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A Caddy kerékpár kormányadapter a Klickfix kormányadapterek új változata.
Felszerelhető függőleges csövekre, úgy mint a kormányszárra, vagy az ülés
csőre. Ideális az összecsukható kerékpárokhoz, scooterekhez, kerekes
székekhez, golfütő tartókhoz, stb. Szilárd teste üvegszállal megerősített
polyamideből készült. Könnyen illeszthető minden 25 és 36 mm átmérőjű
csőre.
Ideális nagyobb táskák, kosarak, hátitáskák felerősítésére a hosszú
függőleges ülésoszlopra összecsukható kerékpárok esetében, vagy a hosszú
függőleges
kormányszárra
hagyományos
kerékpárok
esetében.
Alkalmazásával a kormányon marad hely a világítás, kerékpár computer és
egyéb felszerelések rögzítésére.

Allegra Fashion
A Shopper Fashion modellek által ihletett táska. Friss tervezés extra
sajátosságokkal. A zsebek, az elülső rekesz zipzárral, az oldalsó telefontartó
rekesz tökéletes raktározási helyet biztosít minden fontos és apró dolog
számára. Kapható fekete, zöld és beige színekben.
Amikor leveszi a táskát a kerékpárról, az adapter foadó felületét egy bélelt
textíl borítás fedi el, így a táska egy sikkes, csinos vállpánttal felszerelt
kézitáskává válik.
Kapható 2009 márciusától

Ultima Vízálló kormánytáska
Vízálló kerékpár kormánytáska navigációs felszereléseknek alkalmas külső
tartó rekesszel. Az elülső hálós anyagú, levegős zseb alkalmas kisebb dolgok
tárolására könnyű elérhetőséggel. Az áttetsző tépőzáras szalaggal biztosított
térképtartó könnyen kapcsolódik a táska fedeléhez. A táska fedél belsején
található bélelt rekesz számos tárolózsebet tartalmaz, és egy nagy hálós
rekeszt. A táska leszerelhető szállító szíjjal, adapter lemezzel, és Klickfix
kormányadapterrel rendelkezik.
Összességében az Ultima vízálló táska sok kényelmes, hasznos részlettel
felszerelt.
Kapható 2009. márciusától.

Light bag fekete és szürke színben
Egy elegáns és sportos változata a sikeres Shopper modelleknek. Rendkívűl
könnyed, egyedi és hasznos összetett célokra. A fő tároló rekesz
összehúzható fedéllel rendelkezik. Belül hálós rekesz és puha bélés található.
Elülső és oldalsó rekesze telefontárolás céljára használható. Tartalmaz
kézben és vállon szállításhoz alkalmas szíjat, és eső elleni védelemmel
felszerelt.
Kapható 2009 márciusától.

Kerékpáros kosár kaktusz, barokk tengerkék, mokka és folklór mintás fekete
színekben
Két divatos márka egyesítésével megalkotott projekt. A stílusos Reisenthel
textil kosár rendelkezik egy egyedi aluminium tartóvázzal, melyet a Klickfix
rendszerrel kombináltak. Belső és külső tartórekeszek, telefontartó rekesz,
összehúzható borítás, leszerelhető multifunkciós zseb, zipzárral ellátott belső
rekesz. Kapható különböző mintázattal, edzett poliészterből készült.
Sőt gyalogosan, az új kerékpáros kosár egy nagyszerű társ a bevásárláshozsőt vonzóbb külsejű mint más kézitáskák.
Kapható 2009 januárjától.

Rackpacker
Aluminium csomagtartó 26”-os és 28”-os kerékpárokhoz. 4 csavarral könnyen
felszerelhető, biztosítható. Speciálisan a a csomagtartó adapterrel felszerelt
táskákhoz készült. Felülete fekete. Tartalmaz hátsó, oldalsó lemezt a reflektor
vagy hátsó világítás felszereléséhez. Jól kialakított oldalsó vázszerkezet külső
rekeszekkel felszerelt táskákhoz és oldaltáskákhoz.
Használhatod a Rackpacker-t mint egy hagyományos csomagtartót KLICKFIX
sínekkel felszerelt csomagokhoz vagy a csomagtartó adapter rögzítésére.

Ultima Compact vízálló túrazsák
Egy praktikus mindenhol vízálló tartótáska, mely még elülső táskaként is
használható kisebb alakjának köszönhetően. Nedves ruhák könnyen
tárolhatók a külső hálós anyagból készült levegőző rekeszben. A fő
tartórekesz feltekerhető zárszerkezettel szerelt, központi feszítő szíjjal,
oldalsó fényvisszaverőkkel, és szilárd perem védelemmel. Klickfix Modul Rail
tartószerkezetet tartalmaz a szabvány 8-16 mm átmérőjű csomagtartókhoz.
Ez a táska akár a bal, akár a jobb oldalon használható szimplán, tekintettel
arra, hogy egyesével értékesítik.
Kapható 2009. márciusától.

Ultima Pannier vízálló túrazsák
Nagy térfogatú, vízálló utazótáska felül pattintható zárszerkezettel és
központi szíjjal. A külső hálós rekesz alkalmas nedves ruhák tárolására,
tartalmaz egy zipzárral ellátott, levegőző tartórekeszt. Fényvisszaverők
mindkét oldalon találhatók. A szállító szíj szolgálhat feszítő szíjként is. Szilárd
perem védő lemezzel ellátott. A terjedelmes térfogatú fő tároló rekesz
behúzható, belül zipzáros rekesszel felszerelt. Egy további, zipzáros hálós
rekesz helyezkedik el a táskafedél belsejében. Klickfix Modul Rail
tartószerkezetet tartalmaz a szabvány 8-16 mm átmérőjű csomagtartókhoz.
Kapható párban 2009 márciusától.

Ultima Plus Pannier vízálló túrazsák
Nagy térfogatú, vízálló utazótáska felül pattintható zárszerkezettel, központi
szíjjal, és további, könnyen kivehető belső tartórekesszel, mely könnyen
elválasztható, ha szükséges. Kétféle módon zipzározható, mely a könnyű
elérhetőséget biztosítja. Mindent könnyen raktározhat és átláthatóan
elrendezhetőű, akár egy bőröndben. A külső hálós rekesz alkalmas nedves
ruhák tárolására. Tartalmaz egy zipzárral ellátott, levegőző tartórekeszt.
Fényvisszaverők mindkét oldalon találhatók. A szállító szíj szolgálhat feszítő
szíjként is. Szilárd perem védő lemezzel ellátott. A terjedelmes térfogatú fő
tároló rekesz behúzható, belül zipzáros rekesszel felszerelt. Egy további,
zipzáros hálós rekesz helyezkedik el a táskafedél belsejében. Klickfix Modul
Rail tartószerkezetet tartalmaz a szabvány 8-16 mm átmérőjű
csomagtartókhoz.
A belső tartórekesz egy mozdulattal lehetővé teszi a zsák tartalmának
kiszedését tisztán és szárazon.
Az Ultima Plus belső táskával 2009 márciusától kapható párban.

Light Bag Mini
Mini könnyű táska bármihez, ami a gyors elérhetőség érdekében szükséges,
hogy veled legyen. Legyen az akár fényképező, szemüveg, vagy csak egy
üveg víz. Külső mini, zipzárral ellátott tartó rekesz kulcsok és aprópénz
tárolására. A behúzókötél a fő rekesz biztonságos bezárására szolgál, vagy
hogy az üvegeket szűk helyen tartsa. Rendkívül könnyed, mini adapterrel
ellátott, akár kerékpárkormányra, annak szárára, vagy üléscsőhöz való
erősítés érdekében.
Tízórai, üdítő, szemüveg, vagy fényképezőgép… egy kis táska mely
segítségével minden könnyen kéznél tartható. A puha belső bélés ideális
védelmet nyújt a kényes felülettel rendelkező tárgyak –mint például egy
aluminium üveg- számára. Kapható fekete és szürke színekben.
Kapható 2009 márciusától.

