ve stylu kurýra z odolné tkaniny, 
vnější kapsy s voděodolnými zipy, pro 
každodenní dojíždění, dostatečně velká i na 
víkendový výlet. 
Objem 25 litrů 
Rozměry š 420 x v 300 x h 170 

KAPSA POD SEDLO 
Ideální na klíče, hotovost, svačinu nebo třeba 
náhradní duši.  
Pro cestování nalehko či jako doplněk k 
dalším zavazadlům. 
Objem 0,4 litrů 
Rozměry š 120 x v 120 x h 60

BRAŠNA ROLL TOP BAg 
Jedinečná brašna pro každodenní používání 
při cestování městem se svinovacím 
zavíráním a nastavitelným popruhem pro 
úpravu kapacity. 
Objem 9 litrů 
Rozměry š 300 x v 280 x h 110 

TOTE BAg 
Kompaktní brašna ve stylu kabelky je 
praktickým doplňkem pro každodenní pohyb 
městem. 
Objem 9 litrů 
Rozměry š 280 x v 300 x h 110 



Název a loga Brompton jsou registrované ochranné známky společnosti Brompton 

Bicycle Ltd, Unit 1, Greenford Park, Greenford, Londýn, UB6 0fD 

VELIKOST VE SLOŽENéM STAVu

MADE FOR TRAINS MADE FOR ESCAPINg MADE FOR DESKS

MADE FOR TAXIS MADE FOR SOCIALISINg MADE FOR HOMES

nebo navštivte nejbližšího prodejce  
a požádejte o zkušební jízdu:  

brompton.com/find-a-store

Najdete nás na sítích 

Hloubka 
270 mm 
10,6” 

565 mm 
22,2” 

585 mm 
23” 


