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THINKTANK LAAT JOU DE 
INNOVATIES VAN MORGEN 
ONTWIKKELEN
We doen er alles aan om de beste producten voor jou te ontwikkelen. 
Daarom werken we samen met professionele renners, maar ook met jou. 
Wij willen weten welke producten jij mooi vindt als fietser. Wij vinden 
het de beste manier om te innoveren, door jou te vragen welk soort 
producten jij nodig hebt om een mooie tijd te hebben op de fiets. Om die 
reden lanceerden we een project dat ons hielp om in contact te komen 
met jou. In de tussentijd is dit initiatief berucht geworden en is er een 
groot aantal geweldige producten uit voortgekomen. Het ThinkTank 
project werd omarmd door ons publiek en wordt ieder jaar belangrijker. 
We zetten dit unieke project komend jaar voort en kijken uit naar de 
ontwikkeling van spannende nieuwe producten, samen met jou!

ATLETEN VERLEGGEN 
HUN GRENZEN
elke dag vergen onze productontwikkelaars het uiterste 
van zichzelf om revolutionaire producten te ontwikkelen. 
Dat doen ze samen met onze gesponsorde professionele 
atleten die ook hun grenzen dagelijks verleggen. Sponsoring 
op lange termijn helpt ons onze producten te verbeteren en 
nieuwe ideeën te ontwikkelen. Onze ontwikkelaars staan in 
direct contact met de professionele ploegen en maken het 
mogelijk om prachtige resultaten te boeken. Onze nieuwe 
sprinthelm, de Tithon, werd ontwikkeld samen met de 
profs, evenals de speciale waterafstotende coating op de 
lenzen van sommige Summit, adapt en Select sportbrillen.

Wij zijn trotse sponsor van:
- FDJ
- Wanty-Groupe Gobert
- Baku Cycling Project
- Roompot-Oranje Peloton
- Radon Factory enduro Team
- Betch.nl-Superior Mountainbike Racing Team
- Speed skating Team Stressless
- Olympische handbikers

90 AWARDS EN OPLOPEND
Ons streven om de beste producten voor jou te maken is niet 
onopgemerkt gebleven. In de afgelopen jaren hebben we een enorm 
aantal awards in de wacht gesleept voor geïntroduceerde producten. 
elke keer worden we beloond voor onze kwaliteit en voor het aanbieden 
van producten met een uitstekende verhouding van prijs-kwaliteit. We 
winnen al 15 jaar lang awards, in 27 product categorieën, verdeeld over 
34 landen. Het maakt ons een veelzijdige specialist in de fietsindustrie. 
en het aantal awards blijft oplopen.

ACHTER DE SCHERMEN MET #THISISMYRIDE
een nieuw project dat je een kijkje achter de schermen biedt van ons bedrijf en dat je achtergrond informatie geeft over de passie die wij hebben 
voor ons merk. Wij zien dingen door de ogen van een fietser, omdat we zelf fanatieke fietsers zijn. Met dit in gedachte, willen we samen met jou 
de weg op en jou helpen waar we dat kunnen. Sluit je aan en houdt ons op de hoogte!
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Summit BSG-50

Summit BSG-50 Summit PH BSG-50PH

Summit GiFtBOX BSG-50BOX 

Summit LENSES BSG-50L

tEmPLE tiPS BSG-43T

SPORTBRILLeN
Je ogen zijn waardevol en wij begrijpen dat je ze met veel 
zorg behandelt. Daarom nemen wij onze sportbrillen 
serieus. Ze zijn jouw bescherming. Maar je wilt er 
natuurlijk ook goed uitzien. Daarom gebruiken we de 
laatste technologieën voor onze onderscheidende lijn 
van sportbrillen. En wij weten hoe we goede brillen 
moeten ontwerpen. Jaren ervaring en feedback van onze 
gesponsorde renners en ploegen heeft gezorgd voor de 
ontwikkeling van meerdere award winnende producten. 
Met een vriendelijk prijskaartje. Dat is waar BBB voor staat. 
Wij maken high-end producten voor een goede prijs.  
De professionele renners bewijzen dat we gelijk hebben.

€ 99,95
•	 Sportbrillen met een speciaal QuickSnap systeem dat het verwisselen van lenzen makkelijk maakt.
•	 Kies je eigen stijl! Met de verwisselbare lens en brilpootrubbers bepaal jij de stijl van jouw Summit en kun je hem perfect laten matchen met de rest van je uitrusting.
•	 Verwisselbare polycarbonaat lenzen met speciaal air Flow systeem en coating aan de binnenkant van de lens die het beslaan tegengaat en de prestatie in vochtige 

omstandigheden verbetert.
•	 De bijgevoegde lenzen zijn voorzien van een waterafstotende coating. In de regen zal het water van de lens afglijden terwijl je fietst.
•	 Diverse lens en brilpootrubber kleuren zijn apart verkrijgbaar.
•	 De lensvorm biedt bescherming tegen zonlicht, stof en wind. 

* Deze geselecteerde modellen zijn inclusief gele en transparante lenzen.

€ 145,00
•	 Kies je eigen stijl! Met de verwisselbare lens en brilpootrubbers bepaal jij de stijl van jouw Summit 

en kun je hem perfect laten matchen met de rest van je uitrusting.
•	 Complete box met 6 verschillende lenzen en 7 kleuren brilpootrubbers.
•	 extra ruimte in de box om je lens en brilpootrubbercollectie uit te breiden.
•	 Frame kleuren: mat zwart of mat wit.
•	 Lens kleuren: transparant, geel, smoke flash mirror, blauw MLC, rood MLC en groen MLC.
•	 Brilpootrubber kleuren: zwart, blauw, rood, groen, grijs, geel en oranje.

€ 9,95
•	 Brilpootrubbersets voor de BSG-43 Select, BSG-45 

adapt, BSG-50 Summit en BSG-51 Select Optic.

Vanaf €22,50

5001 *

5012 *

5015 *

5011 *

5014 *

5059

5007 *

5013 *

5016 *

€ 99,95

Wanneer weersomstandigheden snel veranderen heb je een 
sportbril nodig met makkelijk verwisselbare lenzen. Onze 
Summit sportbril heeft een QuickSnap systeem, waardoor 
je voorbereid bent voor elke rit met alle soorten lenzen. De 
lens heeft een waterafstotende coating, regen en water 
glijdt van de lens tijdens het rijden. een speciale coating en 
geventileerde lenzen zorgen ervoor dat ze niet beslaan en 
dat jij beter presteert in vochtige weersomstandigheden. 
Het frame van Grilamid houdt de lens op z’n plek en is 
tegelijkertijd flexibel en lichtgewicht. Verander lenzen en de 
kleur van brilpooteinden in een handomdraai en pas ze aan 
jouw rijstijl aan. Je ogen zullen genieten van het uitzicht!

De Summit beschikt over een speciaal 
QuickSnap systeem waardoor je makkelijk 
lenzen verwisselt. Het neusstuk schuift 
omlaag en de lens komt gemakkelijk vrij.

BSG-4361 BSG-4362 BSG-4363 BSG-4364 BSG-4365

BSG-4366 BSG-4367 BSG-4368 BSG-4369 BSG-4370

BSG-5026 BSG-5015BSG-5024 BSG-5011BSG-5023 BSG-5010BSG-5022 BSG-5059

€ 129,00
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SELEct GiFtBOX BSG-43BOX SELEct SPEciaL EditiON BSG-43SE

SELEct OPtic BSG-51 

SELEct OPtic mLc BSG-51 

SELEct OPtic SmOkE BSG-51 SELEct OPtic PH BSG-51PH 

SELEct mLc BSG-43 SELEct SmOkE BSG-43

SELEct LENSES BSG-43L

SELEct BSG-43

SELEct PH BSG-43PH

4311 *4313 *

4389

•	 Kies je eigen stijl! Met de verwisselbare lens en 
brilpootrubbers bepaal jij de stijl van jouw Select en kun je 
hem perfect laten matchen met de rest van je uitrusting.

•	 Sportbril met verwisselbare polycarbonaat lenzen.
•	 Diverse lens en brilpootrubber kleuren zijn apart verkrijgbaar.
•	 De lensvorm biedt bescherming tegen zonlicht, stof en wind.
•	 Instelbaar rubberen neusstuk voor een goede pasvorm.

*Deze geselecteerde modellen zijn inclusief gele en transparante 
lenzen.

BSG-4310 BSG-4323BSG-4311 BSG-4324BSG-4315 BSG-4359BSG-4322

4372 *

4375 *

4321 *

4371 *

€ 129,95
•	 Kies je eigen stijl! Met de verwisselbare lens en brilpootrubbers bepaal jij de stijl van 

jouw Select en kun je hem perfect laten matchen met de rest van je uitrusting.
•	 Complete box met 6 verschillende lenzen en 7 kleuren brilpootrubbers.
•	 extra ruimte in de box om je lens en brilpootrubbercollectie uit te breiden.
•	 Frame kleuren: glanzend zwart of glanzend wit.
•	 Lens kleuren: transparant, geel, smoke flash mirror, blauw MLC, rood MLC  

en groen MLC.
•	 Brilpootrubber kleuren: zwart, blauw, rood, groen, grijs, geel en wit.

€ 99,95
•	 Kies je eigen stijl! Met de verwisselbare lens en brilpootrubbers bepaal jij de stijl van jouw Select 

en kun je hem perfect laten matchen met de rest van je uitrusting.
•	 Verwisselbare polycarbonaat lenzen met speciaal air Flow systeem en coating aan de binnenkant 

van de lens die het beslaan tegengaat en de prestatie in vochtige omstandigheden verbetert.
•	 De bijgevoegde lenzen zijn voorzien van een waterafstotende coating. In de regen zal het water 

van de lens afglijden terwijl je fietst. 
•	 Speciaal air Flow systeem om beslaan in natte omstandigheden te voorkomen.
•	 Diverse lens en brilpootrubber kleuren zijn apart verkrijgbaar.
•	 De lensvorm biedt bescherming tegen zonlicht, stof en wind.
•	 Instelbaar rubberen neusstuk voor een goede pasvorm.

•	 Sportbril voor fietsers die lenzen op sterkte nodig hebben.
•	 Kies je eigen stijl! Met de verwisselbare lens en brilpootrubbers bepaal jij de stijl van
•	 jouw Select Optic en kun je hem perfect laten matchen met de rest van je uitrusting.
•	 Optische lens met een voorgeschreven lens interface

5107 *

4342

4343

5159

5109 *

5101 *

€ 89,95

€ 119,00 € 89,95

€ 89,95

 

Vanaf € 22,50

 

€ 89,95

€ 129,95

98 SPORTBRILLeN:  SeLeCTSPORTBRILLeN:  SeLeCT



adaPt BSG-45

adaPt PH BSG-45PH

adaPt mLc BSG-45

adaPt SmOkE BSG-45

adaPt GiFtBOX BSG-45BOX

adaPt LENSES BSG-45L

imPuLSE BSG-38

imPuLSE PH BSG-38PH

imPuLSE tEam mLc BSG-38

imPuLSE SmaLL SmOkE BSG-38S

imPuLSE SmOkE BSG-38

imPuLSE SmaLL PH BSG-38SPH

imPuLSE SmaLL BSG-38S

adaPt SPEciaL EditiON BSG-45SE

•	 adapteer jouw stijl! Met het verwisselbare onderframe, de lenzen en brilpootrubbers creëer 
je de stijl die bij je past en laat je hem perfect matchen met de rest van je uitrusting.

•	 Diverse lenzen en brilpootrubbers apart verkrijgbaar.
•	 Sportbril met verwisselbare polycarbonaat lenzen.
•	 De lensvorm biedt bescherming tegen zonlicht, stof en wind.

*Deze geselecteerde modellen zijn inclusief gele en transparante lenzen.

€ 139,95
•	 adapteer jouw stijl! Met het verwisselbare onderframe, de lenzen en 

brilpootrubbers creëer je de stijl die bij je past en laat je hem perfect matchen met 
de rest van je uitrusting.

•	 Complete box met 3 onderframes, 4 verschillende lenzen en 7 brilpootrubber 
kleuren om 588 stijlen te creëren.

•	 extra ruimte in de box om je lens en brilpootrubbercollectie uit te breiden.
•	 Kleur bovenframe: mat zwart
•	 Kleuren onderframe: glimmend rood, glimmend blauw en mat chroom.
•	 Lens kleuren: clear flash mirror, smoke flash mirror, blauw MLC en rood MLC.
•	 Brilpootrubber kleuren: zwart, blauw, rood, groen, grijs, geel en wit.
•	 Inclusief schroevendraaier.

€ 110,00
•	 Bril met gesloten frame en speciaal Twist lock systeem dat de mogelijkheid geeft je eigen 

stijl te creëren. Met de verwisselbare lens en brilpootrubbers creëer je de stijl die bij je past 
en laat je hem perfect matchen met de rest van je uitrusting.

•	 Verwisselbare polycarbonaat lenzen met speciaal air Flow systeem en coating aan 
de binnenkant van de lens die het beslaan tegengaat en de prestatie in vochtige 
omstandigheden verbetert.

•	 De bijgevoegde lenzen zijn voorzien van een waterafstotende coating. In de regen zal het 
water van de lens afglijden terwijl je fietst. 

•	 Diverse lenzen en brilpootrubbers apart verkrijgbaar.
•	 De lensvorm biedt bescherming tegen zonlicht, stof en wind.
*Deze geselecteerde modellen zijn inclusief gele en transparante lenzen.

•	 Sportieve sportbril met verwisselbare lenzen.
•	 De lensvorm biedt volledige bescherming tegen zonlicht, stof en wind.
•	 Verstelbaar neusstuk voor een goede pasvorm.
•	 Losse lenzen voor de Impulse frames beschikbaar in de uitvoeringen: PH, 

rood MLC, blauw MLC, smoke flash mirror, geel en transparant.

* Deze geselecteerde modellen zijn inclusief gele en transparante lenzen.

3867 *3861 *

3877

3807 *3803 *

3801 *

3857

3891 * 3892 *

4591

4522 * 4523 * 4525 *

4549 

4512 * 4511 * 4577 *

4510 4511 4515 4522 4524 4325 4359 4326 4327 4328

•	 Speciaal smal model ontworpen voor smallere gezichten.
•	 Sportieve sportbril met verwisselbare lenzen.
•	 De lensvorm biedt volledige bescherming tegen zonlicht, stof en wind.
•	 Verstelbaar neusstuk voor een goede pasvorm.
•	 Losse lenzen voor de Impulse frames beschikbaar in de uitvoeringen: 

PH, rood MLC, blauw MLC, smoke flash mirror, geel en transparant.

* Deze geselecteerde modellen zijn inclusief gele en transparante lenzen.

€ 129,95

€ 85,00

€ 99,95

€ 85,00

€ 99,95

€ 99,95

Vanaf € 19,95 € 79,95

€ 99,95
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WiNNER PH BSG-39PH

WiNNER BSG-39

WiNNER mLc BSG-39

WiNNER SmOkE BSG-39

aRRivER BSG-36

aRRivER mLc BSG-36

aRRivER SmOkE BSG-36

ELEmENt BSG-42

3951 3957

3921 * 3927 *

3901 *

3907 *

3912 * 4212 4213

4211

•	 Sportbril met verwisselbare lenzen.
•	 De lensvorm biedt volledige bescherming tegen zonlicht, stof en wind.
•	 Verstelbaar neusstuk voor een goede pasvorm.
•	 Losse lenzen voor de Winner beschikbaar in de uitvoeringen: PH, rood MLC,  

blauw MLC, smoke flash mirror, geel en transparant.

* Deze geselecteerde modellen zijn inclusief gele en transparante lenzen.

•	 Sportbril met modern montuur ontwerp.
•	 Speciaal geschikt voor de smallere gezichten.
•	 Losse lenzen voor de arriver beschikbaar in de  

uitvoeringen: smoke, geel en transparant.
•	 Inclusief gele en transparante lens.

3612 3613

3601 3607

€ 22,50
•	 Sportbril in traditionele stijl.
•	 100% bescherming tegen UV-straling.
•	 FaceComfort. Flexibele brilpoten en een rubberen neusstuk.

€ 69,95

€ 89,95

€ 69,95

€ 49,95

€ 49,95
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imPRESS BSG-47

imPRESS SmaLL BSG-48

imPRESS REadER PH BSG-49PH imPRESS REadER BSG-49imPRESS PH BSG-47PH

imPRESS mLc BSG-47

imPRESS SmOkE BSG-47

•	 Moderne sportbril met lichtgewicht frame.
•	 De lensvorm biedt volledige bescherming tegen zonlicht, stof en wind.
•	 Polycarbonaat frame met verstelbaar rubberen neusstuk.
•	 Losse lenzen voor de Impress beschikbaar in de uitvoeringen: MLC rood, 

MLC blauw, smoke, geel en transparant.
•	 Inclusief gele en transparante lens.

* Deze geselecteerde modellen zijn inclusief gele en transparante lenzen.

€ 39,95
•	 Speciaal geschikt voor de smallere gezichten.
•	 Moderne sportbril met lichtgewicht frame.
•	 Lensvorm biedt volledige bescherming tegen zonlicht, stof en wind.
•	 Polycarbonaat frame met verstelbaar rubberen neusstuk.
•	 Losse lenzen voor de Impress beschikbaar in de uitvoeringen: MLC rood,  

MLC blauw, smoke, geel en transparant.

•	 Sportbril met verwisselbare polycarbonaat lenzen met leesgedeelte.
•	 Moderne sportbril met lichtgewicht frame.
•	 Lensvorm biedt volledige bescherming tegen zonlicht, stof en wind.
•	 Polycarbonaat frame met verstelbaar rubberen neusstuk.
•	 Beschikbaar in: +1.5, +2.0 en +2.5.

* Dit geselecteerde model is inclusief transparante lens.

4913 *4993

4802

4807

4804 4803

4801

4791

4701 *

4702 * 4703 *

4707 *

€ 39,95

€ 39,95

€ 39,95

€ 49,95€ 69,95
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StREEt BSG-46

  

GOBERT
GROUPE

               

StREEt Pz mLc BSG-46StREEt Pz SmOkE BSG-46

kidS BSG-31

€ 35,00
•	 Speciaal duurzaam frame in kleinere maten voor kinderen.
•	 Losse lenzen voor de Kids beschikbaar in de uitvoeringen: smoke, geel en transparant.
•	 Inclusief extra gele en transparante lens.

antislip rubberen neusstuk: houdt je 
sportbril op de juiste positie zonder 
drukpunten

Sportbrillen met verwisselbare lenzen. Gele 
en transparante lenzen inclusief

GRiLamid FRamE matERiaaL

BBB sportbrillen worden gemaakt van Grilamid TR90. Dit 
is een licht en flexibel materiaal, dat garant staat voor 
duurzaamheid en een hoog comfort niveau. Grilamid 
heeft een aantal uitzonderlijke eigenschappen waaronder 
een hoge warmtevervormingstemperatuur, een goede 
buigsterkte en een hoge breukweerstand. Dat maakt 
Grilamid een ideaal materiaal voor onze sportbrillen. Je 
kunt het frame buigen om je lenzen te plaatsen, zonder je 
af te vragen of het gaat breken of niet.

Flexibele brilpootrubbers en een 
verstelbaar neusstuk geven de 
perfecte passing

Speciale anti-regen coating. In de regen 
zal het water van de lens afglijden terwijl 
je fietst.

Inclusief opbergcase

Lenzen met 100% bescherming 
tegen UV-straling.

PH LENzEN - FOtOcHROmiScH

Passen zich automatisch aan aan veranderende 
lichtomstandigheden. Ze kleuren donker als het lichter 
wordt en worden vrijwel transparant bij weinig licht. 
Vooral de beschikbare lichtdoorlaatbaarheid van onze 
lenzen is uniek. BBB lenzen aanpassen zich aan tussen 
85% - 17% lichtdoorlaatbaarheid.

Pz LENzEN - GEPOLaRiSEERd

De ideale keuze op heldere en zonnige dagen. 
Gepolariseerde lenzen zorgen voor een scherp beeld 
terwijl glinsteringen worden geëlimineerd. PZ lenzen 
laten alleen direct licht door, wat resulteert in een meer 
ontspannen en beter zicht. Dit voorkomt afleiding door 
reflecties veroorzaakt door vlakke wegen, boombladeren 
of water.

mLc LENzEN - muLti LaYER cOatiNG

een 9-laagse coating geeft MLC lenzen hun bekende 
helderheid en contrast voor het scherpste zicht onder heldere 
weersomstandigheden. alle sportbrillen uitgerust met MLC 
lenzen worden geleverd inclusief extra gele en transparante 
lenzen voor optimale flexibiliteit onder veranderende 
lichtomstandigheden.
. 

Pc LENzEN - SmOkE

Onze basislens in standaardkwaliteit. Vergelijkbaar 
in prestaties met MLC lenzen. De natuurlijk getinte 
kleuren zijn ideaal voor mensen die de voorkeur geven 
aan een meer ingetogen uitstraling. alle PC uitgeruste 
sportbrillen worden geleverd met extra gele en 
transparante PC lenzen voor een optimale aanpassing 
aan veranderende lichtomstandigheden.

GEBOGEN LENzEN

als je ooit een super goedkope zonnebril hebt opgezet 
met gebogen lenzen, heb je ongetwijfeld het verstoorde 
beeld ervaren dat een dergelijk product van lage kwaliteit 
geeft. Deze visuele verstoring wordt veroorzaakt door de 
lenzen zonder sterkte die worden gebruikt in goedkope 
zonnebrillen, wat erg storend en vermoeiend kan zijn. 
Omdat de lenzen van sportbrillen gebogen zijn, moeten 
deze optisch worden gecorrigeerd. Dat is waarom alle 
BBB sportbrillen gedecentraliseerde lenzen hebben. 
Dat betekent dat ze optimaal zijn gefabriceerd voor een 
ongestoord beeld.

BBB is de officiële sportbrillen leverancier 2015 voor de teams: Wanty-Groupe 
Gobert, Roompot Oranje Peloton, Synergy Baku, Betch.nl Superior Brentjens 
MTB Racing, Radon Factory Racing en Stressless.

4613

4675

4672

3101

31033104

3107

4611

•	 Casual bril met gepolariseerde lenzen. Ideaal als je op  
zoek bent naar het scherpste en helderste zicht.

•	 Polycarbonaat frame materiaal.

eIGeNSCHaPPeN

€ 39,95 € 39,95
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aEROtOP BHE-62

FacESHiELd BHE-63 HELmEtSHiELd BHE-76

titHON BHE-08

titHON BHE-08

€ 199,95
•	 Tijdrit- en triatlonhelm.
•	 Getest in de windtunnel.
•	 Inclusief FaceShield (BHe-63, smoke). Deze lens is voorzien van 

een hydrofobische coating. In de regen glijdt het water  
van de lens af.

•	 Transparante lens (FaceShield (BHe-63) transparant) 
apart verkrijgbaar.

•	 1 ventilatiegat.
•	 Voor de luchtstroom geoptimaliseerde padding.
•	 Maat: M (52-58 cm).
•	 Kleuren: mat zwart en mat wit.

€ 39,95
•	 Vizier gemaakt om te passen bij de aeroTop (BHe-62).
•	 De lens is voorzien van een hydrofobische coating. In de regen, glijdt het 

water van de lens af.
•	 Opties: smoke en transparant.

€ 19,95
•	 Siliconen helm cover.
•	 Beschermt tegen regen, kou en wind.
•	 Universele maat, past op de meeste helmen.

HeLMeN
Het belangrijkste deel van je lichaam om tijdens het fietsen 
te beschermen is waarschijnlijk je hoofd. Maar een zware en 
slecht geventileerde helm maakt je langzamer. Daarom hebben 
we een uitgebreid assortiment helmen voor zowel wielrenners 
als mountainbikers. Al jarenlang steunen we professionele 
wielerploegen, waardoor we in direct contact staan met renners 
die ons helpen met het ontwikkelen van helmen met de beste 
combinatie van veiligheid en design. Geen excuses meer om geen 
helm te dragen. BBB heeft de perfecte oplossing voor ieder hoofd.

€ 99,95

Onze toewijding resulteert in een nieuwe sprinthelm, de Tithon, die 
superieure aerodynamica combineert met een geweldige ventilatie. De 
teams noemen het al ‘gratis snelheid’. BBB heeft een jaar lang de balans 
tussen lage weerstand en maximale ventilatie voor de Tithon gefinetuned. 
Het speciale design is ontwikkeld in samenwerking met de Technische 
Universiteit Delft en is uitgebreid getest in de windtunnel. Vanaf de start 
van het ontwerpproces was ons doel om de perfecte balans tussen een lage 
weerstand en uitstekende ventilatie te vinden. Nu is het onze favoriete helm 
op dagen wanneer de snelheid hoog ligt, zonder dat je hoofd aanvoelt als een 
oven. Meer heb je toch niet nodig als supersnelle sprinter?

Het unieke ontwerp van de Tithon combineert 
een aerodynamisch oppervlak met een enorme 
hoeveelheid ventilatie door de twee grote gaten 
in de voorkant van de helm. Hierdoor behoud je 
snelheid, terwijl je hoofd koel blijft.

€ 99,95
•	 De optimale balans tussen aerodynamica en thermodynamica.
•	 Getest in de windtunnel.
•	 In de kern geïntergreerde ankers voor de verstelbare riempjes.
•	 5 ventilatiegaten.
•	 Met Venturi kanalen om de luchtstroom te optimaliseren.
•	 Voor de luchtstroom geoptimaliseerde padding.
•	 Maten: M (55-58 cm) en L (58-62 cm).
•	 Kleuren: matzwart en glanzend wit.
•	 Kleuren: mat zwart en wit.
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icaRuS BHE-05 FaLcON BHE-01

€ 179,95
•	 PC-web verstevigingsstructuur.
•	 In de kern geïntergreerde ankers voor de verstelbare riempjes.
•	 29 ventilatiegaten met ventilatiegaten achterin voor een 

optimale luchtstroom.
•	 Voor de luchtstroom geoptimaliseerde padding.
•	 Maten: M (55-58 cm) en L (58-62 cm).
•	 Kleuren: mat zwart, mat zwart/wit, mat zwart/neon geel, mat 

zwart/blauw, mat zwart/rood en mat wit.

€ 159,95
•	 Carbon en aluminium verstevigingen.
•	 23 ventilatiegaten, gaten aan de achterzijde voor optimale luchtstroom.
•	 Maten: S(52-55cm), M (55-58cm) en L (58-62cm).
•	 Kleuren: zwart, zwart/rood, zwart/neon geel en wit.
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tauRuS BHE-26

cONdOR BHE-35

HaWk BHE-27

kitE BHE-33

€ 65,00
•	 14 ventilatiegaten, gaten aan de achterzijde  

voor optimale luchtstroom.
•	 Maten: M (52-58cm) en L (58-62cm).
•	 Kleuren: zwart/wit, wit/zwart, zwart/blauw  

en zwart/rood.

€ 55,00
•	 18 ventilatiegaten, gaten aan de achterzijde voor optimale 

luchtstroom.
•	 Maten: M (52-58 cm) en L (57-63 cm).
•	 Kleuren: zwart/rood, mat grijs, mat neon geel, wit/grijs.

€ 85,00
•	 16 ventilatiegaten, gaten aan de achterzijde voor 

optimale luchtstroom.
•	 Verwijderbaar vizier met verborgen bevestiging.
•	 Maten: M (55-58cm) en L (58-62cm).
•	 Kleuren: mat zwart, mat zwart/blauw, mat 

zwart/rood, mat zwart/lime en mat wit/zilver.

€ 45,00
•	 18 ventilatiegaten, gaten aan de achterzijde voor optimale 

luchtstroom.
•	 Inclusief verwijderbaar vizier.
•	 Maten: M (54-58cm) en L (58-61cm).
•	 Kleuren: zwart/wit, zwart/blauw, zwart/rood en wit/zilver.

een helm met het beste van twee werelden, 
zo zou je de Taurus kunnen omschrijven. 
als mountainbiker rijd je met een vizier, 
uiteraard. Maar voor die momenten dat je 
jouw helm wil gebruiken zonder vizier, zijn de 
bevestigingen van je Taurus vizier verborgen 
in de helm. Zo zie je geen bevestigingsgaten 
in je helm als je aan het fietsen bent. De 
perfecte helm voor in het bos en op de weg.
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jaYa BHE-28

ELBRuS BHE-34

vaRaLLO BHE-67

NERONE BHE-68

taBLEtOP BHE-52

€ 69,95
•	 14 ventilatiegaten, gaten aan de achterzijde voor 

optimale luchtstroom.
•	 Verwijderbaar vizier.
•	 Maten: M (52-58cm) en L (58-62cm).
•	 Kleuren: mat zwart, mat zwart/magenta,
•	 mat zwart/groen en mat wit.

€ 55,00
•	 14 ventilatiegaten, gaten aan de achterzijde voor optimale 

luchtstroom.
•	 Verwijderbaar vizier.
•	 Maten: M (52-58cm) en L (58-62cm).
•	 Kleuren: mat zwart, mat wit, mat zwart/rood, mat zwart/

blauw en mat zwart/neon geel.

€ 79,95
•	 all mountain offroad helm.
•	 18 ventilatiegaten, gaten aan de achterzijde  

voor optimale luchtstroom.
•	 Verwijderbaar vizier.
•	 Maten: M (54-58 cm) en L (58-61.5 cm).
•	 Kleuren: mat zwart, mat wit, mat oranje/rood en 

mat groen/blauw.

€ 99,95
•	 all mountain offroad helm.
•	 Dubbel In-mold-schaalconstructie.
•	 18 ventilatiegaten, gaten aan de achterzijde  

voor een optimale luchtstroom.
•	 Verstelbaar en verwijderbaar vizier.
•	 Maten: M (54-58 cm) en L (58-61.5 cm).
•	 Kleuren: mat zwart/wit, mat zwart/groen, mat zwart/

oranje en mat zwart/rood.

€ 49,95
•	 Freeride / Dirtjump helm.
•	 10 ventilatiegaten, gaten aan de achterzijde  

voor optimale luchtstroom.
•	 Maten: M (52-57cm) en L (58-61cm).
•	 Kleur: mat zwart.
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HERO BHE-48

BOOGY BHE-37

  

GOBERT
GROUPE

               

€ 45,00
•	 11 ventilatiegaten, gaten aan de achterzijde voor optimale 

luchtstroom.
•	 Geïntegreerd opklikbaar LeD achterlicht met eenvoudig te 

vervangen batterij.
•	 Maten: M (51-55cm).
•	 Kleuren: race zwart/blauw, race zwart/rood, watch out 

zwart/grijs/blauw, mat zwart sterren en mat wit swirl.

€ 29,95
•	 12 ventilatiegaten, gaten aan de achterzijde voor optimale 

luchtstroom.
•	 Maten: S (48-54cm) en M (52-56cm).
•	 Kleuren: camouflage groen (M), camouflage roze (M), harten 

(M), politie (S en M), lieveheersbeestje (S en M), bloemen (S 
en M), panda (S en M), cool (S en M), zoet (S en M).

FLEXcLOSE 

Draaisluiting, kan worden versteld met één hand. Het 
volledig flexibele systeem vormt zich naar de vorm van 
je hoofd. Om nog beter aan te sluiten op je hoofd is het 
systeem ook instelbaar in hoogte.

tRiFit 

Verstelsysteem in hoogte instelbaar. Dual compound 
zachte en flexibele halve ring, gecombineerd met een 
stevige retentie geeft een comfortable maar goede 
pasvorm. Draaisluiting, verstelbaar met één hand.

tWiStcLOSE 

Draaisluiting, kan met één hand op de juiste maat ingesteld 
worden.

aiRFLOW cOOLiNG SYStEm - acS 

als je intensief fietst, produceer je veel warmte. Oververhitting van je lichaam 
beïnvloedt je presteren negatief. Door het grote oppervlak van je hoofd, kun je tot 
40% van je lichaamswarmte via je hoofd kwijtraken. Het dragen van een helm is 
normaal gezien slecht voor de ventilatie. Daarom hebben wij het airflow Cooling 
System (aCS) ontwikkeld voor onze Icarus helm. Dankzij het speciale ontwerp van 
niet alleen de vorm van het schuim, maar ook van de padding, wordt lucht naar 
binnen getrokken en langs je hoofd geleid door luchtkanalen. Dat garandeert een 
optimale warmtebeheersing van je hoofd.

In-Mold 
schaalconstructie.

BBB’s inwendige verstevigingsstructuur. 
Maakt het mogelijk het gewicht te 
verminderen en de luchtstroom te 
vergroten, zonder afbreuk te doen aan 
de sterkte van de helm.

Verstevigd met carbon.

een speciale behandeling die de stof 
krijgt om het transport van vocht te 
vergroten en zo je lichaam droog te 
houden.

Wasbare antibacteriële padding. 
(Vervangingspadding is beschikbaar 
voor alle helmen)

Verstelbare riempjes.

Insectennet.

Reflecterende accenten.

BBB is de officiële helmen leverancier 2015 voor de teams: FDJ, Wanty-
Groupe Gobert, Roompot Oranje Peloton, Synergy Baku, Betch.nl 
Superior Brentjens MTB Racing, Radon Factory Racing en Stressless

eIGeNSCHaPPeN
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GRavitY BBW-315

ELEmENt BBW-310

€ 49,95
•	 Ruimvallend fietsshirt van activeplus sneldrogend polyester.
•	 Maximale bewegingsvrijheid dankzij losse pasvorm. 
•	 Verlengd rugpand zodat uw rug in de fietshouding goed 

bedekt blijft.
•	 Inzetstukje aan de binnenzijde van de boord om uw bril mee 

schoon te vegen.
•	 Maten: S, M, L, XL, XXL, XXXL.
•	 Kleuren: zwart/grijs, zwart/groen/blauw en zwart/oranje/

rood.

€ 59,95
•	 Fietsbroek met getailleerde pasvorm. 
•	 Strategisch geplaatste stretch panelen zorgen voor  

maximale bewegingsvrijheid. 
•	 Klittenband verstelsysteem rond middel. 
•	 Verstevigde tailleband met riemlussen. 
•	 Met rits afgesloten zak aan voorkant.
•	 Gulp met rits opening en dubbele drukknopen met extra 

klittenband sluiting.
•	 Maten: S, M, L, XL, XXL, XXXL.
•	 Kleuren: zwart, blauw en groen.

KLeDING
Bij BBB weten we ons te kleden voor een feestje. Op de 
fiets dan. Of je nu van een racefit of een meer losse stijl 
houdt in het weekend, wij hebben het. Wij ontwerpen onze 
kleding met jou in ons hoofd. Onze ontwerpers fietsen net 
zo fanatiek als jij en dus weten ze waarover ze praten. Van 
overschoenen voor ijskoude en natte dagen tot ondershirts 
met een open mesh structuur voor hete zomeravonden. 
Het is allemaal uitvoerig getest en voldoet aan jouw 
verwachtingen. Kleed je in stijl met BBB. 

Of je nu een professionele enduro rijder bent of van lekker 
cruisen in het weekend houdt, je wilt in ieder geval niet in 
een strak raceshirt en lycra koersbroek gevangen zitten. 
Wij begrijpen dat je van je vrijheid houdt. Onze nieuwste 
collectie van losse shirts en korte broeken zorgt voor jouw 
vrijheid. Ons Gravity shirt laat je vrij voelen. Het activeplus 
QuickDry voert zweet direct af. Perfect te combineren met 
onze nieuwe element fietsbroek. Het klittenband op de 
taille zorgt voor een optimale pasvorm en in een zakje met 
rits bewaar je je meest waardevolle spullen. Trek erop uit en 
voel je vrij!

De zoom van het Gravity shirt herbergt een 
geheim. een verborgen doekje om je bril 
mee schoon te maken. Daarmee maak je op 
iedere plek en op ieder moment de glazen 
van je bril schoon.

29KLeDING:  MTB



ROadtEcH BBW-232

kEiRiN BBW-239

cOmFORtFit BBW-234

OmNium BBW-242

PuRSuit BBW-243

€ 89,95
•	 Hoogwaardig fietsshirt met korte mouwen met strakke pasvorm.
•	 Gemaakt van lichtgewicht aerolite stretch materiaal.
•	 airDry-inserts van stretch-mesh voor extra afkoeling.
•	 Voorgevormde lycra mouwen met elastische banden voor een perfecte 

aerodynamische pasvorm.
•	 antislipstrip met siliconen onderaan.
•	 Maten: S, M, L, XL, XXL en XXXL.
•	 Kleuren: zwart/wit, zwart/neon geel, zwart/blauw en zwart/rood.

€ 69,95
•	 Comfortabel fietsshirt met korte mouwen.
•	 Gemaakt van ComfortPlus-materiaal.
•	 airDry-inserts van stretch-mesh voor extra afkoeling.
•	 antislipstrip met siliconen onderaan.
•	 Maten: S, M, L, XL, XXL en XXXL.
•	 Kleuren: neon geel, blauw en rood.

€ 49,95
•	 Comfortabel fietsshirt met korte mouwen.
•	 Gemaakt van ComfortPlus-materiaal.
•	 airDry-inserts van stretch-mesh voor extra afkoeling.
•	 antislipstrip met siliconen onderaan aan de achterkant.
•	 Maten: 128, 140, 152, 164, S, M, L, XL, XXL en XXXL.
•	 Kleuren: zwart/wit, zwart/neon geel, zwart/blauw en zwart/rood.

€ 69,95
•	 Hoogwaardig fietsshirt met korte mouwen met strakke dames pasvorm.
•	 Het activeplus polyester materiaal met zeer goede stretch absorbeert 

transpiratievocht en verdrijft het van de huid.
•	 airDry-inserts van stretch-mesh voor extra koeling.
•	 antislipstrip met siliconen onderaan.
•	 Maten: S, M, L, XL en XXL.
•	 Kleuren: zwart/wit/magenta, zwart/rood en paars.

€ 69,95
•	 Hoogwaardig fietsshirt met korte mouwen met strakke dames pasvorm.
•	 Het activeplus polyester materiaal met zeer goede stretch absorbeert 

transpiratievocht en verdrijft het van de huid.
•	 airDry-inserts van stretch-mesh voor extra afkoeling.
•	 antislipstrip met siliconen onderaan.
•	 Maten: S, M, L, XL en XXL.
•	 Kleuren: zwart/wit/magenta en zwart/wit/celeste.
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tRaNSitiON jERSEY BBW-237cONtROLSHiELd BBW-261

EaSYSHiELd BBW-164EaSYSHiELd BBW-164W

ELitESHiELd BBW-174WaLPiNESHiELd BBW-173

cORSavESt BBW-281ELitESHiELd BBW-174

€ 75,00
•	 Comfortabel fietsshirt met lange mouwen gemaakt van 

Diamondsoft materiaal.
•	 ademende mesh stof onder de oksels. 
•	 antislipstrip met siliconen  in de taille.
•	 Maten: 128, 140, 152, 164, S, M, L, XL, XXL en XXXL.

€ 129,95
•	 Licht, winddicht en waterafstotend herenwinterjack vervaardigd uit Trioxx-materiaal.
•	 De strategisch aangebrachte panelen maken dit jack wind- en waterdicht waar dat nodig is.
•	 Zacht en warm Thermoplus-materiaal aan de achterkant en andere transpiratiezones.
•	 Voorgevormde mouwen met geïntegreerde Lycra manchetten met duimgaten.
•	 elastische band met siliconen antislipstrip in de taille.
•	 anatomisch gevormde panelen, comfortabele pasvorm.
•	 Maten: S, M, L, XL, XXL en XXXL.
•	 Kleuren: zwart, zwart/blauw, zwart/rood, zwart/neon geel.

€ 99,95
•	 Fietsshirt met lange mouwen gemaakt van PremiumHeat-materiaal; de zachte 

fleece stof houdt je lichaam warm en droog tijdens het fietsen.
•	 Siliconen antislipstrip in de taille.
•	 anatomisch gevormde panelen, comfortabele pasvorm.
•	 Maten: S, M, L, XL, XXL en XXXL.
•	 Kleuren: zwart/wit/rood en zwart/neon geel.

€ 109,95
•	 Licht heren shirt vervaardigd met Trioxx-materiaal.
•	 De strategisch aangebrachte panelen maken dit shirt wind- en waterdicht 

waar dat nodig is.
•	 PremiumHeat-materiaal aan de achterkant, mouwen en andere 

transpiratiezones. De zachte fleece stof houdt je lichaam warm en droog 
tijdens het fietsen.

•	 Siliconen antislipstrip in de taille.
•	 anatomisch gevormde panelen, comfortabele pasvorm.
•	 Maten: S, M, L, XL, XXL en XXXL.
•	 Kleuren: zwart en zwart/reflectie.

€ 109,95
•	 Licht dames wintershirt vervaardigd met Trioxx-materiaal.
•	 De strategisch aangebrachte panelen maken dit shirt wind- en 

waterdicht waar dat nodig is.
•	 PremiumHeat-materiaal aan de achterkant, mouwen en andere 

transpiratie zones. Deze zachte fleece stof houdt je lichaam 
warm en droog tijdens het fietsen.

•	 anatomisch gevormde panelen ontworpen speciaal voor dames 
geven een comfortabele pasvorm.

•	 Maten: S, M, L, XL en XXL.
•	 Kleur: zwart.

€ 129,95
•	 Licht, winddicht en waterafstotend dameswinterjack.
•	 De strategisch aangebrachte panelen van Trioxx-materiaal maken  

dit jack wind- en waterdicht waar dat nodig is.
•	 Zacht en warm Thermoplus-materiaal aan de achterkant en andere transpiratiezones.
•	 Voorgevormde mouwen met geïntegreerde Lycra manchetten met duimuitsparingen. 
•	 anatomisch gevormde panelen ontworpen speciaal voor dames  

geven een comfortabele pasvorm.
•	 Maten: S, M, L, XL en XXL.
•	 Kleuren: zwart/magenta en zwart/wit.

€ 55,00
•	 Licht, winddicht vest van BreezeSkin-materiaal met een 

waterafstotende coating.
•	 Mesh-materiaal op de rugzijde voor optimale ventilatie.
•	 anatomisch gevormde panelen voor een comfortabele pasvorm.
•	 Siliconen antislipstrip in de taille.
•	 Maten: S, M, L, XL, XXL en XXXL.
•	 Kleuren: zwart/neon geel.

€ 109,95
•	 Lichtgewicht winter fietsshirt met lange mouwen gemaakt van 

PremiumHeat-materiaal.
•	 De zachte fleece stof houdt je lichaam warm en droog tijdens het fietsen.
•	 anatomisch gevormde panelen, comfortabele pasvorm.
•	 Maten: S, M, L, XL en XXL.
•	 Kleuren: zwart/wit en zwart/magenta.
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StORmSHiELd BBW-265 POckEtSHiELd BBW-147

POckEtvESt BBW-151 BaSESHiELd BBW-148 tRaNSSHiELd BBW-228

BBB tEam jERSEY BBW-301

BBB tEam BiB-SHORtS BBW-255

BBB tEam caP BBW-257

€ 99,95
•	 Licht, wind en waterdicht jack met aquatec membraan.
•	 Lycra band in de taille en de manchetten. 
•	 Volledig getapete naden voorkomt doorlekken.
•	 Opbergsysteem met elastisch koord: kan in een klein pakketje worden gevouwen (140 gram).
•	 Ventilatie opening aan de achterkant voor extra ademend vermogen
•	 anatomisch gevormde panelen voor een comfortabele pasvorm.
•	 Verlengde achterzijde beschermt tegen opspattend water.
•	 Maten: S, M, L, XL, XXL en XXXL.
•	 Kleur: semi-transparant.

€ 65,00
•	 Lichtgewicht opvouwbaar regenjack met strakke pasvorm. 
•	 Winddicht, waterafstotend en ademend. 
•	 Ventilatie opening aan de achterkant en onder de oksels voor extra ademend vermogen.
•	 achterzak met opbergzakje: kan in een klein pakketje worden gevouwen.
•	 Gewicht: slechts 95g.
•	 Maten: S, M, L, XL, XXL en XXXL.

€ 55,00
•	 Lichtgewicht opvouwbaar regenvest met strakke pasvorm. 
•	 Winddicht, waterafstotend en ademend. 
•	 Ventilatie opening aan de achterkant voor extra ademend 

vermogen.
•	 achterzak met opbergzakje: kan in een klein pakketje 

worden gevouwen.
•	 Gewicht: slechts 60 gram.
•	 Maten: XS, S, M, L, XL, XXL en XXXL.

€ 32,50
•	 Lichtgewicht winddicht en waterafstotend polyester materiaal.
•	 elastische antislip strip in de zoom en aan de uiteinden van de 

mouwen.
•	 anatomisch gevormde panelen voor een comfortabele pasvorm.
•	 Verlengde achterzijde beschermt tegen opspattend water.
•	 Maten: XXS, XS, S, M, L, XL, XXL en XXXL.
•	 Kleuren: zwart en neon geel.

€ 49,95
•	 Licht, winddicht en waterafstotend, transparant jack.
•	 Lycra band in de taille.
•	 anatomisch gevormde panelen voor een comfortabele 

pasvorm.
•	 Maten: 128, 140, 152, 164, S, M, L, XL, XXL en XXXL.
•	 Kleur: semi-transparant.

€ 69,95
•	 BBB team-fietsshirt met korte mouwen.
•	 Gemaakt van ComfortPlus-materiaal.
•	 airDry-inserts van stretch-mesh voor extra afkoeling.
•	 antislipstrip met siliconen onderaan.
•	 Maten: S, M, L, XL, XXL en XXXL.

€ 99,95
•	 BBB Team-fietsbroek van topkwaliteit.
•	 extra comfortabel antislip paneel met siliconenopdruk.
•	 Toon op toon BBB logo op zijkanten.
•	 Maten: 128, 140, XXS, XS, S, M, L, XL, XXL en XXXL.

€ 9,95
•	 Klassiek katoenen koerspet passend bij de BBB teamkleding.
•	 Ideaal om regen en zweet uit je ogen te houden.
•	 Gemaakt uit drie panelen.
•	 elastiek aan de achterzijde.
•	 Zachte stof band aan de binnenzijde.
•	 Universele maat.
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uLtRatEcH BiB-SHORtS BBW-215

cORSa SHORtS BBW-220 SHORtS BBW-82

GiRLtEcH SHORtS BBW-217

SHORtS LadY BBW-85

juNiOR SHORtS BBW-222

cORSa BiB-SHORtS BBW-219 BiB-SHORtS BBW-81

GiRLtEcH BiB-SHORtS BBW-216 juNiOR BiB-SHORtS BBW-221

tHERmO BiB-SHORtS BBW-271 LEGStOP BiB tiGHtS BBW-192 LEGSHiELd BiB tiGHtS BBW-188

BBW-183

BBW-181 QuadRa 3/4 BiB tiGHtS BBW-190

QuadRa BiB tiGHtS BBW-184

QuadRa tiGHtS BBW-182

€ 99,95
•	 Fietsbroek van topkwaliteit gemaakt uit 12 panelen.
•	 Met Premium 2.0-zeem voor mannen met 

antibacteriële bescherming.
•	 extra comfortabel antislip paneel met 

siliconenopdruk aan de pijpen.
•	 Maten: S, M, L, XL, XXL en XXXL.

BBW-219 € 85,00 | BBW-220 € 75,00
•	 Hoogwaardige fietsbroek, gemaakt van 225 grams  

Lycra Sport energy materiaal.
•	 De stof geeft extra support aan de spieren.
•	 Ontwerp met 10 panelen.
•	 Zacht elastische zomen met siliconen anti-slip.
•	 Maten S, M, L, XL, XXL en XXXL.
•	 BBW-220: Gelijk aan de BBW-219, maar zonder  

mesh bovenstuk.

BBW-81 € 49,95 | BBW-82 € 47,50
•	 Instapmodel fietsbroek.
•	 Vervaardigd van elasthan materiaal met spierondersteuning.
•	 extra comfortabele elastische band met siliconen opdruk aan 

de pijpen.
•	 Maten: S, M, L, XL en XXL.
•	 Kleuren: zwart, zwart/rood, zwart/blauw en zwart/neon geel.
•	 BBW-82: Gelijk aan de BBW-81, maar zonder mesh bovenstuk. 

Kleuren: zwart en zwart/neon geel

BBW-216 € 99,95 | BBW-217 € 75,00
•	 Fietsbroek van topkwaliteit voor dames gemaakt 

uit 12 panelen met Premium 2.0-zeem met 
damespasvorm en antibacteriële bescherming.

•	 extra comfortabele lycra antislip paneel met 
siliconenopdruk aan de pijpen.

•	 Maten: S, M, L, XL en XXL.
•	 BBW-217: Gelijk aan de BBW-216, maar zonder 

mesh bovenstuk.

€ 47,50
•	 Fietsbroek speciaal voor dames ontworpen.
•	 elastische antislipstrip met siliconen opdruk  

aan de pijpen.
•	 Zachte elastische band rondom taille. 
•	 Maten: XS, S, M, L, XL en XXL.

BBW-221 € 45,00 | BBW-222 € 39,95
•	 Fietsbroek speciaal ontworpen voor kinderen.
•	 elastische antislipstrip met siliconenopdruk.
•	 Maten: 128, 140, 152 en 164.
•	 BBW-222: Gelijk aan de BBW-221, maar zonder  

mesh bovenstuk.

€ 59,95
•	 Fietsbroek van thermo-materiaal, ideaal tijdens 

het voor- en najaar.
•	 elastische antislipstrip met siliconenopdruk.
•	 Maten: S, M, L, XL en XXL.

€ 149,95
•	 Hoogwaardige spierondersteunende winterfietscollant 

vervaardigd van Thermotec-materiaal met Trioxx Hi-
stretch-inserts op strategische plaatsen ter bescherming 
tegen de wind.

•	 Witte lycra banden.
•	 Siliconen antislipstrip ter hoogte van de enkels.
•	 Maten: S, M, L, XL, XXL en XXXL.

€ 119,95
•	 Hoogwaardige wintercollants met bretels vervaardigd 

van ThermoTec- materiaal voor een ergonomische 
pasvorm met spierondersteuning.

•	 Witte lycra band.
•	 Siliconen antislip strip aan de enkels.
•	 Maten: S, M, L, XL, XXL en XXXL.

BBW-184 € 85,00 | BBW-183 € 74,95 | BBW-182 € 79,95 | BBW-181 € 69,95
•	 BBW-184: Wintercollant vervaardigd van Thermo-materiaal met ergonomische comfortabele pasvorm. 

Met Multi Stretch zeem en mesh bovenstuk.
•	 antislipstrip met siliconen ter hoogte van de enkels.
•	 Maten: S, M, L, XL, XXL en XXXL.
•	 BBW-183: Zoals BBW-184, maar zonder Multi Stretch zeem.
•	 BBW-182: Zoals BBW-184, maar zonder mesh bovenstuk.
•	 BBW-181: Zoals BBW-184, maar zonder Multi Stretch zeem en zonder mesh bovenstuk.

€ 74,95
•	 3/4 fietsbroek met Thermo-materiaal met anatomisch 

paneel ontwerp.
•	 Siliconen antislip strip op de kuit.
•	 Maten: S, M, L, XL, XXL en XXXL.
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LadYStOP tiGHtS BBW-196 LadYSHiELd tiGHtS BBW-194

GiRLtEcH 3/4 BBW-218 tiGHtS BBW-226juNiOR BiB-tiGHtS BBW-225

cOOLLaYER BUW-07

BaSELaYER WOmaN BUW-05

BaSELaYER WOmaN BUW-06

BaSELaYER maN BUW-01

BaSELaYER maN BUW-02

€ 129,95
•	 Hoogwaardige wintercollant, met speciale dames pasvorm, 

vervaardigd van Thermotec-materiaal met Trioxx Hi-stretch panelen 
op strategische plaatsen ter bescherming tegen de wind.

•	 Siliconen antislip strip aan de enkels.
•	 Maten: S, M, L, XL en XXL.

€ 99,95
•	 Hoogwaardige wintercollant met speciale ergonomische pasvorm voor dames 

vervaardigd van Thermotec-materiaal.
•	 Siliconen antislipstrip ter hoogte van de enkels.
•	 Maten: S, M, L, XL en XXL.

€ 79,95
•	 Hoogwaardige en speciaal voor dames ontworpen  

3/4 fietsbroek opgebouwd uit 11 panelen.
•	 extra comfortabele antislipstrip met siliconen.
•	 Maten: S, M, L, XL en XXL.

BBW-225 € 47,50 | BBW-226 € 42,50
•	 Fietscollant van Thermo-materiaal, speciaal ontworpen voor kinderen.
•	 anatomisch gevormde panelen voor een comfortabele pasvorm.
•	 antislipstrip met siliconen ter hoogte van de enkels.
•	 Maten: 128, 140, 152 en 164.
•	 BBW-226: Zoals BBW-225 maar zonder mesh bovenstuk.

€ 37,50
•	 Polypropyleen base layer ondershirt met naadloze torso constructie.
•	 Coolskin is een lichtgewicht en open polypropyleen weefsel, dat speciaal is ontwikkeld 

en ontworpen om je in warme omstandigheden koel en droog te houden.
•	 De open mesh structuur bevordert de luchtstroom tussen de stof en de huid, terwijl het 

push-pull effect transpiratievocht van het lichaam afvoert.
•	 Maten: XS/S, M/L en XL/XXL.

•	 BaseLayer ondershirt, mouwloos of met korte mouwen.
•	 Damespasvorm.
•	 Fijne mesh stof op de plaatsen waar extra ventilatie nodig is.
•	 Maten: S, M, L, XL en XXL.

•	 BaseLayer ondershirt, mouwloos of met korte mouwen.
•	 Fijne mesh stof op de plaatsen waar extra ventilatie nodig is.
•	 Maten: S, M, L, XL en XXL.

€ 32,50

€ 32,50

€ 32,50

€ 32,50
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tHERmOLaYER WOmaN BUW-15

tHERmOLaYER WOmaN BUW-16

tHERmOLaYER maN BUW-11

tHERmOLaYER maN BUW-12

iNNERSHORtS maN BUW-51 iNNERSHORtS WOmaN BUW-55 iNNERSHORtS PRO BUW-61

HiGHLEGS BBW-201 cOmFORtLEGS BBW-91 cOmFORtkNEE BBW-93

HiGHaRmS BBW-202 cOmFORtaRmS BBW-92

HELmEtHat BBW-97

WiNtERHat WiNdBLOck BBW-292

RaiNcaP BBW-294

FuLLHEad BBW-100

cOmFORtHEad BBW-99cOmFORtNEck BBW-98 caSuaLHEad BBW-291

cOmFORtcaP BBW-293

•	 Ondershirt voor vrouwen.
•	 BUW-15: korte mouwen.
•	 BUW-16: lange mouwen.
•	 De innovatieve naadloze torso constructie bevat ribzones 

voor een betere ondersteuning van het lichaam en verhoogde 
thermische efficiëntie.

•	 Mesh-zones zorgen voor een betere transpiratiebeheersing.
•	 Maten: XS/S, M/L en XL/XXL.

•	 Ondershirt voor mannen.
•	 BUW-11: korte mouwen.
•	 BUW-12: lange mouwen.
•	 De innovatieve naadloze torso constructie bevat ribzones 

voor een betere ondersteuning van het lichaam en verhoogde 
thermische efficiëntie.

•	 Mesh-zones zorgen voor een betere transpiratiebeheersing.
•	 Maten: XS/S, M/L en XL/XXL.

€ 39,95
•	 Lichtgewicht ademende binnenbroek voor mannen.
•	 Vervaardigd van comfortabel polyester en spandex.
•	 elastische BBB-band om de broek op zijn plaats te houden.
•	 Perfect voor woon-werkverkeer of een ontspannen 

fietstocht.
•	 Maten: XS, S, M, L, XL, XXL en XXXL.
•	 Kleuren: zwart en wit.

€ 39,95
•	 Lichtgewicht ademende binnenbroek voor dames.
•	 Vervaardigd van comfortabel polyester en spandex.
•	 elastische BBB-band om de broek op zijn plaats te houden.
•	 Perfect voor woon-werkverkeer of een ontspannen 

fietstocht.
•	 Maten: XS, S, M, L, XL en XXL.
•	 Kleuren: zwart en wit.

€ 45,00
•	 Lichtgewicht ademende binnenbroek.
•	 Vervaardigd van sneldrogend polyester en spandex.
•	 Met zeer comfortabele multi stretch padding.
•	 extra comfortabel antislip paneel met siliconenopdruk aan 

de pijpen. 
•	 elastische BBB-band om de broek op zijn plaats te houden.
•	 Perfect voor mountainbiken, woon-werkverkeer of een 

ontspannen fietstocht.
•	 Maten: XS, S, M, L, XL, XXL en XXXL.

€ 45,00
•	 Beenwarmers vervaardigd van Thermotec-materiaal.
•	 anatomisch voorgevormde panelen.
•	 Dubbelzijdige antislipstrip met siliconen aan de 

bovenkant.
•	 Maten: S, M, L en XL.

€ 29,95
•	 Beenstukken vervaardigd van thermo-stof.
•	 Platte naden.
•	 anatomisch gevormde panelen.
•	 Siliconen antislipstrip aan de bovenkant.
•	 Maten: S, M, L en XL.

€ 29,95
•	 Kniestukken vervaardigd van thermo-stof.
•	 Platte naden.
•	 anatomisch gevormde panelen.
•	 Siliconen antislipstrip aan de boven- en  

onderkant.Maten: S, M, L en XL. 

€ 35,00
•	 armwarmers vervaardigd van Thermotec-

materiaal, ideaal voor koude omstandigheden.
•	 anatomisch voorgevormde panelen.
•	 Dubbelzijdige antislipstrip met siliconen aan de 

bovenkant.
•	 Maten: S, M, L en XL.

€ 24,95
•	 armstukken vervaardigd van thermo-stof.
•	 Platte naden.
•	 anatomisch gevormde panelen.
•	 Siliconen antislipstrip aan de bovenkant.
•	 Maten: S, M, L en XL.
•	 Kleuren: zwart en wit.

€ 17,95
•	 Helmmuts vervaardigd van Thermo-stof. 
•	 Universele maat.

€ 19,95
•	 Band van Windstopper materiaal beschermt oren en voorhoofd tegen wind. 
•	 Thermo materiaal bovenkant voor extra ademend vermogen
•	 extra lange achterkant sluit aan op de kraag. 
•	 Past comfortabel onder een helm. 
•	 Universele maat.

€ 25,95
•	 Wind en waterdichte koerspet, met aquatec membraan.
•	 Beschermt je tegen regen en biedt extra isolatie in koud weer.
•	 Volledig getapete naden voorkomt doorlekken.
•	 ademend, hoge rekbaarheid, dun en lichtgewicht. 
•	 Gemaakt uit drie panelen.
•	 elastiek aan de achterzijde.
•	 Zachte stof band aan de binnenzijde.
•	 Universele maat.

€ 17,95
•	 Bivakmuts voor fietsers vervaardigd  

van Thermo-stof.
•	 Universele maat.

€ 17,95
•	 Vochtabsorberende bandana.
•	 Lichte stof, 100% polyester.
•	 Kleuren: zwart en wit.

€ 17,95
•	 Naadloze fietssjaal. Lichte stof, 100% polyester.
•	 Kan op verschillende manieren  

gedragen worden.

€ 15,95
•	 Casual BBB wintermuts (100% acryl).
•	 Universele maat.

€ 19,95
•	 Voorkomt dat er zweet in uw ogen loopt tijdens 

het fietsen.
•	 Perfect onder je helm te dragen.
•	 Lycra band voor perfecte pasvorm.
•	 Mesh bovenstuk voor extra ventilatie.
•	 Universele maat.

€ 45,00

€ 49,95 € 49,95

€ 45,00
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MULTISTRETCH
In vier richtingen rekbare zeem geeft 
het ultieme comfort. Uit één stuk 
gemaakt, van coolmax en spandex, 
vormt de zeem zich volledig naar de 
gebruiker. Daardoor geeft de zeem je 
maximale ondersteuning waar nodig. 
Speciale behandeling: Quickdry, 
vergroot het transport van vocht om 
je lichaam droog te houden. Speciale 
pasvorm voor mannen en vrouwen.

PREMIUM 2.0
Hoogwaardige technische zeem. De 
nieuwe holle effecten technologie 
zorgt voor een betere transpiratie 
afvoer en een hogere rekbaarheid. 
Het zachte weefsel van de bovenste 
laag absorbeert en verdrijft vocht 
van de huid, waardoor je huid droog 
blijft en premium comfort behoudt. 
Speciale pasvorm voor mannen en 
vrouwen.

ERGOFIT
Hoogwaardige zeem ontwikkeld met 
een zeer hoge dichtheidsschuim. De 
slechts 3 mm dikke basislaag verzekert 
je van een grote bewegingsvrijheid, ook 
mede dankzij de enorme elasticiteit. 
De interne perforatie verhoogt de 
luchtstroom en vochtregulering voor 
nog meer comfort.

ITALIAN
Compacte Italiaanse zeem 
met hydrofiele toplaag en 
antibacteriële behandeling. De 
zeem is rekbaar in 4 richtingen 
en gemaakt uit één stuk voor 
het maximale comfort. Speciale 
pasvorm voor mannen en 
vrouwen.

JUNIOR
anatomisch gevormde zeem, 
speciaal ontwikkeld voor junioren. 
Zeer elastisch en uitstekend 
vochtregulerend voor maximaal 
comfort.

maattaBEL kLEdiNG 

De maat van elk individueel persoon hangt af van zijn of haar fysieke bouw. Om je te 
helpen bij het bepalen van de juiste maat voor jouw BBB-kleding maken wij gebruik van 
de maattabel die verwijst naar gemiddelde europese maten. De pasvorm van de BBB-
shirts en jacks is geschikt voor zowel competitief als recreatief gebruik.
Gebruik de maten I & II voor het bepalen van jouw maat shirt of jack. Deze 
correspondeert met je lengte en de meting van je borstomvang. Gebruik de maten III & 
IV voor het bepalen van jouw maat fietsbroek of collant. Deze correspondeert met de 
meting van de tailleomvang voor mannen en de heupomvang voor vrouwen.
Je kunt onze maattabel ook vinden op:
BBBcycling.com/headlines/sizing-chart

Ontworpen voor mannen. Ontworpen voor vrouwen. Kraag met fleecevoering.

3 achterzakken. 3 zakken, waarvan 
1 met verborgen rits.

4 zakken, 1 met rits. Bovenstuk van mesh. Plat gestikte naden.

Volledig getapete naden 
voorkomt doorlekken.

YKK rits over de volledige lengte. Rits over de 
volledige lengte

Rits met flap achter de rits

enkelrits.

Voorgevormde mouwen 
voor een betere pasvrom 
op de fiets.

Hoogwaardige stof met 
spierondersteunende eigenschappen 
die samen met uitstekende 
vochtregulerende eigenschappen, 
maximale ventilatie en uitstekende 
rekbaarheid maximale bewegingsvrijheid 
en comfort garanderen.

Lichtgewicht polyester stof met 
uitstekende vochtregulerende 
eigenschappen en uitstekende 
rekbaarheid garanderen maximale 
bewegingsvrijheid en comfort.

Het ultieme ademend vermogen. Deze 
in vier richtingen rekbare polyester 
mesh heeft uitstekende ventilatie 
eigenschappen.

een 100% wind- en waterdicht ademend 
membraan dat ultieme bescherming 
biedt. De microscopische poriën zijn 
ondoordringbaar voor water (10.000mm/
H2O), maar laat waterdamp van binnenuit 
wel door (10.000g/m2/24H). Zo blijf je 
droog en voorkom je oververhitting.

BreezeSkin is een winddicht, dun en 
ultralichtgewicht materiaal. BreezeSkin 
is bovendien waterafstotend dankzij een 
speciale coating.

een zeer lichtgewicht polyester 
stof die de lichaamstemperatuur 
uitstekend reguleert door transpiratie 
te absorberen en te verdrijven.

een stof die je droog en koel houdt in 
zelfs de warmste temperaturen.

Cross section vezels creëren 28% 
extra oppervlakte voor het nog 
sneller afvoeren van transpiratie.

een technisch materiaal, 100% 
polyester, van topkwaliteit, afgewerkt 
met een warme binnenvoering van 
fleece. De combinatie van deze stof 
met deze afwerking resulteert niet 
alleen in een warm transpiratievocht 
afvoerend shirt, maar verspreidt ook 
het vocht beter, voor een nog snellere 
verdamping.

Stof biedt comfortabele stretch, grote 
bewegingsvrijheid en vormvastheid.

Stof opgebouwd uit 2 superlichte garen; 
één waterafstotende aan de buitenkant 
en één zachte fleece met uitstekende 
vocht afdrijvende eigenschapen aan de 
binnenkant. Dankzij deze techniek met 
twee garen, blijft je lichaam warm en 
droog tijdens de inspanning.

een speciale behandeling die de stof 
krijgt om het transport van vocht te 
vergroten en zo je lichaam droog te 
houden.

een speciale polypropyleen weefsel 
samenstelling, die speciaal is 
ontwikkeld en geconstrueerd om je 
warm en droog te houden in koude 
weersomstandigheden.

Unisex ontwerp. Subtiele zwarte logo’s 
overdag, met reflecterende 
eigenschappen in het donker.

Reflecterende accenten.

Lichtgewicht en open polypropyleen weefsel 
samenstelling, dat speciaal is ontwikkeld en 
ontworpen om je in warme omstandigheden 
koel en droog te houden. De open 
zeshoekige mesh structuur bevordert de 
luchtstroom tussen de stof en de huid, 
terwijl het push-pull effect van de stof 
transpiratievocht van het lichaam afvoert 
naar de volgende laag.

elastische, antibacteriële stof. Heeft 
een uitstekende isolerende werking en 
een goed ademend en vocht afvoerend 
vermogen. Perfect voor het voor- en 
najaar.

Hightech materiaal dat de 
transpiratievochtafvoer versterkt. Heeft 
een uitstekende isolerende werking en is 
gemakkelijk te wassen.

elastische, antibacteriële stof. Heeft een 
uitstekende isolerende werking en een goed 
ademend en vocht afvoerend vermogen. 
Zachte fleece binnenvoering. Perfect voor 
koude weersomstandigheden.

een hoogwaardig, ademend, 3-laags materiaal, 
met wind en waterdichte eigenschappen. Het 
elastische buitenmateriaal is bevestigd aan het 
membraan van PolyUrethane (PU) en aan de 
binnenzijde beschermd door een fleece-laag. 
Dankzij deze drie lagen technologie, blijft je 
lichaam tijdens inspanning warm en droog.

Dezelfde eigenschappen als normal Trioxx, 
maar is rekbaarder; ademend, 3-laags 
materiaal, met wind en waterdichte 
eigenschappen, dat je droog en warm 
houdt tijdens inspanning. Het elastische 
buitenmateriaal is bevestigd aan het 
membraan van PolyUrethane (PU) en aan de 
binnenzijde beschermd door een fleece-laag.

MaTeRIaLeN

II

IV

III

I

II

IV

III

I

Fe aTUReS

eU 
MaTeN

S M L XL XXL XXXL

I 66” 
166–170

68.5” 
172–176

71” 
178–182

73” 
184–188

75.5” 
190–194

78” 
196–200

II 36” 
91,5

38” 
96,5

40” 
101,5

42” 
107

44” 
112

46” 
117

III 29” 
73,5

31.5” 
80

34” 
86

36” 
91,5

37.5” 
95

39” 
99

IV 30” 
76

31.5” 
80

33” 
84

34.5” 
87,5

36” 
91,5

37.5” 
95

eU MaTeN S M L XL XXL

I 64.5”
160–164

66”
166–170

68.5”
172–176

71”
178–182

73”
184–188

II 31.5”
80

33.5”
95

35.5”
90

37.5”
95

39”
99

III 30”
76

32”
81

34”
86

36”
91,5

38”
95,5

IV 28.5”
72

30”
76

31.5”
80

33”
84

34.5”
87,5

II

IV

IIII

eU MaTeN 128 140 152 164

I 48”–50.5” 
122–128

51”–55” 
130–140

56”–60” 
142–152

61”–64.5” 
154–164

II 26.5”–28” 
67–71

28”–29” 
71–74

29”–31” 
74–79

31”–33.5” 
79–85

III 28”–28.5” 
71–73,5

28.5”–30” 
73,5–78

30”–32.5” 
78–84

32.5”–34” 
84–90

IV 23”–24.5” 
58–62

24.5”–26” 
62–65,5

26”–28” 
65,5–71,5

28”–30” 
71,5–76,5
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aQuaSHiELd BWG-23

uLtRazONE BWG-24SuBzERO BWG-28

WEatHERPROOF BWG-25

SuBzERO BWG-28

HaNDSCHOeNeN: WINTeR
Helaas laat het weer ons niet toe om het hele jaar in korte broek 
en shirt te rijden. Daardoor zijn we echter wel gespecialiseerd 
geraakt in het maken van comfortabele, warme en duurzame 
winterhandschoenen. Onze productontwikkelaars testen het liefst in 
alledaagse omstandigheden waarin de elementen getrotseerd moeten 
worden. We hebben een volledig assortiment winterhandschoenen, van 
race modellen voor milde omstandigheden tot onze nieuwe SubZero 
handschoen voor arctische temperaturen. Laat je handen nooit het 
slachtoffer worden van jouw onbedwingbare behoefte om het hele jaar 
te fietsen. Dus pak de handschoen op en spring op je fiets.

€ 59,95

Jij wilt de gezelligheid van een kampvuur en de scherpte van een 
scheermes? BBB brengt jou de SubZero. Geschikt voor temperaturen 
ver beneden nul, is deze handschoen sterk genoeg om de laagste 
vriestemperaturen te verslaan. een gespleten ontwerp met de duim 
en wijsvinger apart. Drie vingers zitten samen voor extra warmte. 
Wind- en waterdicht met een extra lange boord. Simpel, maar 
onmisbaar vanaf het allereerste moment dat je ze gebruikt. Bereid 
jezelf voor op een rit zonder koude handen. Omarm de winter!

Met een wijsvinger en duim die geschikt zijn voor ieder 
touchscreen, blijven je handen warm en comfortabel, 
terwijl je nog steeds je telefoon en versnellingen kunt 
bedienen. allemaal dankzij het unieke ontwerp.

€ 49,95
•	 Uiterst hoogwaardige technische handschoen voor nat en droog winterweer.
•	 De eurotex-voering, gemaakt van sterk PolyUrethaan, houdt koude lucht 

en vocht buiten, terwijl microscopische gaatjes transpiratievocht laten 
ontsnappen, waardoor je handen warm en droog blijven.

•	 Bovenkant gemaakt van wind- en waterdicht Trioxx materiaal.
•	 anatomisch voorgevormd met buigzones op de knokkels voor  

een nog betere flexibiliteit.
•	 Met Clarino verstevigde duim en wijsvinger. 
•	 Reflecterende biezen voor extra zichtbaarheid.
•	 Comfortabele, extra lange (45 mm) manchet van neopreen.
•	 Maten: XS, S, M, L, XL, XXL en XXXL.

€ 55,00
•	 In alle winterse omstandigheden beschermende handschoen.
•	 Speciaal thermo systeem met 3 lagen:
•	 1. Meegestikte voering voor een comfortabele pasvorm en maximale  

warmte-isolatie.
•	 2. ademende HYTeX laag, bestaande uit een membraan van water- en  

winddicht PolyUrethaan (PU). Houdt koude lucht en water buiten.
•	 3. Buitenlaag van TriLite materiaal aan de bovenkant en een uiterst rekbare 

Polyester handpalm voor een perfecte pasvorm.
•	 3 mm gelschuim padding en silicone opdruk in de handpalm voor grip en comfort.
•	 extra lange, anatomisch gevormde manchet met klittenband voor maximaal 

comfort.
•	 Maten: XS, S, M, L, XL, XXL en XXXL.

€ 59,95
•	 Uiterst hoogwaardige technische drievinger want voor de koudste dagen.
•	 Het ontwerp geeft de warmte van een want, en tegelijkertijd de handigheid bij het 

bedienen van de remmen en versnellingen. 
•	 De eurotex membraan, gemaakt van sterk PolyUrethaan, houdt koude lucht en 

vocht buiten, terwijl microscopische gaatjes transpiratievocht laten ontsnappen, 
waardoor je handen warm en droog blijven. 

•	 Bovenkant gemaakt van wind- en waterdicht Trioxx materiaal.
•	 Meegestikte fleece voering voor een comfortabele pasvorm en maximale warmte 

isolatie. 
•	 Met Clarino verstevigde duim en wijsvinger. 
•	 Comfortabele, extra lange manchet met fleece voering.
•	 Maten: XS, S, M, L, XL, XXL en XXXL.

€ 44,95
•	 Hoogwaardige technische handschoen voor nat en droog winterweer.
•	 Met amara versterkte duim, wijsvinger en palm.
•	 Speciaal thermo-systeem met 3 lagen:
•	 1. Meegestikte voering voor een comfortabele pasvorm en maximale warmte-isolatie.
•	 2. ademende HYTeX laag, bestaande uit een membraan van water- en winddicht 

PolyUrethaan (PU). Houdt koude lucht en water buiten.
•	 3. Buitenlaag van Trioxx materiaal aan de voorkant en een amara handpalm voor een 

perfecte pasvorm.
•	 extra lange, anatomisch gevormde manchet met klittenband voor maximaal comfort.
•	 Maten: XS, S, M, L, XL, XXL en XXXL.
•	 Kleur: zwart/neon geel.
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cOLdSHiELd BWG-22 cONtROLzONE BWG-21

RacESHiELd BWG-11 RacESHiELd WiNdBLOckER BWG-11W iNNERSHiELd BWG-27

aRcticdutY OSS BWS-16B

uLtRaWEaR BWS-12

SPEEdFLEX BWS-14

NEOSHiELd BWG-26

€ 34,95
•	 Uiterst hoogwaardige technische handschoen 

voor koud winterweer.
•	 Gemaakt van geavanceerd Softshell materiaal; 

dun, winddicht en ademend materiaal met 
gevoerde fleece binnenkant.

•	 Met Clarino verstevigde duim en wijsvinger. 
•	 Toon op toon artwork.
•	 45mm neopreen manchet met Velcro-sluiting.
•	 Maten: XS, S, M, L, XL, XXL en XXXL.

€ 27,95
•	 Flexibele, lichtgewicht handschoen. Dun, maar uiterst duurzaam.
•	 Het winddichte en ademende membraan houdt je handen 

comfortabel en warm in koude omstandigheden.
•	 Gelschuim padding in palm voor superieur comfort.
•	 extra lange neopreen manchet met Velcro sluiting.
•	 Met amara verstevigde duim en wijsvinger.
•	 Maten: 128-140, 140-152, XS, S, M, L, XL, XXL en XXXL.

€ 22,95
•	 Thermo materiaal winterhandschoen voor 

lichte winterse omstandigheden.
•	 extra lang 40 mm manchet.
•	 Vederlicht en buitengewoon comfortabel.
•	 Maten: XS, S, M, L, XL en XXL.
•	 Kleuren: zwart en neon geel.

€ 24,95
•	 Handschoen van Thermo materiaal met water afstotende 

winddichte bovenkant voor koud, maar droog winterweer.
•	 Bovenkant gemaakt van Trioxx materiaal, voor de beste 

bescherming tegen de koude wind.
•	 extra lange 40 mm manchet.
•	 Vederlicht en comfortabel.
•	 Maten: XS, S, M, L, XL en XXL.

€ 14,95
•	 Lichtgewicht binnen handschoen met Far InfraRed 

technologie voor koude weersomstandigheden.
•	 Far Infrarood technologie houdt handen warm 

en uiterst comfortabel door verbetering van het 
lichaamsmetabolisme en de microcirculatie.

•	 Naadloze constructie
•	 Ideaal om te dragen onder een winter handschoen 

tijdens extra koude dagen. 
•	 Universele maat. 

€ 44,95
•	 Ontworpen om te beschermen in alle winterse omstandigheden.
•	 ergonomisch 3D-panelen ontwerp voor een perfecte pasvorm.
•	 Paneel aan de voor- en buitenzijde: 4,2 mm waterdicht SharkSkin neopreen.
•	 Paneel aan de binnenkant: 4,5 mm waterafstotend multi-stretch nylon 

combineert optimale bescherming met een uitstekende pasvorm.
•	 extra sterke en duurzame rubberen versteviging bij de neus en de hak.
•	 Maten: 39/40, 41/42, 43/44, 45/46 en 47/48.

€ 34,95
•	 Deze overschoen beschermt tegen kou en regen.
•	 extra stevige en duurzame Kevlar-verstevigingen op de hiel en de neus 

van de overschoenen.
•	 Waterdichte Neoskin-laag op neopreen van 3 mm.
•	 Maten: 37/38, 39/40, 41/42, 43/44, 45/46 en 47/48.

€ 32,95
•	 Ontworpen voor de beste bescherming tegen de regen.
•	 extra robuuste, duurzame Kevlar verstevigingen tussen de zool en de rits en op de neus.
•	 Geavanceerd 2mm WaterFlex materiaal, de buitenzijde is van PolyUrethaan (PU) met een
•	 MicroFleece binnenzijde voor een grote waterbestendigheid, soepelheid en duurzaamheid.
•	 Maten: 39/40, 41/42, 43/44, 45/46 en 47/48.

€ 39,95
•	 Hoge kwaliteit neoprene handschoen 

ideaal voor natte omstandigheden. 
•	 Houdt je handen warm, zelfs wanneer 

ze nat zijn. 
•	 extra-lange neopreen manchetten 

houden wind en regen tegen.
•	 Maten: XS-S, M-L, XL-XXL, XXXL.
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HaRdWEaR BWS-04

WatERFLEX BWS-03

HEavYdutY OSS BWS-02B

RacEWEaR BWS-17

RacEPROOF BWS-01

tOESHiELd BWS-18

LiGHtFLEX BWS-10

€ 44,95
•	 Deze overschoen beschermt je voeten tegen kou en regen.
•	 Waterdichte 3mm dikke Neoskin neopreen buitenlaag biedt de beste 

bescherming tegen kou en regen.
•	 extra robuuste, duurzame Kevlar verstevigingen tussen de zool en de 

rits en op de neus.
•	 Maten: 37/38, 39/40, 41/42, 43/44, 45/46 en 47/48.

€ 34,95
•	 Ontworpen voor de beste bescherming tegen de regen.
•	 Geavanceerd 2mm WaterFlex materiaal, de buitenzijde is van 

PolyUrethaan (PU) met een MicroFleece binnenzijde voor een grote 
waterbestendigheid, soepelheid en duurzaamheid.

•	 extra robuuste, duurzame Kevlar verstevigingen tussen de zool en de 
rits en op de neus.

•	 Maten: 37/38, 39/40, 41/42, 43/44, 45/46 en 47/48.
•	 Kleuren: zwart en neon geel.

€ 32,95
•	 Sterke overschoen die de beste bescherming biedt tegen de kou.
•	 3mm multi-stretch neopreen met nylon buitenzijden voor extra sterkte.
•	 extra 3M reflecterende versteviging tussen de zool en de rits.
•	 Maten: 37/38, 39/40, 41/42, 43/44, 45/46 en 47/48.
•	 Kleuren: zwart en neon geel.

€ 29,95
•	 Sterke overschoen die de beste bescherming tegen de kou biedt.
•	 3 mm multi-stretch neopreen met verstevigingen van nylon aan beide zijdes.
•	 ergonomisch gevormde bovenkant voor een perfecte racefit.
•	 Gelijmde naden. 
•	 Subtiele suède klittenband voor een stevige pasvorm.
•	 Maten: 37/38, 39/40, 41/42, 43/44, 45/46 en 47/48.

€ 29,95
•	 Lichtgewicht overschoen voor droge winterse omstandigheden.
•	 anatomisch ontwerp voor een comfortabele pasvorm.
•	 De voorzijde van de overschoen is gemaakt van Trioxx en geeft een 

maximale bescherming tegen koude wind.
•	 De achterzijde van thermische stof is zacht en erg comfortabel.
•	 Zonder rits.
•	 Maten: 39/40, 41/42, 43/44, 45/46 en 47/48.

€ 15,95
•	 Lichtgewicht winddichte en water afstotende teen warmers, 

perfect voor droog winter weer.
•	 Gemaakt van Trioxx materiaal, voor de beste bescherming 

tegen de koude wind. 
•	 elastische band met silicone antislip print voor  

een perfecte pasvorm. 
•	 Sterke en duurzame rubberen versteviging bij de neus.
•	 Uitsparing in de zool voor schoenplaatjes.
•	 Maten: 37-42 en 43-48.

€ 22,95
•	 Dunne lycra overschoen.
•	 elastische stofeigenschappen zorgen voor een zachte, aansluitende 

pasvorm rond de schoenen.
•	 eén maat: geschikt voor schoenmaten 41/42, 43/44, 45/46.
•	 Kleuren: zwart, wit en Team zwart/blauw.
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ERGOkNEE BSO-15

ERGOPLuS BSO-14

tHERmOFEEt BSO-11

ERGOFEEt BSO-04

FOLdFEEt BSO-03

tEcHNOFEEt LONG BSO-02

tEcHNOFEEt BSO-01

€ 24,95
•	 anatomisch ontworpen kniesokken met Far Infrarood technologie voor 

koude weersomstandigheden.
•	 Far Infrarood technologie houdt je kuiten, voeten en tenen warm en 

uiterst comfortabel door verbetering van het lichaamsmetabolisme en de 
microcirculatie.

•	 Zool gemaakt van extra warme stof voorzien van Far Infrared 
technologie voor extra warmte isolatie.

•	 Naadloze constructie van het teengedeelte.
•	 Dankzij de open-structuurlijnen aan de bovenkant van de sok kan 

overtollig vocht gemakkelijk verdampen.
•	 Flexibel enkelgedeelte. Voorkomt vouwen in de contouren van de sok.
•	 extra lange kniesok, 320mm hoog.
•	 Maten: 35-38, 39-42, 43-46 en 47-49.
•	 Kleur: zwart.

€19,95
•	 anatomisch ontworpen fietssok voor koude weersomstandigheden.
•	 Far Infrarood technologie houdt je voeten en tenen warm en uiterst 

comfortabel door verbetering van het lichaamsmetabolisme en de 
microcirculatie.

•	 Naadloze constructie van het teengedeelte.
•	 Open-structuurlijnen aan de bovenkant zodat overmatig 

transpiratievocht sneller verdampt.
•	 Flexibel enkelgedeelte. Voorkomt vouwen in de contouren van de sok.
•	 Lange fietssok, 130mm hoog.
•	 Maten: 35-38, 39-42, 43-46 en 47-49.
•	 Kleur: zwart.

€ 14,95
•	 Hightech fietssokken voor bij koude weersomstandigheden.
•	 De lichte Thermolite-vezels bieden comfort en warmte,  

zelfs wanneer ze nat zijn.
•	 elastisch middenstuk voor een perfecte en strakke pasvorm.
•	 Open-structuurlijnen bovenaan voeren overtollig vocht vlot af.
•	 Flexibel buigzone boven de enkel voorkomt plooien.
•	 Versterkt teen- en hielgedeelte.
•	 Lange fietssok, 120 mm hoog.
•	 Maten: 35-38, 39-42, 43-46 en 47-49.
•	 Kleuren: zwart, zwart/neon geel, zwart/rood en zwart/blauw.

€ 13,95
•	 anatomisch ontworpen fietssokken met ThermoCool vezels.
•	 Het anatomische ontwerp heeft als resultaat dat de linker en de rechter sok 

verschillend zijn.
•	 De ThermoCool vezel is ontworpen om dragers in hun comfortzone te houden 

over verschillende temperatuurschommelingen en activiteitsniveaus. 
•	 Naadloze constructie van het teengedeelte.
•	 Dankzij de open-structuurlijnen aan de boven- en onderkant van de sok, kan 

overtollig vocht gemakkelijk verdampen.
•	 Flexibel enkelgedeelte. Voorkomt vouwen in de contouren van de sok.
•	 Lange fietssok, 100 mm hoog.
•	 Maten: 35-38, 39-42, 43-46 en 47-49.
•	 Kleuren: zwart, zwart/groen, wit/neon geel en wit.

€ 11,95
•	 Hightech fietssokken met 4 verschillende vezelstructuren.
•	 Sneldrogende Coolmax-vezels met uitstekende temperatuurregeling.
•	 elastisch middendeel voor een perfecte en vaste pasvorm rond de voet.
•	 Open, gestikte structuur voor goede ventilatie.
•	 Versterkte omvouwbare boord.
•	 Lange fietssok, 150 mm hoog, 110 mm omgeslagen.
•	 Maten: 35-38, 39-42, 43-46 en 47-49.
•	 Kleuren: zwart en wit.

€ 9,95
•	 Hightech fietssokken met 4 verschillende vezelstructuren.
•	 Sneldrogende Coolmax-vezels met uitstekende temperatuurregeling.
•	 elastisch middendeel voor een perfecte en vaste pasvorm rond de voet.
•	 Open, gestikte structuur voor goede ventilatie.
•	 Versterkte boord.
•	 Lange fietssok, 100 mm hoog.
•	 Maten: 35-38, 39-42, 43-46 en 47-49.
•	 Kleuren: zwart, wit/rood, wit/blauw en wit.

€ 9,95
•	 Hightech fietssokken met 4 verschillende vezelstructuren.
•	 Sneldrogende Coolmax-vezels met uitstekende temperatuurregeling.
•	 elastisch middendeel voor een perfecte en vaste pasvorm rond de voet.
•	 Open, gestikte structuur voor goede ventilatie.
•	 Versterkte boord.
•	 Korte fietssok, 70 mm hoog.
•	 Maten: 35-38, 39-42, 43-46 en 47-49.
•	 Kleuren: zwart, wit/rood, wit/blauw en wit.
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FREEzONE BBW-38

aiRzONE BBW-39

LitEzONE BBW-46

OmNium BBW-47

EQuiPE BBW-48

HiGHcOmFORt BBW-41

aiRROad BBW-40

€ 34,95
•	 Full finger XC-handschoen.
•	 Bovenkant vervaardigd van Spandex voor een perfecte pasvorm en bescherming.
•	 Clarino palm met memory foam voor extra comfort met siliconen antislip opdruk.
•	 Clarino bescherming op duim en wijsvinger.
•	 Voorgevormde neopreen manchet met klittenband WristLock polssluiting.
•	 Maten: S, M, L, XL en XXL.
•	 Kleur: zwart.

€ 32,50
•	 Full finger XC-handschoen voor warme weersomstandigheden.
•	 Bovenkant vervaardigd uit een gaasstructuur voor luchtcirculatie.
•	 Clarino bescherming op duim en wijsvinger.
•	 Voorgevormde neopreen manchet met WristLock-systeem van klittenband.
•	 Comfortabele Clarino palm met schuimkussentjes en antislip  

opdruk met siliconen.
•	 Maten: S, M, L, XL en XXL.
•	 Kleur: wit.

€ 29,95
•	 Lichtgewicht full finger marathon/XC handschoen.
•	 Bovenkant vervaardigd uit lichte, geventileerde mesh.
•	 Clarino bescherming op duim en wijsvinger.
•	 Verlengde palm bij de wijsvinger voor een betere grip.
•	 enkellaagse geperforeerde Clarino palm voor optimale controle en ventilatie.
•	 Maten: S, M, L, XL en XXL.
•	 Kleur: zwart/grijs, zwart/wit, zwart/oranje/rood en zwart/groen/blauw.

€ 24,95
•	 Speciaal ontworpen voor de grootte en vorm van een dameshand.
•	 Modieuze handschoen met stretch-lycra en mesh aan de bovenkant.
•	 Comfortabele palm met clarino en memory foam padding.
•	 Maten: S, M, L en XL.
•	 Kleuren: zwart/wit/magenta, paars, zwart/rood en zwart/celeste.

€ 34,95
•	 Hightech professionele zomer handschoenen.
•	 Lederen palm met memory Foam padding voor extra comfort.
•	 De bovenkant van lycra en mesh ventileert uitstekend, biedt een hoog 

comfort en veel bewegingsvrijheid.
•	 elastische Wristlock polssluiting.
•	 Maten: S, M, L, XL en XXL.
•	 Kleuren: zwart/wit, zwart/blauw, zwart/neon geel en zwart/rood.

€ 29,95
•	 Hightech professionele zomer handschoenen.
•	 amara palm met Memory Foam padding voor extra comfort.
•	 De bovenkant van lycra en mesh ventileert uitstekend, biedt 

een hoog comfort en veel bewegingsvrijheid.
•	 Maten: S, M, L, XL en XXL.
•	 Kleuren: zwart/zwart, zwart/wit, zwart/blauw en zwart/rood.

€ 24,95
•	 Handschoen voor warme weersomstandigheden.
•	 Bovenkant vervaardigd uit een gaasstructuur voor luchtcirculatie.
•	 Clarino-palm met dunne schuimkussentjes voor comfort en 

antislipopdruk met siliconen.
•	 Maten: S, M, L, XL en XXL.
•	 Kleuren: zwart en wit.
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cLaSSic BBW-42

kidS BBW-45

cOOLdOWN BBW-49

RacER BBW-44

€ 22,50
•	 Perfect passende zomerhandschoenen dankzij een combinatie 

van mesh en spandex materiaal aan de bovenkant.
•	 Clarino palm met airMesh ventilatie.
•	 Maten: S, M, L, XL en XXL.
•	 Kleuren: zwart, blauw en rood.

€ 16,50
•	 Speciaal ontworpen handschoenen voor kinderhanden.
•	 ademende bovenkant van stretch-lycra.
•	 amara palm met extra schuimvoering.
•	 Maten: 128 (S), 140 (M), 152 (L) en 160 (XL).
•	 Kleuren: zwart, blauw en rood.

€ 14,95
•	 Comfortabele zomerhandschoen voor warme 

weersomstandigheden.
•	 Maximale ventilatie en luchtcirculatie dankzij de 

open structuur van het materiaal aan de bovenkant.
•	 Serino palm met gel padding voor extra comfort. 
•	 Velcro WristLock sluitsysteem.
•	 Badstof duim om transpiratie weg te vegen. 
•	 Maten: S, M, L, XL en XXL.
•	 Kleuren: zwart, zwart/wit, zwart/blauw, zwart/neon 

geel en zwart/rood.

€ 19,95
•	 Comfortabele en lichte handschoen voor warme 

weersomstandigheden.
•	 ademende bovenkant van stretch-lycra met siliconen print.
•	 amara palm met gel foam voor extra comfort en extra 

mesh-insert voor ventilatie.
•	 Maten: S, M, L, XL en XXL.
•	 Kleuren: zwart/wit, zwart/blauw, zwart/rood  

en zwart/neon geel.

HaND-
SCHOeN-
MaaT

INCHeS CeNTIMeTeRS

HaND-
BReeDTe

HaND-
LeNGTe

HaNDBReeDTe HaNDLeNGTe

XS 7” 6.2” 17,8 15,7

S 7.5” 6.7” 19,1 17

M 8” 7.2” 20,3 18,3

L 8.5”-9” 7.8” 21,6-22,9 19,7

XL 9.5”-10” 8.3” 24,0-25,4 21,1

XXL 10.5”-11” 8.9” 26,7-27,9 22,5

XXXL 11.5”-12” 9.4” 29,2-30.5 23,9

128 S 6” 5” 15,5 13

140 M 6.5” 5.5” 16 14

152 L 7” 6” 17,5 15

164 XL 7.5” 6.5” 18,5 16

Hoogwaardig, ademend en lichtgewicht 3-laags 
materiaal, met wind- en waterdichte eigenschappen. 
Tussen het elastische binnen- en buitenmateriaal 
is een membraan van PolyUrethane (PU) bevestigd. 
Dankzij deze 3-laags technologie blijft je lichaam 
droog en dus warm tijdens het fietsen.

een hoogwaardig, ademend, 3-laags materiaal, met 
wind en waterdichte eigenschappen. Het elastische 
buitenmateriaal is bevestigd aan het membraan van 
PolyUrethane (PU) en aan de binnenzijde beschermd door 
een fleece-laag. Dankzij deze drie lagen technologie, blijft 
je lichaam tijdens inspanning warm en droog.

Lichtgewicht polyester stof 
met uitstekende isolerende 
en vochttransporterende 
eigenschappen. De holle 
vezels houden lucht vast 
voor een betere isolatie. 
Het grotere oppervlakte 
van de vezels zorgt voor 
een snellere verdamping. 
Doordat het vocht van de 
huid bovendien sneller naar 
de bovenzijde van de stof 
wordt getransporteerd, kan 
het sneller verdampen.

Gerenommeerd om het 
ademend vermogen.

een stof ontwikkeld om het 
lichaamseigen thermisch regulerend 
vermogen te optimaliseren, 
door uitgekiende cross-section 
vezelconstructie. Tweezijdige 
regulering past zich aan de behoeften 
van de gebruiker aan.

Far Infrarood technologie 
houdt je warm en uitzonderlijk 
comfortabel door verbetering 
van het lichaamsmetabolisme 
en de microcirculatie. 
Keramische nanodeeltjes, 
opgenomen in de stof, 
weerkaatsen de door het 
lichaam uitgestraalde warmte, 
ook wel Far Infrarood (FIR) 
stralen genoemd. Dit verbetert 
het lichaamsmetabolisme en 
vergroot de doorbloeding. 

Stof biedt comfortabele 
stretch, grote 
bewegingsvrijheid en 
vormvastheid.

Geavanceerd materiaal met 
PolyUrethaan (PU) coating en 
Microfl eece binnenzijde. Voor 
maximale waterbestendigheid, 
flexibiliteit en duurzaamheid.

Hoogwaardig, zeer elastisch 
gelaagd nylon neopreen. 
Creëert een uitstekende 
pasvorm en is uiterst 
waterbestendig. De nylon 
buitenlaag maakt de 
overschoen zeer duurzaam.

extra sterk, warm en 
elastisch neopreen, 
gebruikt voor zijn maximale 
warmte en duurzaamheid.

Neopreen met speciale 
antibacteriële coating. 
Waterdicht, dankzij zacht 
en glad oppervlak. Het water 
rolt direct van de stof af.

Deze sterke, duurzame 
stof is slijt- en scheurvast 
en wordt daarom gebruikt 
in zwaar belaste zones.

Beschermende en 
uitstekende isolerende 
stof.

air Mesh laat zweet snel 
en gelijkmatig verdampen, 
vooral tijdens warm weer.

Biedt de best mogelijke 
combinatie van functie 
en pasvorm.

Laat natuurlijke 
bewegingen van de 
handen toe, geeft een 
comfortabele pasvorm.

Ontworpen voor vrouwen.

Touchscreen compatibele 
duim en wijsvinger.

Gel inzetstukken 
voor extra comfort

Zacht geheugenschuim past 
zich aan de vorm van het 
lichaam aan en absorbeert 
vibraties van de weg.

Strategisch geplaatste 
siliconen prints geven 
een betere grip op 
zowel het stuur als op 
de remgrepen.

antislip handpalm. Vingerriempjes voor het 
gemakkelijk uittrekken 
van de handschoen.

Gemakkelijk uit te 
trekken dankzij de 
uittrek lipjes op de 
vingers.

Superzacht geweven 
materiaal op de duim, om 
vocht van het voorhoofd 
te vegen.

Wristlock sluitsysteem. anatomische op 70° 
voorgevormde vingers voor 
een perfecte grip.

ergonomisch 2-panelen 
ontwerp.

Waterdichte tape; 
geplaatst over stiksel voor 
waterdicht maken van 
naden.

Gelijmde naden; Voorkomt 
lekken door gaatjes 
veroorzaakt door het 
stikken van de naad.

YKK rits over de volledige 
lengte

Weggewerkte YKK rits Rits met flap achter de rits

Rubberen 
klittenband strip 
nog betere passing.

Open Zool Systeem. Klittenband strip onder de 
zool. Ook voor schaatsen 
en skaten.

Verstevigd met kevlar voor 
extra duurzaamheid.

Verstevigd. Reflecterende 
accenten.

maattaBEL HaNdScHOENEN

Net als bij een shirt, is de maat van je handschoen afhankelijk van fysieke 
bouw. Om je te helpen bij het bepalen van de juiste maat van jouw BBB-
handschoen, hebben we een maattabel voor onze handschoenen gemaakt.

Om jouw handschoenmaat te bepalen moet je de lengte en de omtrek van 
je hand opmeten zoals in de afbeelding is te zien en gebruik makend van de 
bijbehorende omschrijving:

a ) Meet van de top van je langste vinger tot de basis van je handpalm bij je 
pols om de lengte van je hand te bepalen. Dit is je hand lengte meting.

B ) Wikkel een meetlint om je hand op de breedste plek van de palm. Maak een 
vuist voor het aflezen van de omtrek. Dit is de handbreedte meting.

Gebruik de metingen van je hand om jouw handschoenmaat te bepalen 
in de handschoen maattabel. Onthoud dat de BBB handschoenmaattabel 
een referentie is, gebaseerd op het gemiddelde van de BBB handschoenen. 
Omdat we een zeer uitgebreide handschoenencollectie met diverse stijlen en 
materialen hebben, moet je altijd nog de handschoen passen bij je lokale BBB 
dealer. Dan kunnen wij je de beste passing en comfort garanderen. 

Je kunt deze maattabel ook vinden op: 
BBBcycling.com/headlines/gloves-sizing-chart

MaTeRIaLS

eIGeNSCHaPPeN
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patron i5 Bsm-01

patron i6 Bsm-03

patron i4 Bsm-02 patron gs4 Bsm-06

Bsm-36Bsm-32sleeve Bsm-31

patron i6 Bsm-03

€ 39,95
•	 Verander je iPhone 5/5S, iPhone 4/4S of Samsung Galaxy S4 in een hoogwaardige fietscomputer. (Exclusief telefoons).
•	 Slanke houder voor dagelijks gebruik.
•	 Polycarbonaat slagvaste houder voor bescherming bij val.
•	 Schokabsorberende siliconen voering voor stabiliteit en bescherming.
•	 De set is inclusief een zomer en een regenvoering voor optimaal gebruik.
•	 Extra schokabsorberende padding aan de achterzijde geeft een volledig gesloten behuizing.
•	 Lensbescherming voor de camera aan de achterzijde om beschadiging door vuil te voorkomen.
•	 iPhone is volledig te gebruiken.
•	 Staand of liggend te monteren.
•	 Instelbare kijkhoek voor een ideaal beeld of om te filmen.
•	 Te monteren op stuur of stuurpen met de BSM-91 PhoneFix (inclusief).
•	 BSM-01: Compatibel met iPhone 5 en iPhone 5S. Gewicht: 69 gram inclusief bracket. Kleuren: zwart en wit.
•	 BSM-02: Compatibel met iPhone 4 en iPhone 4S. Gewicht: 69 gram inclusief bracket. Kleuren: zwart en wit.
•	 BSM-06: Compatibel met Samsung Galaxy S4. Waterdicht luidsprekers mesh voor optimaal geluid en bescherming. Gewicht: 70 gram inclusief bracket. Kleur: zwart.

€ 5,95
•	 Personaliseer jouw Patron i5 (BSM-01), Patron i4 (BSM-02) of Patron GS4 (BSM-06) houder.
•	 Schokabsorberende siliconen voering voor stabiliteit en bescherming.
•	 Kleuren: zwart, blauw, rood en groen.
•	 Beschikbaar voor iPhone 5/5S, iPhone 4/4S en Samsung GS4.

€ 39,95
•	 Verander je iPhone 6 in een hoogwaardige fietscomputer. (Exclusief iPhone. Iphone is 

een handelsmerk van Apple Inc., geregistreerd in de V.S. en andere landen.)
•	 Slanke houder voor dagelijks gebruik.
•	 Co-molded ontwerp voor een optimale bescherming bij val.
•	 Polycarbonaat slagvaste buitenschaal voor stabiliteit en bescherming.
•	 Twee componenten met TPR voor het opvangen van schokken en trillingen.
•	 Inclusief optionele regenhoes voor regenachtige dagen.
•	 iPhone is volledig te gebruiken.
•	 Staand of liggend te monteren.
•	 Instelbare kijkhoek voor een ideaal beeld of om te filmen.
•	 Te monteren op stuur of stuurpen met de BSM-91 PhoneFix (inclusief).
•	 Te monteren op de topcap met de BSM-92 SpacerFix (inclusief).
•	 Gewicht: 69 gram exclusief montagebeugel.
•	 Kleuren: zwart/grijs, zwart/rood, zwart/blauw, zwart/groen en wit/grijs.

Het co-molded ontwerp maakt de Patron i6 
de meest compacte telefoonhouder om je 
iPhone te beschermen op iedere rit, terwijl 
je ter plekke accurate informatie ontvangt. 
Het absorberen van schokken en trillingen 
is samengevoegd in één stuk voor optimale 
bescherming.

TELEFOONHOUDERS
We houden ervan om bij te houden en te delen wat we doen op 
de fiets. Zelfs op de fiets zijn we online en willen we accurate 
informatie ontvangen tijdens onze rit. Maar veel belangrijker, 
we willen die informatie delen met onze fietsvrienden. De 
BikeBoard app van BBB laat je je smartphone meer dan ooit 
gebruiken tijdens het fietsen. Het compacte ontwerp van 
onze telefoonhouders beschermen je telefoon in het dagelijks 
leven en veranderen het in een high-end fietscomputer, 
hartslagmeter en navigatiesysteem wanneer je het installeert 
op de fiets. Kies je model telefoon, zoek de juiste houder in 
ons assortiment en je bent klaar om te gaan!

€ 39,95

De nieuwe Patron i6 is specifiek ontwikkeld voor de nieuwe 
iPhone 6. De smalle, co-molded hoes beschermt je iPhone 
tijdens dagelijks gebruik. Twee verschillende houders laten je 
jouw smartphone op je stuurpen, stuur of headcap installeren, 
in zowel landschaps- als portretmodus. De hoek van de houder 
is aan te passen voor het filmen van je rit, zodat je altijd bewijs 
hebt van de beste rit ooit. Inclusief volledig nieuw ontworpen 
regenhoes, waardoor je iPhone op iedere rit te gebruiken is. Of 
het nu in de volle zon is of in de plenzende regen.

€ 39,95 € 39,95

€ 5,95 € 5,95
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smartsleeve Bsm-21

energypack Bsm-81

gUarDian  Bsm-11

spacerFiX Bsm-92 topFiX Bsm-93 FrontFiX Bsm-94

Vanaf € 9,95
•	 IP-X8 waterdichte hoesje om je bezittingen droog te houden en te beschermen.
•	 Het transparante TPU materiaal zorgt ervoor dat de touchscreen van je telefoon 

zichtbaar en te bedienen blijft.
•	 De thermisch gelaste naden zorgen voor een lange levensduur.
•	 Standaard en L versie hebben extra compartiment voor geld, kaarten en je ID.
•	 Past om de meeste iPhones en de meeste Android toestellen.
•	 Speciaal ICE (In Case of Emergency) invullabel.
•	 Binnenmaten: 85 x 145 mm (standaard), 107 x 173 mm (L) or 269 x 202 mm (XL).
•	 Buitenmaten: 98 x 166 mm (standaard), 131 x 185mm (L) or 293 x 214mm (XL).

€ 85,00
•	 Lithium ion polymeer (2 x 22650, 6400mAh, 3.6V) accu van hoge kwaliteit.
•	 Compatibel met de BLS-67/68 Scope.
•	 De accu kan ook gebruikt worden voor andere door USB op te laden apparaten, zoals een mobiele 

telefoon. Alleen USB output!
•	 De accu is uitgerust met een waarschuwingsindicator die het energieniveau in 5 stappen aangeeft. 

Deze kan in/uitgeschakeld worden naar keuze.
•	 De accu kan op verschillende plaatsen op de fiets aangebracht worden met behulp van de 

meegeleverde klittenband. De rubberen uiteinden zorgen voor een krasvrije bevestiging.
•	 Het systeem is beveiligd tegen kortsluiting, overbelasting en volledige ontlading.
•	 De accu kan tot 300 keer worden opgeladen zonder merkbaar prestatieverlies.
•	 Inclusief lader.
•	 Gewicht: 200 gram.
•	 Afmetingen: 105 x 55 x 32 mm.

Vanaf € 39,95
•	 Universele houder voor je smartphone. (Exclusief telefoon).
•	 Full touch functionaliteit.
•	 Waterbestendige behuizing voor bescherming tijdens regenachtige dagen.
•	 Schokbestendige padding voor extra bescherming.
•	 Stijve binnenrand voor extra stijfheid en stabiliteit.
•	 Extra padding om passend te maken voor kleinere telefoons.
•	 Nieuwe cameraweergave optie.
•	 Verbeterde lasnaden.
•	 Staand of liggend te monteren.
•	 Instelbare kijkhoek voor een ideaal beeld of om te filmen.
•	 Te monteren op stuur of stuurpen met de BSM-91 PhoneFix (inclusief).
•	 Te monteren op headcap met de BSM-92 SpacerFix (inclusief)
•	 Maten: passend voor elke smartphone en beschikbaar in de maten 125 x 64 

mm (S), 140 x 70 mm (M) of 158 mm x 80 mm (L).
•	 Gewicht: 35 gram (S), 40 gram (M) en 50 gram (L) zonder montagebeugel.

€ 6,95
•	 Montagesteun voor Patron en Guardian 

telefoonhouders.
•	 Slank, simplistische montagesteun.
•	 Past op 1.1/8” voorvorken onder de headcap.
•	 Glasvezel versterkt nylon voor extra stijfheid en 

duurzaamheid.
•	 Instelbare hoek voor compatibiliteit met de BHS-

24 HighRise, BHS-25 HighRise OS of hele korte 
stuurpennen.

•	 Inclusief inbussleutel.
•	 Gewicht: 15 gram.

€ 29,95
•	 Lichtgewicht 6061 T6 aluminium CNC instelbare 

montagesteun voor smartphones.
•	 Nylon inzetstuk om beschadigingen aan je 

smartphonehoes te voorkomen.
•	 Past op alle Patron en Guardian hoezen.
•	 Te monteren als topcap.
•	 Instelbare kijkhoek voor een ideaal beeld of om te 

filmen.
•	 Gewicht: 56 gram.
•	 Kleur: mat zwart.

€ 29,95
•	 Lichtgewicht 6061 T6 aluminium CNC instelbare 

montagesteun voor smartphones.
•	 Nylon inzetstuk om beschadigingen aan je 

smartphonehoes te voorkomen.
•	 Past op alle Patron en Guardian hoezen.
•	 Eenvoudig te gebruiken klemmechanisme compatibel met 

25.4/31.8 mm sturen op de racefiets.
•	 Te monteren op verschillende manieren om naar lengte en 

hoogte aan te passen.
•	 Gewicht: 40 gram.
•	 Kleur: mat zwart.

s m L
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DigispeeD ant+ BCP-55

microboarD

DigicaDence ant+ BCP-56 blUecombo+ BCP-61DB

blUepUlse+ BCP-62DB ergomoUnt BCP-88 cameramoUnt BCP-89

railmoUnt BCP-90 ergomoUnt BCP-95

  

GOBERT
GROUPE

               

DashboarD

€ 37,50
•	 ANT+ digitale draadloze snelheidssensor.
•	 Compatibel met alle DigiBoard computers en 

andere ANT+ compatibele apparaten.
•	 Inclusief SmartMagnet (BCP-68).
•	 Inclusief batterij.

De MicroBoard is de ideale fietscomputer voor fietsers die op zoek zijn naar een zorgeloze 
manier om hun fietsgegevens vast te leggen. Het strakke en minimalistische ontwerp 
neemt nauwelijks ruimte in op je stuur of stuurpen. Terwijl je door de 3D dottechnologie 
vanuit alle hoeken uitstekend de informatie op het scherm kunt lezen.
De MicroBoard computers hebben zich de afgelopen jaren in de gesponsorde Pro BBB 
teams bewezen als zeer duurzaam. De versies met draad maken gebruik van een lichte 
en flexibele kabel die netjes kan worden weggewerkt. Zowel de versie met als de versie 
zonder draad zijn verkrijgbaar met 8 of 13 functies.

€ 37,50
•	 ANT+ digitale draadloze trapfrequentiesensor.
•	 Compatibel met alle DigiBoard computers.
•	 Compatibel met alle andere ANT + compatibele 

apparaten.
•	 Inclusief CadenceMagnet (BCP-69).
•	 Inclusief batterij.

€ 59,95
•	 Bluetooth ® 4.0 Smart snelheid en trapfrequentie sensor in één.
•	 Compatibel met alle Bluetooth ® 4.0 Smart Ready en ANT+ 

uitgeruste apparaten.
•	 Inclusief CadanceMagnet (BCP-69) en SmartMagnet (BCP-68).
•	 Inclusief batterij.
•	 Inclusief montage materiaal.

€ 69,95
•	 Bluetooth ® 4.0 Smart hartslagmeter.
•	 Compatibel met alle Bluetooth ® 4.0 Smart Ready 

en ANT+ uitgeruste apparaten.
•	 Inclusief wasbare elastische band.
•	 Inclusief batterij.

€ 27,50
•	 Lichtgewicht 6061 T6 aluminium CNC gefabriceerde 

instelbare computer bracket.
•	 Geschikt voor alle BBB fietscomputers. (met draad en 

draadloos).
•	 Gemakkelijk te bevestigen klemmechanisme past op 

25.4/31.8 sturen.
•	 Gewicht: 40 gram.
•	 Kleur: mat zwart.

€ 32,50
•	 Lichtgewicht  6061 T6 aluminium CNC gefreesde 

verstelbare GoPro™ camera houder.
•	 Eenvoudig te gebruiken klemmechanisme. Past op 25.4 en 

31.8 mm sturen.
•	 Te gebruiken met alle GoPro HERP Original, HERO2, HERO3 

houders. Ook met Garmin VIRB indien gebruik wordt 
gemaakt van de bij de VIRB geleverde adapter.

•	 Gewicht: 48 gram.
•	 Kleur: mat zwart.

€ 24,95
•	 Lichtgewicht 6061 T6 aluminium CNC gefreesde 

verstelbare GoPro™ camera houder.
•	 Eenvoudig te gebruiken klemmechanisme voor 

zadelrails.
•	 Te gebruiken met alle GoPro HERO Original, 

HERO2, HERO3, HERO4 houders. Ook met 
Garmin VIRB indien gebruik wordt gemaakt van 
de bij de VIRB geleverde adapter.

•	 Gewicht: 61 gram.
•	 Kleur: matzwart.

€ 34,95
•	 Lichtgewicht 6061 T6 aluminium CNC 

gefreesde Garmin en Mio computer houder.
•	 Past op alle Garmin quartermount en Mio 

Cyclo fietscomputers.
•	 Eenvoudig te bevestigen klemmechanisme 

past op 25.4/31.8 sturen.
•	 Gewicht: 52 gram.
•	 Kleur: mat zwart.

Compatibel met alle 
Bluetooth ® 4.0 Smart 
Ready uitgeruste 
apparaten.

Draadloos. Kan worden 
gemonteerd op stuur 
of stuurpen.

ANT+ compatibiliteit verzekert je van een 
storingsvrije signaaloverdracht tussen de 
fietscomputer en de ANT+ hartslagband, 
snelheidssensor en cadanssensor.

Waterafstotend. Wielmagneet past 
om ronde en aero-
spaken.

BBB is de officiële fietscomputer leverancier 2015 voor de teams: 
Wanty-Groupe Gobert, Synergy Baku en Radon Factory Racing.

EIGENSCHAPPEN

De DashBoard fietscomputer is inmiddels een soort ontwerp icoon geworden. 
Oorspronkelijk toegevoegd aan ons assortiment in 2006 als een eenvoudige en kleine 
computer met een gemakkelijk af te lezen beeldscherm, heeft het zich ontwikkeld tot 
de computer voor mensen die gaan voor een standaard uitvoering zonder een miljoen 
functies. Op het moment dat we startten met het updaten van de DashBoard, hebben 
we dan ook gekozen om de eenvoud van het ontwerp te respecteren, terwijl we de 
computer wel naar een hoger niveau wilden brengen.
De complete computer is kleiner geworden door het combineren van het scherm en de 
bovenkant van de behuizing. Het beeldscherm is echter wel 32 x 32 millimeter gebleven, 
zodat de leesbaarheid is gebleven. Ook de eenvoudige eenknopsbediening is gebleven. 
De vereenvoudiging van de constructie betekent ook minder naden en dus een nog 
betere weersbestendigheid.

MICROBOARD MODEL BCP-32W 
€ 59,95

BCP-31W 
€ 49,95

BCP-22 
€ 32,50

BCP-21 
€ 27,50

Totaal aantal functies 13 8 13 8

Data overdracht ANALOOG 
DRAADLOOS

ANALOOG 
DRAADLOOS

DRAAD DRAAD

Automatisch scannen × × × ×
Huidige snelheid × × × ×
Gemiddelde snelheid × × × ×
Maximale snelheid × ×
Rittijd × ×
Totale rittijd × ×
Ritafstnad × × × ×
Totaal afstand × × × ×
Klok × × × ×
Indicator batterij bijna 
leeg

× × × ×

Automatische start/
stop

× × × ×

Snelheidspacer × ×
Achtergrondverlichting × ×

DASHBOARD MODELLE BCP-16W 
€ 47,50

BCP-15W 
€ 42,50

BCP-06 
€ 24,95

BCP-05 
€ 19,95

Totaal aantal functies 12 10 10 7

Data overdracht ANALOOG 
DRAADLOOS

ANALOOG 
DRAADLOOS

DRAAD DRAAD

Automatisch scannen × × × ×
Huidige snelheid × × × ×
Gemiddelde snelheid × × ×
Maximale snelheid × × ×
Rittijd × × ×
Totale rittijd ×
Ritafstand × × × ×
Totaal afstand × × × ×
Klok × × × ×
Indicator batterij bijna 
leeg

× × × ×

Automatische start/
stop

× × × ×

Snelheidspacer ×
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scope 1300 BLs-68

CREE LED

scope 800 BLs-67

sWat BLs-105k

sniper BLs-110

T
E
STSIEGER PREIS / LEIS
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N

G

CREE LED

CREE LED

CREE LED

€ 239,95
•	 1300 lumen lichtgewicht koplamp met externe accu.
•	 2 krachtige XML T6 CREE LED.
•	 4 standen: extra hoog vermogen, hoog vermogen, standaard vermogen en laag vermogen.
•	 Waterbestendige behuizing met Airflow Cooling System (ACS) voor optimale 

warmtebeheersing.
•	 De lamp is beveiligd tegen oververhitting. 
•	 Ingebouwde rubberen, waterdichte en multifunctionele schakelaar is snel en eenvoudig te 

bedienen en geeft aan wanneer de batterij leeg is (rood licht) of aan staat (blauw licht).
•	 Inclusief HelmetMount helm bracket (BLS-70).
•	 Extreem lichte en compacte (105 x 55 x 32 mm) Lithium accu.
•	 De accu is uitgerust met een waarschuwingsindicator die het energieniveau in 5 stappen 

aangeeft. Deze kan in/uitgeschakeld worden naar keuze.
•	 De accu kan op verschillende plaatsen op de fiets aangebracht worden met behulp van de 

meegeleverde klittenband. De rubberen uiteinden zorgen voor een krasvrije bevestiging.
•	 De oplaadduur bedraagt gemiddeld 2.5 uur en het systeem is beveiligd tegen kortsluiting, 

overbelasting en volledige ontlading.
•	 Lithium ion (2 x 18650, 3200mAh 7.4V) accu van hoge kwaliteit kan tot 300 keer worden 

opgeladen zonder merkbaar prestatieverlies.
•	 De accu kan ook gebruikt worden voor andere door USB op te laden apparaten, zoals een 

mobiele telefoon. Alleen USB output! (5V 1A).
•	 Inclusief oplader met stekker.
•	 Inclusief verlengkabel van 110 mm.
•	 Gewicht van de lamp: 110 gram.
•	 Gewicht van de accu: 200 gram.
•	 Afmetingen van de lamp: 44 x 34 x 52 mm.
•	 Afmetingen van de accu: 105 x 55 x 32 mm.
•	 Kleur: zwart/goud.

€ 189,95
•	 800 lumen lichtgewicht koplamp met externe accu.
•	 2 krachtige XML T6 CREE LED.
•	 4 standen: extra hoog vermogen, hoog vermogen, standaard vermogen 

en laag vermogen.
•	 Waterbestendige behuizing met Airflow Cooling System (ACS) voor 

optimale warmtebeheersing.
•	 De lamp is beveiligd tegen oververhitting.
•	 Ingebouwde rubberen, waterdichte en multifunctionele schakelaar is 

snel en eenvoudig te bedienen en geeft aan wanneer de batterij leeg is 
(rood licht) of aan staat (blauw licht).

•	 Inclusief HelmetMount helm bracket (BLS-70).
•	 De accu kan op verschillende plaatsen op de fiets aangebracht worden 

met behulp van de meegeleverde klittenband. De rubberen uiteinden 
zorgen voor een krasvrije bevestiging.

•	 De oplaadduur bedraagt gemiddeld 2 uur en het systeem is beveiligd 
tegen kortsluiting, overbelasting en volledige ontlading.

•	 Samsung lithium ion polymeer (2 x 18650, 2600mAh 7.4V) accu van 
hoge kwaliteit. Kan tot 300 keer worden opgeladen zonder merkbaar 
prestatieverlies.

•	 Inclusief oplader met stekker.
•	 Inclusief verlengkabel van 110 mm.
•	 Gewicht van de lamp: 110 gram.
•	 Gewicht van de accu: 140 gram.
•	 Afmetingen van de lamp: 44 x 34 x 52 mm.
•	 Afmetingen van de accu: 86 x 46 x 27 mm.
•	 Kleur: zwart/zilver.

€ 199,95
•	 1200 lumen, lichtgewicht en compacte USB oplaadbare koplamp.
•	 2 krachtige XML-U2 CREE LED’s.
•	 4 standen: extra hoog vermogen, hoog vermogen, standaard vermogen en laag 

vermogen.
•	 Waterbestendige behuizing met Airflow Cooling System (ACS) voor optimale 

warmtebeheersing.
•	 De lamp is beveiligd tegen oververhitting en zal automatisch minder fel gaan branden
•	 wanneer de temperatuur boven de 85 graden Celsius komt. Zodra de temperatuur
•	 gezakt is naar normale waarde, gaat de lamp terug naar de gekozen felheid.
•	 Ingebouwde rubberen, waterdichte en multifunctionele schakelaar is snel en
•	 eenvoudig te bedienen en geeft aan batterij leeg (rood licht) en lamp aan (blauw licht).
•	 Ook te monteren op een helm met speciale HelmetMount bracket (BLS-70).
•	 Samsung Lithium ion (2 x 18650, 2600mAh 7.4V) accu van hoge kwaliteit kan tot 300
•	 keer worden opgeladen zonder merkbaar prestatieverlies.
•	 De oplaadduur bedraagt gemiddeld 6 uur met een 1A USB lader of PC USB poort.
•	 Het systeem is beveiligd tegen kortsluiting, overbelasting en volledige ontlading.
•	 Inclusief 1A oplader met stekker.
•	 Inclusief afstandbediening, om te schakelen tussen de standen zonder je handen van
•	 het stuur te halen.
•	 Gewicht: 210 gram.
•	 Afmetingen: 115 x 43 x 30 mm.
•	 Kleur: zwart/goud.

VERLICHTING
Wanneer het donker wordt blijven de meeste fietsers 
binnen. Maar jij kunt gewoon gaan fietsen als de 
zon onder gaat. Het enige dat je nodig hebt is goede 
betrouwbare verlichting. Gezien worden in het donker is 
het allerbelangrijkst en daarvoor hebben we een uitgebreid 
assortiment aan kleine, lichtgewicht lampjes. Je hoeft dus 
niet bang te zijn om achtergelaten te worden in het donker. 
Maar je eigen zicht dan? Onze krachtige koplampen 
plaatsen alles in de spotlights. Van je bochtige lokale 
trails tot de lange rechte stukken van je dagelijkse woon-
werkverkeer, de weg voor je is met onze lampen altijd goed 
verlicht. En onze achterlichten zorgen dat je van achteren 
ook goed opvalt. Voorkomen is beter dan genezen!

€ 79,95

We ontdekten dat er een grote vraag was naar een lamp waarbij 
je goed zicht hebt op de weg voor je, zonder tegemoetkomend 
verkeer te verblinden. Onze nieuwe Swat koplamp voldoet perfect 
aan de behoefte van de forens. Met zijn niet-verblindende, heldere 
bundel, zorgt de Swat voor je veiligheid en laat het alle details 
zien van de weg voor je. Hij heeft een lange batterijduur van 3 uur 
en is makkelijk oplaadbaar dankzij de usb poort. Neem hem mee 
naar je werk, laad de batterij op en laat de Swat je rit naar huis 
weer verlichten. De Swat laat jou niet achter in het donker. De 
aluminium behuizing beschikt over een Airflow Cooling System en 
het maakt de Swat supersterk en laag van gewicht. Geen smoesjes 
meer, de Swat neemt je mee naar buiten in de nacht!

De heldere bundel is het meest opvallende kenmerk 
aan de Swat lamp. Met een helder lichtpunt kun 
je ieder detail recht voor je goed zien. Tegelijkertijd 
schijnt de bundel ver genoeg om tegemoetkomend 
verkeer te zien. Tevens kunnen ze jou goed zien, 
omdat de bundel ze niet verblindt. De Swat laat jou 
in de spotlight fietsen.
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strike 500 BLs-72

strike 300 BLs-71

strikecombo BLs-73

signal BLs-81

signal BLs-82

signalcombo BLs-83

CREE LED

CREE LED

energypack Usb BLs-96 energypack BLs-97

helmetmoUnt BLs-70 energybar BLs-93 tightFiX BLs-94

€ 99,95
•	 Lichtgewicht en compacte USB oplaadbare koplamp.
•	 Krachtige 500 Lumen XML CREE LED.
•	 Verwisselbare interne EnergyBar (BLS-93) accu.
•	 5 standen: extra hoog vermogen, hoog vermogen, normaal vermogen, laag 

vermogen en knipperlicht.
•	 Waterbestendige behuizing.
•	 Ingebouwde rubberen, waterdichte schakelaar.
•	 Multifunctionele indicator.
•	 Lithium ion (2300mAh 3.7V) accu van hoge kwaliteit kan tot 400 keer worden 

opgeladen zonder merkbaar prestatieverlies.
•	 De oplaadduur bedraagt gemiddeld 4 uur en het systeem is beveiligd tegen 

kortsluiting, overbelasting en volledige ontlading.
•	 Gewicht: 127 gram.
•	 Afmetingen: 112 x 35 x 40 mm.
•	 Kleur: zwart.

€ 85,00
•	 Krachtige 300 Lumen XPG CREE LED.

€ 99,95
•	 Volledige set met Strike 300 koplamp (BLS-71) en Signal mini achterlicht (BLS-82).

€ 32,95
•	 Lichtgewicht en compacte USB oplaadbare koplamp.
•	 Maakt gebruik van 1 superheldere witte COB LED (Chips On Board).
•	 Batterij-indicator aan de bovenzijde.
•	 Ingebouwde rubberen, waterdichte schakelaar voor een snelle en eenvoudige 

bediening.
•	 Zuinig stroomverbruik voor lange levensduur van de batterij.
•	 4 standen: hoog vermogen, normaal vermogen, laag vermogen en knipperlicht.
•	 De oplaadduur bedraagt gemiddeld 2,5 uur en het systeem is beveiligd tegen 

kortsluiting, overbelasting en volledige ontlading.
•	 Hoogwaardige Lithium batterij (300 mAh 3,7 V). 
•	 De Lithium batterij kan tot 300 keer worden opgeladen zonder prestatieverlies.
•	 Gewicht: 30 gram.
•	 Afmetingen: 70 x 24 x 16 mm.
•	 Kleur: zwart.

€ 59,95
•	 Volledige set met Signal koplamp (BLS-81) en Signal mini achterlicht (BLS-82).

€ 32,95
•	 Lichtgewicht en compact USB oplaadbaar achterlicht.

€ 59,95
•	 Panasonic lithium ion polymeer (2 x 18650, 

3200mAh 7.4V) accu van hoge kwaliteit.
•	 Compatibel met de BLS-67/68/71/72/105K.
•	 De accu is uitgerust met een 

waarschuwingsindicator die het energieniveau in 
5 stappen aangeeft. Deze kan in/uitgeschakeld 
worden naar keuze.

•	 De accu kan op verschillende plaatsen op de 
fiets aangebracht worden met behulp van de 
meegeleverde klittenband. De rubberen uiteinden 
zorgen voor een krasvrije bevestiging.

•	 Het systeem is beveiligd tegen kortsluiting, 
overbelasting en volledige ontlading.

•	 De accu kan tot 300 keer worden opgeladen 
zonder merkbaar prestatieverlies.

•	 De accu kan ook gebruikt worden voor andere door 
USB op te laden apparaten, zoals een mobiele 
telefoon. Alleen USB output! (5V 1A).

•	 Gewicht: 200 gram.
•	 Afmetingen: 105 x 55 x 32 mm.

€ 42,50
•	 Samsung lithium ion polymeer (2 x 18650, 

2600mAh 7.4V) accu van hoge kwaliteit.
•	 Compatibel met de BLS-67/68/71/72/105K.
•	 De accu kan op verschillende plaatsen op 

de fiets aangebracht worden met behulp 
van de meegeleverde klittenband. De 
rubberen uiteinden zorgen voor een krasvrije 
bevestiging.

•	 Het systeem is beveiligd tegen kortsluiting, 
overbelasting en volledige ontlading.

•	 De accu kan tot 300 keer worden opgeladen 
zonder merkbaar prestatieverlies.

•	 Gewicht: 140 gram.
•	 Afmetingen: 86 x 46 x 27 mm.

€ 9,95
•	 Deze helmbeugel met een BBB-koplamp biedt een 

perfecte vorm van verlichting bij nachtelijke tochten.
•	 De beugel kan aan de meeste, klassieke helmen met 

klittenband bevestigd worden.
•	 Deze helmbeugel is compatibel met BBB-koplampen 

die met een ThightFix bracket uitgerust zijn; Scope 
(BLS-67/68), Strike (BLS-71/72), Swat (BLS-105K) 
and Sniper (BLS-110).

€ 22,50
•	 Samsung lithium ion (2600mAh 3.7V) accu van hoge kwaliteit.
•	 Compatibel met de BLS-71/72 Strike.
•	 Het systeem is beveiligd tegen kortsluiting, overbelasting en volledige 

ontlading.
•	 De Lithium ion polymeer accu kan tot 400 keer worden opgeladen zonder 

merkbaar prestatieverlies.
•	 Gewicht: 56 gram.
•	 Afmetingen: 77 x 23 x 23 mm.

€ 6,50
•	 Montage bracket voor de Scope (BLS-

67/68), Strike (BLS-71/72), Swat (BLS-
105K) en Sniper (BLS-110) koplampen.
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ecocombo BLs-76

Frontlaser BLs-77

rearlaser BLs-78

combilaser BLs-79

sQUarebeam BLs-101k

spark BLs-46

spark BLs-47

ecobeam BLs-75highlaser BLs-80

sparkcombo BLs-48

UnimoUnt BLs-95

poWerconverter BLs-92

highFocUs BLs-62

sQUarecombo BLs-102k

€ 19,95
•	 Volledige set met EcoBeam koplamp (BLS-75) en 

RearLaser LED-achterlicht (BLS-78).
•	 Maakt gebruik van 3 + 2 “AAA”-batterijen 

(meegeleverd).

€ 14,95
•	 Compact achterlicht, maakt gebruik van één super 

heldere 0.5 Watt LED en 2 normale LED’s.
•	 Ingebouwde rubberen, waterdichte schakelaar.
•	 Zuinig stroomverbruik voor lange levensduur van 

de batterij.
•	 2 standen: normaal vermogen en knipperlicht.
•	 Gewicht: 43 gram.
•	 Afmetingen: 65 x 38 x 26 mm.

€ 12,95
•	 Koplamp met 3 superheldere micro-LED’s.
•	 Ingebouwde rubberen, waterdichte schakelaar.
•	 Zuinig stroomverbruik voor lange levensduur van de batterij.
•	 2 standen: normaal vermogen en knipperlicht.
•	 Kan door de clip-on worden bevestigd op BBB zadeltas LED 

bevestigingslus, andere tassen of kleding.
•	 Gewicht: 56 gram.
•	 Afmetingen: 65 x 38 x 26 mm.

€ 19,95
•	 Volledige set met FrontLaser koplamp (BLS-77) en 

RearLaser achterlicht (BLS-78).
•	 Maakt gebruik van 2 + 2 “AAA”-batterijen 

(meegeleverd).

€ 8,95
•	 Achterlicht, maakt gebruik van 3 

superheldere micro-LED’s.

€ 19,95
•	 Maakt gebruik van een 1,0 WATT LED.
•	 Voor tegemoetkomend verkeer vriendelijke koplamp.
•	 Waterbestendige behuizing met gesealde twist-lock batterijhouder.
•	 Zuinig stroomverbruik voor lange levensduur van de batterij.
•	 Ingebouwde rubberen, waterdichte schakelaar.
•	 Batterij-indicator aan de bovenzijde.
•	 2 standen: hoog vermogen en normaal vermogen.
•	 Gewicht: 88 gram.
•	 Afmetingen: 90 x 50 x 53 mm.
•	 Kleur: zwart/blauw.€ 27,95

•	 Lichtgewicht en compacte USB oplaadbare koplamp.
•	 Maakt gebruik van 3 superheldere witte micro-LED’s.
•	 Batterij-indicator aan de bovenzijde.
•	 Ingebouwde rubberen, waterdichte schakelaar voor een snelle en eenvoudige bediening.
•	 Zuinig stroomverbruik voor lange levensduur van de batterij.
•	 4 standen: laag vermogen, hoog vermogen, flitslicht en knipperlicht.
•	 De oplaadduur bedraagt gemiddeld 2,5 uur en het systeem is beveiligd tegen kortsluiting, 

overbelasting en volledige ontlading.
•	 Hoogwaardige Lithium batterij (280 mAh 3,7 V). 
•	 De Lithium batterij kan tot 400 keer worden opgeladen zonder prestatieverlies.
•	 Gewicht: 25 gram.
•	 Afmetingen: 56 x 31 x 16 mm.

€ 49,95
•	 Complete set bestaande uit BLS-46 koplamp en 

BLS-47 achterlicht.
•	 Kleur: zwart en wit.

€ 24,95
•	 Lichtgewicht en compact USB 

oplaadbaar achterlicht.

€ 54,95
•	 Koplamp met aluminium behuizing, maakt gebruikt van een high 

power 2,0 Watt, 170 lumen, Luxeon Rebel ES LED.
•	 Variabele focus: Lichtbundel van 10° tot 55° breed.
•	 Ingebouwde rubberen, waterdichte schakelaar voor een snelle en 

eenvoudige bediening.
•	 4 standen: hoog vermogen, normaal vermogen, laag vermogen 

en knipperlicht.
•	 Gewicht: 160 gram.

€ 4,95
•	 Montagebeugel voor alle BBB-koplampen.
•	 Gemakkelijk op de voorvork te monteren.
•	 Verstelbare lengte.

€ 14,50
•	 USB-stroomadapter voor de Spark (BLS-46/47/48), Strike (BLS-71/72/73), 

Signal (BLS-81/82/83), Swat (BLS-105K) en Sniper (BLS-110).
•	 Met deze stroomadapter kun je een USB-lamp opladen via netwerkstroom.
•	 Ook geschikt voor veel andere USB-apparaten.
•	 Verkrijgbaar in EU, Australië, UK en US/JP versies.

€ 14,95
•	 Lichtgewicht en compacte koplamp maakt gebruik een 

super heldere 0,3 watt Phillips Luxeon 3535 LED.
•	 Gesealde twist-lock-kop.
•	 Spaarzaam stroomverbruik voor een langere levensduur 

van de batterij.
•	 Ingebouwde rubberen, waterdichte schakelaar in dezelfde 

kleur als de strap.
•	 2 standen: normaal vermogen en knipperlicht.
•	 Gewicht: 74 gram.
•	 Afmetingen: 83 x 38 x 37 mm.
•	 Kleur: zwart/zwart

€ 24,95
•	 Volledige set met SquareBeam koplamp (BLS-

101K) en RearLaser LED-achterlicht (BLS-78).
•	 Maakt gebruik van 2 + 4 “AAA” batterijen 

(meegeleverd).
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CREE LED

verlichting verklaarD

Om de juiste keuze te kunnen maken bij het aanschaffen van verlichting is het belangrijk de 
juiste gegevens met elkaar te vergelijken. Omdat voor meetwaardes van verlichting nog geen 
internationale standaard is, meet BBB diverse waardes die we vermelden bij onze producten. 
Op deze manier kunt u altijd ons product vergelijken. Om de tabel met deze waardes goed te 
kunnen gebruiken, leggen we de in de tabel gebruikte begrippen uit:

Candela is de eenheid van lichtsterkte. Candela geeft aan hoeveel licht in een bepaalde 
richting van de lichtbundel wordt uitgestraald. De in de tabel vermelde candela waarde is 
gemeten in het centrum van de lichtbundel.

Lumen, de waarde voor de totale lichtstroom, is eenvoudig gezegd de totale hoeveelheid licht 
die door een lamp (in alle richtingen) wordt uitgestraald.
Lux is de hoeveelheid licht (lumen) die op een bepaald oppervlak terecht komt. Daarmee is 
Lux de meestzeggende eenheid van de drie. Heb je bijvoorbeeld een lichtbron van 1000 lumen, 
verspreidt over 1 m², is die vierkante meter verlicht met 1000 Lux. Dezelfde 1000 lumen, 
verspreid over 10 m², verlicht dezelfde bron een vierkante meter met slechts 100 Lux. Let bij 
het vergelijken van de Lux waardes tussen lampen wel op dat ook de afstand tot de lichtbron 
van belang is. Des te groter de afstand tot de lichtbron, des te lager de Lux-waarde. BBB 
meet de Lux-waarde op 1 en op 10 meter. De Lux-waarde op 1 meter is overigens gelijk aan de 
candelawaarde.

De lichtspotdiameter geeft aan hoe breed de lichtbundel van de lamp is op 1 meter afstand.

De brandtijd geeft een indicatie van de tijd dat een lamp brandt. Deze brandtijd is uiteraard 
afhankelijk van de kwaliteit van de gebruikte batterij. De brandtijd voor BBB accuverlichting is 
bepaald bij volledig opgeladen accu’s.

Je vindt de BBB waardes hierboven genoemd in de tabel op de volgende pagina.

Gereguleerde lampen stralen dankzij een 
elektronisch regelsysteem over de hele brandtijd 
een ingestelde hoeveelheid licht uit. Is de accu 
of batterij leeg, dan kan de lichtsterkte niet 
meer worden behaald en gaat de lamp uit. Om 
verrassingen te voorkomen, zijn deze lampen 
voorzien van een batterij-indicator.

Maakt gebruikt van genoemde aantal 1,5 V “AAA” 
vervangbare of oplaadbare batterijen.

Snel en gemakkelijk oplaadbaar via USB.

Bij niet gereguleerde lampen wordt de lichtsterkte 
geleidelijk minder. Tijdens het gebruik geven deze 
lampen steeds minder licht.

De CREE LED’s behoren tot de beste 
lichtuitstralende diodes ter wereld. Een CREE 
semiconductor levert hoge kwaliteit, superieure 
prestaties en maakt gebruik van de nieuwste LED 
productietechnieken. Deze LED’s zijn zeer krachtig, 
energiezuinig en hebben een lange levensduur.

Dankzij interne reflectoren wordt de bundel van 
de LED gefocust in een van te voren bepaalde 
lichtbundel. Deze lichtbundel is geoptimaliseerd 
voor de gebruiksinzet van de lamp. Het heeft een 
afgevlakte lichtbundel voor tegemoetkomend 
verkeer op de weg.

Maakt gebruik van een hoogwaardige, interne en 
lichtgewicht Lithium polymeer batterij.

Luxeon Rebel LED’s zijn de nieuwe generatie LED’s 
met een hoog vermogen. Deze LED’s zijn efficiënter, 
betrouwbaarder en hebber een langere levensduur 
dan traditionele lichtcomponenten. Luxeon Rebel 
LED’s produceren minder warmte, hebben een 
hogere lichtoutput met minder energie en hebben 
een hoge lichtdichtheid (lumen per mm2).

Variabele focus functie. Door het draaien van de 
kop van de lamp kan de breedte van de door de 
lamp uitgestraalde bundel worden aangepast. 
Dankzij deze functie kan de bundel meer worden 
gefocust op je pad of kan de omgeving meer 
worden verlicht.

Lampen die veel licht geven, produceren ook warmte. 
Daarom hebben hoog vermogen lampen van BBB een 
Airflow Cooling System (ACS). Door het ontwerp van 
de aluminium onderdelen zorgt luchtstroom die door 
het rijden ontstaat voor afkoeling. Dit garandeert 
optimale warmtebeheersing van de lamp. Het gebruik 
van een ACS lamp zonder te rijden beschadigt de 
lamp.

Eenvoudig te monteren siliconen strap met 
instelbare hoek. Past op sturen, zadelpennen en 
frames met diameters van 22 tot en met 32 mm.

Gemakkelijk te monteren bevestiging met 
instelbare hoek. Wordt gesloten en vastgedraaid 
met een inbusschroef. Past zowel om standaard 
als oversized stuurdiameters dankzij het speciale 
ontwerp.

Vast bracket met snelsluiting om de 
lamp te verwijderen. Bracket past op veel 
zadelpendiameters.

Waterbestendig.

EIGENSCHAPPEN

BBB is de officiële leverancier van verlichting 2015 voor de teams: Roompot Oranje Peloton, 
Betch.nl Superior Brentjens MTB Racing en Radon Factory Racing

Alle verlichting is getest met de 
meegeleverde batterijen.

De brandtijd wordt ook beinvloed door de temperatuur. De waardes kunnen afwijken van de waardes vermeld op de verpakking, veroorzaakt door nieuwe testmethodes 
en het gebruik van andere batterijen.

LUMEN LUX

LUMEN CANDALA

Model Hoogste bundel 
intensiteit

Lichtstroom Verlichtingsterkte Verlichtingsterkte Diameter van de lichtspot Brandtijd *

(candela, cd) (lumen) 1 meter (LUX) 10 meter (LUX) op 1 meter (mm) (Uren)

KOPLAMP

BLS-46 Spark: Mode 1 106 9 106 1.1 400 5.5 (laag vermogen)

BLS-46 Spark: Mode 2 245 20 245 2.3 400 3 (hoog vermogen)

BLS-46 Spark: Mode 3 160 14 160 1.5 400 6 (flitslicht)

BLS-46 Spark: Mode 4 160 14 160 1.5 400 6.5 (knipperlicht)

BLS-62 HighFocus: Mode 1 511 31 511 5 350-850 50 (laag vermogen)

BLS-62 HighFocus: Mode 2 1186 71 1186 11 350-850 37 (normaal vermogen)

BLS-62 HighFocus: Mode 3 2610 170 2610 26 350-850 6.8 (hoog vermogen)

BLS-62 HighFocus: Mode 4 1186 71 1186 11 350-850 60 (knipperlicht)

BLS-67 Scope 800: Mode 1 7660 800 7660 85 300 Centrum, 2200 buitenkant 2 (extra hoog vermogen)

BLS-67 Scope 800: Mode 2 4620 530 4620 57 300 Centrum, 2200 buitenkant 2.7 (hoog vermogen)

BLS-67 Scope 800: Mode 3 3150 350 3150 38 300 Centrum, 2200 buitenkant 4.5 (normaal vermogen)

BLS-67 Scope 800: Mode 4 1470 170 1470 17 300 Centrum, 2200 buitenkant 9.7 (laag vermogen)

BLS-68 Scope 1300: Mode 1 11340 1300 11340 125 300 Centrum, 2200 buitenkant 1,7 (extra hoog vermogen)

BLS-68 Scope 1300: Mode 2 7560 800 7560 84 300 Centrum, 2200 buitenkant 2.5 (hoog vermogen)

BLS-68 Scope 1300: Mode 3 5140 550 5140 56 300 Centrum, 2200 buitenkant 3.7 (normaal vermogen)

BLS-68 Scope 1300: Mode 4 2400 260 2400 26 300 Centrum, 2200 buitenkant 9.7 (laag vermogen)

BLS-71 Strike: Mode 1 2800 300 2800 28 220 Centrum, 1600 buitenkant 2.5 (extra hoog vermogen)

BLS-71 Strike: Mode 2 1700 210 1700 17 220 Centrum, 1600 buitenkant 3.5 (hoog vermogen)

BLS-71 Strike: Mode 3 1100 130 1100 11 220 Centrum, 1600 buitenkant 6.5 (normaal vermogen)

BLS-71 Strike: Mode 4 500 55 500 5 220 Centrum, 1600 buitenkant 14 (laag vermogen)

BLS-71 Strike: Mode 5 2800 300 2800 28 220 Centrum, 1600 buitenkant 7 (knipperlicht)

BLS-72 Strike: Mode 1 2800 500 2800 28 240 Centrum, 2200 buitenkant 1.7 (extra hoog vermogen)

BLS-72 Strike: Mode 2 1400 340 1400 14 240 Centrum, 2200 buitenkant 2.3 (hoog vermogen)

BLS-72 Strike: Mode 3 900 210 900 9 240 Centrum, 2200 buitenkant 4 (normaal vermogen)

BLS-72 Strike: Mode 4 400 100 400 4 240 Centrum, 2200 buitenkant 8 (laag vermogen)

BLS-72 Strike: Mode 5 2800 500 2800 28 240 Centrum, 2200 buitenkant 4.5 (knipperlicht)

BLS-75 EcoBeam: Mode 1 426 32 426 5.2 300 8 (laag vermogen)

BLS-75 EcoBeam: Mode 2 426 32 426 5.2 300 12 (knipperlicht)

BLS-77 FrontLaser: Mode 1 32 7.1 32 < 0.50 1000 85 (normaal vermogen)

BLS-77 FrontLaser: Mode 2 32 7.1 32 < 0.50 1000 100 (knipperlicht)

BLS-81 Signal: Mode 1 6 12 6 < 0.50 4000 6 (laag vermogen)

BLS-81 Signal: Mode 2 12 24 12 < 0.50 7000 3 (normaal vermogen)

BLS-81 Signal: Mode 3 25 50 25 < 0.50 10000 1.5 (hoog vermogen)

BLS-81 Signal: Mode 4 5 10 5 < 0.50 4000 12 (knipperlicht)

BLS-101K SquareBeam: Mode 1 1500 54 1500 15.5 150 x 400 6 (laag vermogen)

BLS-101K SquareBeam: Mode 2 2500 107 2500 26.8 150 x 400 2.5 (normaal vermogen)

BLS-105K Swat: Mode 1 3500 120 3500 35 280 x 1000 3 (hoog vermogen)

BLS-110 Sniper: Mode 1 10000 1200 10000 105 280 1.5 (extra hoog vermogen)

BLS-110 Sniper: Mode 2 8000 950 8000 80 280 2.3 (hoog vermogen)

BLS-110 Sniper: Mode 3 6000 750 6000 60 280 3.4 (normaal vermogen)

BLS-110 Sniper: Mode 4 3000 380 3000 30 280 7.8 (laag vermogen)

ACHTERLICHT

BLS-47 Spark: Mode 1 42 2.7 42 < 0.50 350 6.5 (laag vermogen)

BLS-47 Spark: Mode 2 87 5.5 87 1 350 3.5 (hoog vermogen)

BLS-47 Spark: Mode 3 63 3.8 63 0.6 350 6.5 (flitslicht)

BLS-47 Spark: Mode 4 63 3.8 63 0.6 350 7 (knipperlicht)

BLS-78 RearLaser: Mode 1 5.5 1.4 5.5 < 0.50 1000 120 (normaal vermogen)  

BLS-78 RearLaser: Mode 2 5.5 1.4 5.5 < 0.50 1000 240 (knipperlicht)

BLS-80 HighLaser: Mode 1 19.5 4 19.5 < 0.50 70 8 (normaal vermogen)

BLS-80 HighLaser: Mode 2 19.5 4 19.5 < 0.50 70 12 (knipperlicht)

BLS-82 Signal: Mode 1 2 4 2 < 0.50 2600 6 (laag vermogen)

BLS-82 Signal: Mode 2 4 8 4 < 0.50 3500 3 (normaal vermogen)

BLS-82 Signal: Mode 3 9 20 9 < 0.50 5000 1.5 (hoog vermogen)

BLS-82 Signal: Mode 4 2 3 2 < 0.50 2600 12 (knipperlicht)
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BfD-21R

rainWarriors BfD-01

roaDcatcher BfD-04

rainprotectors BfD-25

roaDprotector BfD-21f

ringFiX BfD-90

  

GOBERT
GROUPE

               

slimgUarD BfD-22

slimgUarD FenDers BfD-22

BFD-21F € 17,95 | BFD-21R € 18,95
•	 Elegant voorspatbord voor racefietsen.
•	 Beschermt tegen waterspatten en vuil.
•	 Eenvoudig snelspansysteem. Als het spatbord wordt 

verwijderd, blijft slechts de kleine, onopvallende 
montagebeugel op de fiets achter.

•	 Inclusief beschermingslaag en bouten.
•	 Tweekleurig composietmateriaal.

€ 13,95
•	 Eén set voor voor- en achteraan.
•	 De speciaal bedachte geometrie biedt een groot 

beschermingsgebied tegen vuil en water.
•	 Composietmateriaal.
•	 Maten: Voor 24”-26” of 26”-28” fietsen.

€ 17,95
•	 Hoogwaardig achterspatbord voor racefietsen
•	 Beschermt tegen water en vuil komend vanaf het achterwiel
•	 Verstelbaar, met de hand of gereedschap, om perfect geplaatst te 

worden boven je band.
•	 Lang, aerodynamisch ontwerp.
•	 RingFix-snelspansysteem.
•	 Inclusief beschermsticker voor je zadelpen.
•	 Past om zadelpendiameters van 25 tot 34,9 mm.
•	 Composiet materiaal.

€ 49,95
•	 Voor- en achterspatbord voor racefietsen.
•	 Aluminium spatbordstangen voor verbeterde stabiliteit.
•	 Montage op de rembout en snelspanner voor stabiele fixatie.
•	 Mat zwart slank ontwerp maakt de set bijna onzichtbaar.
•	 Biedt volledige bescherming tegen opspattend water, modder en vuil.
•	 Compatibel met een vrijloop van 5 mm.
•	 Geschikt voor banden tot 30 mm breed.

€ 14,95
•	 Een set met voor-en achterspatbord.
•	 Tweekleurig composietmateriaal.
•	 Speciale geometrie voor een grote bescherming tegen vuil en 

water, in combinatie met een perfecte pasvorm op vrijwel elke 
fiets, zelfs met bredere banden.

•	 Zitbuis klem voor extra stabiliteit.
•	 Compatibel met 26“ en 28”-fietsen.

€ 6,95
•	 RingFix-snelspansysteem.
•	 Voor een snelle en eenvoudige montage op de zadelpen.
•	 Past om zadelpendiameters van 25 tot 34,9 mm.
•	 Beschermstickers voor je zadelpen al aangebracht.
•	 Compatibel met de BFD-04, BFD-13R, BFD-14R, BFD-15R en BFD-35R spatborden.

De spatborden worden gemonteerd op de 
rembouten en snelspanners. Het unieke 
montagesysteem zorgt voor stabiliteit en 
zit slechts 5 mm boven de band. Geen reden 
meer om nat te worden!

SPATBORDEN
Zo onsexy, maar tegelijk zo onmisbaar. Eerlijk is eerlijk, 
spatborden zijn niet de eerste items die je wilt toevoegen aan 
je fiets. Daarom namen we de uitdaging aan en ontwierpen 
een uitgebreid assortiment aan makkelijk te installeren en 
makkelijk te verwijderen spatborden die er nog goed uitzien 
op de fiets ook. En het belangrijkst, ze houden je rug en benen 
droog in slechte weersomstandigheden. Een slank ontwerp 
voor de racefiets, breed en degelijk voor de mountainbike. 
Geen smoesjes meer voor een verzopen rit, waar je ook op fietst.

€ 49,95

Regen zorgt ervoor dat je binnen blijft. Het laatste waar je 
aan denkt is een rit op de fiets. Met die gedachte ontwierpen 
we de SlimGuard spatborden. Een slanke volledige set 
spatborden voor racefietsen met banden tot 30 mm. 
Allemaal zonder het uiterlijk van je fiets te ruineren.

BBB is de officiële leverancier van spatborden 2015 voor de teams: Wanty-Groupe Gobert, Roompot Oranje Peloton en 
Betch.nl Superior Brentjens MTB Racing
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mtbprotector r BfD-13R

mUDcatcher Xl BfD-18

granDprotect F BfD-14f granDprotect r BfD-14R

mUDcather ii BfD-03

mtbprotector F BfD-13f

FleXFenDer BfD-31

BfD-35RFatFenDer BfD-35fBfD-15Rhighprotector BfD-15f

easystore BsB-98 maratoUr BsB-101

backtank BsB-105 cleaning kit BsB-106 raincover BsB-96

€ 22,50
•	 MTB-achterspatbord met spatlappen van TPR.
•	 RingFix-snelspansysteem past om zadelpendiameters van 25 tot 34,9 mm.
•	 Tweekleurig composietmateriaal.
•	 De speciaal bedachte geometrie biedt een groot beschermingsgebied tegen 

vuil en water.
•	 BFD-13R: Geschikt voor 26” mountainbikes en 28” racefietsen.
•	 BFD-14R: Geschikt voor 27.5” en 29” mountainbikes.
•	 Beschermstickers voor je zadelpen al aangebracht.

€ 13,50
•	 Op onderbuis gemonteerd spatbord.
•	 Taps ontwerp voor betere bescherming waar nodig.
•	 Kan op verschillende manieren en klekken 

gemonteerd worden.
•	 Composietmateriaal met zachtere spatlap van TPR.
•	 Speciaal geschikt voor mountainbiken.
•	 Met twee elastische bevestigingsbanden.
•	 Lengte: 350 mm.

€ 19,95
•	 MTB-voorspatbord met spatlappen van TPR.
•	 TurnFix-snelspansysteem; geschikt voor fietsen met geveerde vorken, past 

in stuurbuizen van 18,5 tot 34,0 mm.
•	 Tweekleurig composietmateriaal.
•	 De speciaal bedachte geometrie biedt een groot beschermingsgebied tegen 

vuil en water.
•	 BFD-13F: Geschikt voor 26” mountainbikes met verende vorken.
•	 BFD-14F: Geschikt voor 27.5” en 29” mountainbikes met verende vorken.

€ 9,95
•	 Op onderbuis gemonteerd spatbord.
•	 Composietmateriaal met zachtere spatlap van TPR.
•	 Speciaal geschikt voor mountainbiken.
•	 Met twee elastische bevestigingsbanden.
•	 Lengte: 295 mm.

€ 9,95
•	 Lichtgewicht duurzaam polypropyleen spatbord.
•	 Kan zowel als voor- en achterspatbord 

gemonteerd worden.
•	 Extra dekking voor voorvorkpoten.
•	 Extra beschermende laag voor bescherming van 

frame en vork.
•	 Inclusief 4 montagestraps.
•	 Gewicht: 38 gram.

BFD-35F € 11,95 | BFD-35R € 17,95
•	 Lichtgewicht duurzaam polypropyleen spatbord.
•	 Montage op de onderbuis.
•	 Bevestiging met twee rubberen straps.
•	 Ontworpen voor fatbikes.
•	 Achterspatbord gebruikt RingFix snelspansysteem (BFD-90).

BFD-15F € 17,50 | BFD-15R € 19,95
•	 Freeride- voor- of achterspatbord, speciaal geschikt voor extreem mountainbiken.
•	 Voorspatbord kan aan de binnenbuis van de voorvork bevestigd worden.
•	 Achterspatbord kan stevig aan de zadelbuis bevestigd worden.
•	 Maximale bescherming tegen modder, vuil en steenslag.
•	 Composietmateriaal.

€ 69,95
•	 Rugtas met drie grote compartimenten, voor 

gebruik zowel op als naast de fiets.
•	 Twee zijvakken voor het opbergen van een bidon.
•	 Groot middenvak en klein vak met organizer.
•	 Borst- en heupband voor extra stabiliteit.
•	 Gevoerde achterkant met luchtkanalen voor een 

goede luchtdoorstroming.
•	 Reflecterend BBB-logo en reflecterende accenten.
•	 Inclusief regenhoes, die kan worden opgeborgen in 

een speciaal vak.
•	 Volume: 18 liter.
•	 Gewicht: 720 gram.
•	 Afmetingen: 34 cm x 48 cm x 25 cm (WxHxD).

€ 85,00
•	 Ergonomisch ontworpen padding op de rug voor ventilatie en comfort.
•	 Biedt plaats aan hydratatie systemen tot 3L. Geleiding voor de drinkslang 

aanwezig.
•	 Gemakkelijk en snel te bereiken vakken aan de zijkant.
•	 Berg je dagelijkse fietsspullen op in de organizer.
•	 Apart vak met zachte stof voor je kostbare bezittingen.
•	 Speciaal elastiek om je minipomp rechtop in je tas te houden.
•	 Schouder en heupband met padding voor optimaal comfort.
•	 Robuuste onderkant beschermt tegen vuil en water.
•	 Zit mooi op de rug terwijl je fietst, omdat hij geen vlakke bodem heeft.
•	 Elastiek web aan de buitenkant om snel een jack of vest te pakken of op te bergen.
•	 Straps aan de zijkant met dubbelfunctie; De rugzak verkleinen en je helm op de
•	 rugzak vast maken als je niet fietst.
•	 Ritsen die ook met handschoenen aan te openen en sluiten zijn.
•	 Zwart reflecterend logo op de voorkant.
•	 Volume: 12 liter.
•	 Gewicht: 525 gram.
•	 Afmetingen: 24 x 48 x 13 cm.
•	 Kleuren: zwart, zwart/rood, zwart/neon geel.

€ 22,95
•	 Snel te gebruiken bijtventiel.
•	 Gepatenteerde sluiting.
•	 Grote opening om gemakkelijk te vullen en 

schoon te maken.
•	 Verwijderbare slang om gemakkelijk schoon 

te maken.
•	 Anti-micro bacterieel.
•	 Materiaal: TPU/EVA.
•	 Volume: 2 liter.

€ 19,95
•	 Set borstels en frame om drinkzak schoon en 

droog te maken.
•	 Bestaat uit:
•	 Droger voor de zak.
•	 Borstel voor reservoir.
•	 Borstel voor slang.
•	 Kleine borstel voor ventiel en klepje.

€ 12,50
•	 Regenhoes voor EasyStore (BSB-98) en CarrierBag (BSB-95).
•	 Fluorescerend geel voor een verbeterde zichtbaarheid.
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storepack BsB-12

cUrvepack BsB-13

easypack BsB-31

liteFUel BsB-111 cityvaUlt BsB-115

trailpacker BsB-121 panniervaUlt BsB-131

Vanaf € 23,95
•	 Hoogwaardige zadeltas met blauwe binnenkant voor optimale 

zichtbaarheid van de inhoud.
•	 Elastische band en binnenzak (maten M en L).
•	 Afsluitbare waterbestendige rits, rammelvrij.
•	 T-Buckle-systeem voor eenvoudige montage en demontage.
•	 De tas van groot formaat is in twee vakken verdeeld.
•	 Maten: S, M en L.

Vanaf € 25,95
•	 Hoogwaardige, gebogen zadeltas voor de beste en meest 

natuurlijke plaats onder het zadel.
•	 Blauwe binnenkant met binnenzak voor optimale zichtbaarheid 

van de inhoud.
•	 Waterbestendige rits voor extra veiligheid en volledig rammelvrij.
•	 T-Buckle-systeem voor eenvoudige montage en demontage.
•	 Maten: S, M en L.

Vanaf € 19,95
•	 Hoogwaardige zadeltas met materiaal en eigenschappen van topkwaliteit.
•	 Blauwe binnenkant voor optimale zichtbaarheid van de inhoud.
•	 Elastische band en binnenzak voor een overzichtelijke organisatie van je 

bagage (maten M en L).
•	 Afsluitbare waterbestendige rits voor extra veiligheid en volledig rammelvrij.
•	 Velcro lus systeem voor eenvoudige montage en demontage.
•	 De tas van groot formaat is in twee vakken verdeeld. Het bovenste vak is 

perfect voor het opbergen van een portemonnee, sleutels of documenten.
•	 Maten: S, M en L.

€ 59,95
•	 Hydratatie rugtas met extra compartiment.
•	 Lichtgewicht schouderbanden en gespen.
•	 Geschikt voor drinksystemen tot 3L met een interne geleiding van de slang.
•	 Inclusief BackTank (BSB-105) waterzak met een volume van 2L.
•	 Groot compartiment voor een shirt of jasje.
•	 Berg je dagelijkse fietsspullen op in de organizer.
•	 Bevestig je achterlicht aan de rugzak.
•	 Reflecterend logo en reflecterende biezen voor extra zichtbaarheid.
•	 Volume: 6 liter.
•	 Gewicht: 247 gram.
•	 Afmetingen: 22 cm x 40 cm x 12 cm (WxHxD).

Inclusief BackTank BSB-105.

€ 99,95
•	 Waterdichte rugtas met vouwsluiting en drukknopen, makkelijk te 

gebruiken.
•	 Gelaste naden.
•	 Berg je dagelijkse fietsspullen op in de organizer.
•	 Gemaakt van duurzaam 600D Nylon.
•	 Inclusief heupband.
•	 Compressiebanden om de rugtas compact te houden.
•	 Klein waterdicht voorvak.
•	 Bevestig je achterlicht op de rugtas.
•	 Volume: 25 liter.
•	 Gewicht: 827 gram.
•	 Afmetingen: 30 cm x 22 cm x 50 cm (WxHxD).

€ 89,95
•	 Dagrugtas met veel functies.
•	 Geschikt voor drinksystemen tot 3L met een geleiding voor de slang.
•	 Makkelijk en snel bereikbare zijvakken voor bidons.
•	 Berg je dagelijkse fietsspullen op in de organizer.
•	 Inclusief mesh voor makkelijk meenemen van je helm.
•	 Bevestig je achterlicht op je rugtas.
•	 Verborgen vak in de bodem met regenhoes.
•	 Volume: 20 liter.
•	 Gewicht: 705 gram.
•	 Afmetingen: 32 cm x 48 cm x 25 cm (WxHxD).

€ 99,95
•	 Waterdichte fietstas met vouwsluiting.
•	 Gelaste naden.
•	 Gemaakt van duurzaam 600D en 840D Nylon.
•	 Verstelbaar montagesysteem om je tas mee te nemen. Geschikt voor stangen 

met een diameter tot 16 mm.
•	 Reflecterende prints op beide zijden.
•	 Organizer aan de binnenkant om je documenten of laptop veilig te bewaren.
•	 Hoekbumpers voor extra duurzaamheid.
•	 Volume: 20 - 30 liter.
•	 Gewicht: 840 gram.
•	 Afmetingen: 32 cm x 50 cm x 22 cm (WxHxD).

s m L

s m L
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Wheelbag 29” BsB-82 carrierbag BsB-95

secUrerack BCa-90 toppack BsB-16

Wheelbag 26”-28” BsB-81

  

GOBERT
GROUPE

               

speeDpack BsB-33

racepack BsB-14

saDDlepack BsB-23

BSB-81 € 39,95 | BSB-82 € 49,95
•	 Biedt een veilige bewaarruimte voor één wiel.
•	 De zachte voering beschermt het wiel.
•	 Extra binnenzakje voor de bewaring van snelspanners.
•	 Extra lange handvatten die als schouderband gebruikt kunnen worden.
•	 Extra versterkt aan binnenkant rond de as.
•	 BSB-81: Biedt een veilige bewaarruimte voor één < 28 inch wiel.
•	 BSB-82: Biedt een veilige bewaarruimte voor één 29 inch wiel.

€ 59,95
•	 Tas voor op bagagedrager met groot volume.
•	 Groot opbergvak met beschermende schuimlaag binnenin.
•	 Twee zijvakken.
•	 Achtervak, voorzien van een band voor de bevestiging van de LED-verlichting.
•	 4 klittenbanden om de tas aan de bagagedrager te bevestigen, zodat hij niet 

voor- of zijwaarts kan verschuiven.
•	 Opbergsysteem met elastische spanbanden.
•	 Verstelbare schouderband die verwijderd kan worden.

€ 4,95
•	 Elastische spanbanden om bagage vast te zetten op een drager.

€ 24,95
•	 Wordt gemonteerd op bovenbuis.
•	 Een groot vak.
•	 Transparante cover om kaarten in te stoppen.
•	 Antislip materiaal voor de bodem.
•	 3 klittenbanden, voor een veilige positionering.

Vanaf € 23,95
•	 Hoogwaardige, gebogen zadeltas voor de beste en meest natuurlijke plaats 

onder het zadel.
•	 Blauwe binnenkant met binnenzak voor optimale zichtbaarheid van de inhoud.
•	 Afsluitbare rits voor extra veiligheid en volledig rammelvrij.
•	 Velcro lus systeem voor eenvoudige montage en demontage.
•	 Maten: S, M en L.

€ 14,95
•	 Compacte zadeltas.
•	 Directe montage onder het zadel.
•	 Eenvoudig systeem met riempjes om de tas stevig aan te passen.
•	 Speciaal ontwerp, groot genoeg voor een racebinnenband en bandenlichters.
•	 Kleuren: matzwart en matwit.

Vanaf € 29,95
•	 In onze doelstelling op zo min mogelijk extra bevestigingen op je fiets 

te moeten monteren, introduceren we een compleet nieuw ontwerp, de 
SaddlePack. Uitgerust met een speciaal bevestigingssysteem dat direct 
vastklikt in een van BBB’s zadels:

•	 AnatomicRace (BSD-05),
•	 MemoComfort (BSD-16),
•	 MemoShape (BSD-17),
•	 SportComfort (BSD -72),
•	 SportComfort Anatomic (BSD-73) &
•	 ComfortPlus (BSD-101) zadels.

•	 Geen bouten, geen schroeven, gewoon monteren en rijden. Bovenop deze 
slimme montage heeft de SaddlePack een taps toelopende vorm waardoor 
gemakkelijk gebruik gemaakt kan worden van de totale opslagcapaciteit. 
Maar ook op de details is gelet, met een rubberen rammelvrije rits, 
een buitenkant die gemakkelijk schoon kan worden gemaakt en een 
geïntegreerde strap om je achterlicht aan te bevestigen.

•	 Maten: M en L.

BBB is de officiële leverancier van tassen 2015 voor de teams: Wanty-Groupe Gobert,
Roompot Oranje Peloton en Betch.nl Superior Brentjens MTB Racing
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staygUarD BBP-12LstaygUarD BBP-12m staygUarD BBP-12XL

carbonskin BBP-56

clearskin BBP-57 bikeskin BBP-50 tUbeskin BBP-60

Frameskin BBP-61bikeskin BBP-51

€ 8,95
•	 250 x 130 x 130 mm.
•	 200 x 160 x 160 mm.

€ 8,95
•	 250 x 90 x 110 mm.

•	 Neopreenhoes beschermt de liggende 
achterbrug tegen beschadigingen door het 
klapperen van de ketting.

•	 Extra duurzaam en elastisch materiaal.
•	 De brede klittenband houdt de StayGuard stevig 

op de achterbrug van je fiets.
•	 Extra sterk materiaal met antislipbinnenzijde.

€ 8,95
•	 200 x 160 x 160 mm.

€ 6,95
•	 Kleur: transparant.

€ 17,50
•	 Kleur: carbon toplaag.

•	 Dikke kleefpads beschermen de lak van je fiets. Extra sterk.
•	 Sterke, waterbestendige en flexibele pads, geschikt voor alle 

weersomstandigheden.
•	 BBP-56 set bevat: liggende achterbrug-beschermer, 

4 x 30 mm-pads, 4 x 20 mm-pads en een 80x122 mm 
rechthoekige pad om zelf eigen vormen uit te knippen.

•	 BBP-57 set bevat: liggende achterbrug-beschermer, 4 x 
30 mm-pads, 4 x 20 x 40 mm-pads en een 80x122 mm 
rechthoekige pad om zelf eigen vormen uit te knippen.

€ 11,95
•	 Kleur: transparant.

€ 11,95
•	 Dikke sticker ter bescherming van de lak van de onderste 

buis tegen opspattend vuil en steenslag.
•	 De extra sterke lijmlaag blijft zelfs in de meest extreme 

omstandigheden kleven.
•	 Maat: 500 x 50 mm.
•	 Kleur: transparant.

€ 14,95
•	 Dikke sticker ter bescherming van de lak van de onderste 

buis tegen opspattend vuil en steenslag.
•	 De extra sterke lijmlaag blijft zelfs in de meest extreme 

omstandigheden kleven.
•	 Maat: 500 x 70 mm.
•	 Kleur: transparant.

€ 9,95
•	 Kleur: carbon toplaag.

•	 Voorkomt beschadiging door herhaaldelijk contact 
tussen de fietsonderdelen en het frame.

•	 Water- en hittebestendig, geschikt voor alle 
weersomstandigheden.

•	 Eenvoudige montage.
•	 Slanke en flexibele pads voor bescherming van de lak 

van je fiets.

Direct-moUnt montagesysteem

Het Direct-Mount montagesysteem is een speciaal 
bevestigingssyteem waarmee je je zadeltas direct 
aan één van de BBB zadels vast kunt maken:

Anatomicrace (BSD-05),
MemoComfort (BSD-16),
MemoShape (BSD-17),
SportComfort (BSD -72),
SportComfort Anatomic (BSD-73),
ComfortPlus (BSD-101).

Geen schroeven, geen bouten, gewoon vastklikken 
en rijden.

t-bUckle systeem

Monteer en fiets weg, met de T-Buckle zit je zadeltas 
direct gemonteerd aan je zadel rails. Dankzij de 
speciale vorm van de buckle blijft de zadeltas zitten 
zelfs als je de zadelpenstrap niet gebruikt. Geen 
schroeven of bouten.

tWin-velcro systeem

Leidt de bandjes over je zadelrails, trek de bandjes aan en plak 
ze over elkaar. Dat is het Twin-Velcro systeem. Helpt je zelfs 
om je zadeltas te verkleinen wanneer de tas niet helemaal vol 
zit. Geen schroeven of bouten.

Blauwe binnenkant helpt je om nog beter je 
spullen te vinden in de zadeltas.

Gemaakt van:

Rubberen strip voor 
om de zadelpen.

Velcro strip voor 
om zadelpen.

Gemakkelijk schoon 
te maken bodem.

Speciale lus voor 
BBB achterlicht.

Reflecterende accenten.

Subtiele zwarte logo’s 
overdag, met reflecterende 
eigenschappen in het donker.

Waterafstotend.

MODEL LENGTE BREEDTE HOOGTE VOLUME

L W H CM3

BSB-12S 14 7 6,5 370

BSB-12M 15,5 8 9,5 640

BSB-12L 15,5 9 10 750

BSB-13S 13 6,7 9 360

BSB-13M 15,5 8 9,5 520

BSB-13L 17,5 8,3 10,3 690

BSB-14 12 7,5 3 160

BSB-16 14,5 4 10,8 720

BSB-23M 16 7 11 560

BSB-23L 19 8,5 16 1220

BSB-31S 14 7 6,5 370

BSB-31M 15,5 8 9,5 640

BSB-31L 15,5 9 10 750

BSB-33S 13 6,7 9 360

BSB-33M 15,5 8 9,5 520

BSB-33L 17,5 8,3 10,3 690

BSB-95 40 24 18 9765

BSB-98 48 34 25 18000

BSB-101 48 24 13 12000

BSB-111 40 22 12 6000

BSB-115 50 30 22 25000

BSB-121 48 32 25 20000

BSB-131 50 32 22 30000

EIGENSCHAPPEN

Speciale band voor BBB achterlicht.
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BBC-35R

aerocage BBC-11

compcage BBC-19

speeDcage BBC-31

siDecage BBC-35LFleXcage BBC-36 Fibercage BBC-37

 lightcage BBC-16 BBC-38RsiDecarbon BBC-38L

€ 18,95
•	 •	6463	T5	lichtgewicht	aluminium.
•	 •	Speciaal	geschikt	voor	kleinere	maat	en	volgeveerde	frames.
•	 •	Opening	links	(BBC-35L)	of	rechts	(BBC-35R)	indien	gemonteerd	op	de	schuine	buis.
•	 •	Ontwerp	uit	een	stuk	met	geïntegreerde	bracket.
•	 •	Roestvrijstalen	bouten.
•	 •	Gewicht:	42	gram.
•	 •	Kleuren:	zwart	en	wit.

Vanaf 19,95
•	 Lichtgewicht bidonhouder van licht 6061 T5-aluminium.
•	 Tweedelige bidonhouder met geïntegreerde bracket.
•	 Extra bescherming aan de bovenkant van composietmateriaal.
•	 Gemakkelijk te verwijderen van de bidon.
•	 Roestvrijstalen bouten.
•	 Gewicht: 43 gram.
•	 Kleuren: mat zwart, wit, zwart en carbon.

€ 11,50
•	 Met glasvezel versterkte composiet bidonhouder.
•	 Houdt de bidon stevig op zijn plek.
•	 Gewicht: 38 gram.
•	 Kleuren: zwart, blauw, rood en wit.

Vanaf 18,95
•	 •	6463	T5	lichtgewicht	aluminium.
•	 •	Bidonhouder	uit	één	stuk	met	geïntegreerde	bracket.
•	 •	Het	unieke	ontwerp	houdt	de	bidon	stevig	op	zijn	plek.
•	 •	Roestvrijstalen	bouten.
•	 •	Gewicht:	40	gram.
•	 •	Kleuren:	mat	zwart,	wit,	zwart	en	carbon.

€ 19,95
•	 Lichtgewicht composiet bidonhouder.
•	 Stevige passing dankzij het auto-adjust flex system.
•	 Roestvrijstalen bouten.
•	 Gewicht: 31 gram.
•	 Kleuren: mat zwart/rood, zwart/geel, zwart/wit, wit/
•	 zwart, mat zwart/blauw, mat zwart/groen en mat zwart/zwart.

€ 45,00
•	 Bidonhouder van UD-carbon.
•	 Het unieke ontwerp houdt de bidon stevig op zijn plek en maakt 

snel en eenvoudig gebruik van de bidon mogelijk.
•	 Zwarte, aluminium bouten.
•	 Gewicht: 24 gram.
•	 Kleur: mat zwart, mat blauw, mat rood en mat groen.

€ 49,95
•	 Bidonhouder van UD-carbon.
•	 Strakke en minimalistische uitstraling.
•	 Houdt de bidon stevig op zijn plek.
•	 Zwarte, aluminium bouten.
•	 Gewicht: 20 gram.
•	 Kleur: mat zwart.

€ 45,00
•	 Bidonhouder van UD-carbon.
•	 Speciaal geschikt voor kleinere maat en volgeveerde frames.
•	 Opening links (BBC-38L) of rechts (BBC-38R) indien gemonteerd op de schuine buis.
•	 Ontwerp uit een stuk met geïntegreerde bracket.
•	 Zwarte, aluminium bouten.
•	 Gewicht: 29 gram.
•	 Kleuren: mat zwart.
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FUeltank Xl BBC-15

FUeltank BBC-03

ecotank BBC-01 smalltank BBC-17

co2holD BBC-90 UniholD BBC-95

€ 6,95
•	 Standaard bidonhouder.
•	 Licht aluminium.
•	 Kleuren: mat zwart en zilver.

€ 14,95
•	 Extra grote bidonhouder voor petflessen tot 1,5 liter.
•	 Verstelbaar klemmechanisme voor een ruim assortiment 

aan flesvormen en -formaten.
•	 Duurzaam en licht aluminium.
•	 Het T-vormige ontwerp zorgt ervoor dat de fles stevig 

vastzit.
•	 Roestvrijstalen bouten.
•	 Kleur: mat zwart.

€ 9,95
•	 Duurzaam en licht aluminium.
•	 Het T-vormige ontwerp zorgt ervoor dat de bidon stevig vastzit.
•	 Speciale dempers voorkomen beschadiging van de bidon.
•	 Roestvrijstalen bouten.
•	 Kleuren: mat zwart, blauw, rood, zwart, zilver, wit, mat titanium 

en groen.

€ 11,50
•	 Speciaal ontworpen bidonhouder voor kleine 

petflessen.
•	 Ook geschikt voor aluminium blikjes.
•	 Het T-vormige ontwerp zorgt ervoor dat de fles stevig 

vastzit.
•	 Duurzaam en licht aluminium.
•	 Roestvrijstalen bouten.
•	 Kleur: mat zwart.

€ 7,95
•	 Beugel van 6061 T6-aluminium met 

bevestigingen voor twee CO2-patronen.
•	 Kan onder de bidonhouder gemonteerd worden.
•	 De patronen zijn zo veilig en binnen handbereik 

opgeborgen.
•	 Gewicht: 11 gram.
•	 Kleur: mat zwart.

€ 32,95
•	 Universele aluminium zadelpen en stuurklem.
•	 Kan gebruikt worden om een bidonhouder, een 

tas, enz. op je stuur te bevestigen.
•	 Maten: 22,2-25,4 mm en 25,4-31,8 mm.
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thermotank BWB-51 BWB-52

aUtotank BWB-11 aUtotank Xl BWB-15

comptank BWB-01

alUtank BWB-25

comptank Xl BWB-05€ 22,50
•	 Thermobidon met dubbelwandige constructie met 3M isolerend materiaal.
•	 Houdt je drank tot twee keer zo lang koud als een normale bidon. Werkt ook om je drank 

langer warm te houden.
•	 Bidon uitgerust met AutoClose ventiel, altijd klaar voor gebruik maar wel dicht op je fiets.
•	 Gemakkelijk drinken, geen verspilling op de fiets. Vergrendelbaar wanneer nodig.
•	 Vaatwasmachinebestendige en BPA vrij polypropyleen (PP) materiaal.
•	 Grote opening voor eenvoudig reinigen en vullen.
•	 Eenvoudig in te knijpen.
•	 Volume: 500 ml / 18 oz.
•	 Kleur: wit/blauw (BWB-51) of transparant/print (BWB-52).

€ 11,50
•	 Volume: 550 ml / 18.6 oz.
•	 Bidon uitgerust met AutoClose ventiel, altijd klaar voor 

gebruik maar wel dicht op je fiets.
•	 Gemakkelijk drinken, geen verspilling op de fiets. 

Vergrendelbaar wanneer nodig.
•	 Vaatwasmachinebestendige en BPA vrij polypropyleen (PP) 

materiaal.
•	 Grote opening voor eenvoudig reinigen en vullen.
•	 Eenvoudig in te knijpen.
•	 Kleuren: transparant en zwart.

€ 14,95
•	 Volume: 750 ml / 26,4 oz.

€ 19,95
•	 Aluminium bidon.
•	 Het mondstuk is gemaakt van zacht kraton, met vergrendelmechanisme.
•	 Met transparante stofkap.
•	 Inhoud: 680 ml / 22.9 oz.
•	 Kleuren: mat zwart en geborsteld zilver.

€ 5,95
•	 Volume: 550 ml / 18,6 oz.

•	 Vaatwasmachinebestendige en BPA vrij polypropyleen (PP) materiaal.
•	 SoftLock ventiel. Comfortabel en met een draaivergrendeling.
•	 Grote opening voor eenvoudig reinigen en vullen.
•	 Eenvoudig in te knijpen.
•	 Kleuren: zwart/blauw, zwart/rood, zwart/geel, wit/magenta, wit/zwart, 

transparant/wit, transparant/zwart en transparant/print.

€ 6,95
•	 Volume: 750 ml / 26,4 oz.
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poWerlink BBL-48poWerchain BBL-14

coDearmor BBL-47

U-vaUlt BBL-21

BBL-46coDelock BBL-45BBL-42poWerlock BBL-41

poWerFolD BBL-71

€ 39,95
•	 Zwaarbeveiligd fietsslot.
•	 Sterk metalen vergrendelingsmechanisme, inclusief 

3 sleutels.
•	 5 mm dik en extra stevig stalen schakelslot voor 

maximale bescherming.
•	 De nylon beschermlaag beschermt de lak van je fiets 

tegen beschadigingen en maakt het gemakkelijk om 
het slot mee te nemen.

•	 Dop voorkomt dat stof en vuil het slot via het 
sleutelgat binnendringen.

•	 Kettingmaat: 5 mm/ 5 mm x 1000 mm.
•	 Compatibel met BBL-92 CableFix en BBL-93 CableTie.

€ 55,00
•	 10 mm dik en extra stevig stalen schakelslot voor 

maximale bescherming.
•	 De nylon beschermlaag beschermt de lak van je fiets 

tegen beschadigingen en maakt het gemakkelijk om 
het slot mee te nemen.

•	 U-vormig slot van gehard staal.
•	 Kettingmaat: 10 mm x 10 mm x 1000 mm.
•	 Maat van U-vormig slot: 100 x 110 mm.

€ 32,50
•	 Extra beschermd, duurzaam vergrendelingsmechanisme.
•	 Dik en duurzaam gepantserd staal met gedraaide stalen 

binnenkabel biedt maximale beveiliging.
•	 Combinatiecode van 4 cijfers. Zelf in te stellen cijfercode.
•	 Sterk metalen vergrendelingsmechanisme.
•	 Maten: 18 mm x 1.000 mm.
•	 Compatibel met BBL-93 CableTie.

€ 29,95
•	 U-vormig slot van dik gehard staal.
•	 Extra stevig vergrendelingsmechanisme, 

inclusief 2 genummerde sleutels.
•	 De pvc-beschermlaag beschermt de lak van je 

fiets tegen beschadigingen.
•	 Dop voorkomt dat stof en vuil het slot via het 

sleutelgat binnendringen.
•	 Maat: 245 mm x 170 mm.

BBL-45 Vanaf € 24,96 
BBL-46 Vanaf € 22,50
•	 Extra beschermd, duurzaam vergrendelingsmechanisme.
•	 De dikke en duurzame gevlochten stalen binnenkabel 

biedt maximale beveiliging.
•	 Combinatiecode van 4 cijfers. Zelf in te stellen cijfercode.
•	 Sterk metalen vergrendelingsmechanisme.
•	 BBL-45: Spiraal. 12 mm / 15 mm x 1.800 mm.
•	 BBL-46: Recht. 12 mm / 15 mm x 1000 mm.
•	 Compatibel met BBL-92 CableFix en BBL-93 CableTie.

BBL-41 Vanaf € 26,95 
BBL-42 Vanaf € 24,95
•	 Duurzaam vergrendelingsmechanisme in een sterke 

stalen behuizing.
•	 Dikke en duurzame gevlochten stalen binnenkabel.
•	 Sterk metalen vergrendelingsmechanisme, inclusief 3 

sleutels.
•	 BBL-41: Spiraal. 12 mm / 15 mm x 1.800 mm.
•	 BBL-42: Recht. 12 mm / 15 mm x 1000 mm.
•	 Compatibel met BBL-92 CableFix en BBL-93 CableTie.

SLOTEN
 
Sloten beschermen waar jij het meeste om geeft. En daar 
hoort je fiets natuurlijk bij. Dus waarom zou je die zonder 
slot ergens parkeren? Ons uitgebreide assortiment aan 
sloten gaat van extreem sterke kettingen en U-sloten 
tot lichtere kabelsloten. En je hebt voor sommige sloten 
niet eens een sleutel nodig. We hebben een uitgebreid 
aanbod aan cijfersloten. En of je nu zoekt naar een solide 
slot om je fiets in een druk stadscentrum te parkeren of 
een lichtgewicht slot om je fiets snel even neer te zetten 
wanneer jij een caffé latte drinkt, met BBB sloten hoef je je 
nooit zorgen te maken dat je fiets gestolen wordt.

De PowerFold biedt optimale bescherming 
in combinatie met een compact ontwerp dat 
makkelijk op te bergen is op je fiets. Eenmaal 
opgevouwen kan het slot in het veelzijdige 
bracket systeem opgeborgen worden, dat met 
boutjes of klittenband straps aan je fiets zit.

€ 65,95

Nieuw bij BBB is het slim ontworpen 
PowerFold slot. Uitgevouwen kan de 
PowerFold in de meest ruwe stedelijke 
omstandigheden gebruikt worden. Het 700 
mm lange slot kan opgevouwen worden in 
een klein, compact pakketje. En dankzij het 
slimme bracket systeem kan de PowerFold 
overal op je fiets meegenomen worden zonder 
de lak van je frame te beschadigen. De geharde 
stalen kabels van 7.5 mm x 22.5 mm, houden 
je fiets veilig, wat voor onguur type je slot ook 
probeert te kraken.
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poWersaFe BBL-31 BBL-32

BBL-36

QUicksaFe BBL-61 BBL-62 eXtracoil BBL-22

QUickcoDe BBL-65 minicase BBL-53

microloop BBL-51 minisaFe BBL-52

microsaFe BBL-10 cableFiX BBL-92 cabletie BBL-93

coDesaFe BBL-35

BBL-31 Vanaf € 15,95 | BBL-32 Vanaf € 14,95
•	 De dikke en duurzame gevlochten stalen binnenkabel biedt 

maximale beveiliging.
•	 Sterk metalen vergrendelingsmechanisme, inclusief 3 sleutels.
•	 BBL-31: Spiraal. 8 mm / 12 mm x 1.500 mm.
•	 BBL-32: Recht. 8 mm / 12 mm x 1000 mm.
•	 Compatibel met BBL-92 CableFix.

BBL-35 Vanaf € 16,95 | BBL-36 Vanaf € 15,95
•	 De dikke en duurzame gevlochten stalen binnenkabel biedt 

maximale beveiliging.
•	 Sterk metalen vergrendelingsmechanisme, inclusief 3 

sleutels.
•	 BBL-31: Spiraal. 8 mm / 12 mm x 1.500 mm.
•	 BBL-32: Recht. 8 mm / 12 mm x 1000 mm.
•	 Compatibel met BBL-92 CableFix.

BBL-61 € 12,95 | BBL-62 € 11,95
•	 De dikke en duurzame gevlochten stalen binnenkabel biedt maximale beveiliging.
•	 Duurzaam vergrendelingsmechanisme.
•	 Geleverd met 2 sleutels.
•	 BBL-61: Spiraal. 8 mm x 1.500 mm.
•	 BBL-62: Recht. 8 mm x 700 mm.
•	 Compatibel met BBL-92 CableFix en BBL-93 CableTie.

€ 12,95
•	 Extra kabel voor de BBB-21 U-Vault.
•	 De dikke, duurzame, gedraaide stalen binnenkabel biedt 

maximale beveiliging.
•	 Maat: 10 mm x 1.800 mm.
•	 Compatibel met BBL-92 CableFix.

€ 10,95
•	 De dikke en duurzame spiraalvormige stalen binnenkabel biedt maximale beveiliging.
•	 Vaste combinatiecode van 4 cijfers.
•	 Duurzaam vergrendelingsmechanisme.
•	 Maat: 8 mm x 1200 mm.
•	 Compatibel met BBL-92 CableFix.
•	 Kleuren: zwart, blauw, rood en groen.

€ 16,95
•	 Klein, extra compact en lichtgewicht slot.
•	 Combinatiecode van 3 cijfers. Zelf in te stellen cijfercode.
•	 Indrukwekkend ondanks het kleine formaat, dankzij het goede 

slot en de sterke en duurzame stalen kabel.
•	 Rolmechanisme rolt snel en eenvoudig de kabel intern op.
•	 Maat: 1.6 mm x 670 mm.

€ 22,50
•	 Klein, extra compact en lichtgewicht fietsslot.
•	 Speciale spiraal-functie biedt extra kabellengte.
•	 Combinatiecode van 3 cijfers. Zelf in te stellen cijfercode.
•	 Sterke en duurzame stalen kabel is buitengewoon veilig ondanks de geringe 

diameter.
•	 Sterk vergrendelingsmechanisme.
•	 Klittenband houdt het kabelslot samen als je het slot niet gebruikt.
•	 Afmetingen: 4,8 mm x 1500 mm.
•	 Gewicht: 125 gram.

€ 12,50
•	 Klein, compact en lichtgewicht fietsslot.
•	 Combinatiecode van 3 cijfers. Zelf in te stellen cijfercode.
•	 Indrukwekkend ondanks het kleine formaat, dankzij het goede slot en de sterke en 

duurzame stalen kabel.
•	 Lange pin van het cijferslot kan ook worden gebruikt om ritsen te vergrendelen.
•	 Maat: 3 mm x 1200 mm.

€ 9,95
•	 Klein, extra compact en licht fietsslot.
•	 Zelf in te stellen combinatiecode van 3 cijfers.
•	 Deze sterke en duurzame stalen kabel is 

buitengewoon veilig ondanks zijn geringe diameter.
•	 Maat: 3 x 1200 mm.

€ 6,95
•	 Universele montagebeugel voor BBB-kabelsloten.
•	 De beugel is aan de framebout van de zadelpen 

bevestigd.
•	 Compatibel met de volgende kabeldiameters: 6, 8, 

10 en 12 mm.

€ 7,95
•	 Montagebeugel voor alle BBB-sloten.
•	 De beugel kan op verschillende plaatsen aan de 

fiets bevestigd worden.
•	 Twee banden met snelkoppeling passen om 

buisdiameters van 27.2 tot 60 mm.
•	 Compatibel met BBL-41/42/45/46/47/48/61/62.
•	 Met kabel connector ook compatibel met 

standaard kabeldiameters: 6, 8, 10 en 12 mm.
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allroUnDkit BtL-91 basekit BtL-92 bracketkit BtL-95

microFolD s BtL-42s

microFolD

microFolD l BtL-42L

microFolD Xl BtL-42XL microFolD XXl BtL-42XXL

miniFolD s BtL-40s torXFolD BtL-43

  

GOBERT
GROUPE

               

€ 189,95
•	 Extra stevige gereedschap koffer met de 16 meest 

gebruikte gereedschappen voor het onderhoud van je fiets.
•	 Schuim houdt de gereedschappen op zijn plaats.
•	 Extra ruimte voor extra gereedschap voor jou specifieke 

behoeftes.

Bevat:
•	 Tandkransverwijderaar, BTL-11.
•	 Trapasverwijderaar, BTL-12S.
•	 2x inbussleutel (8 en 10 mm), BTL-13.
•	 Spaakspanner, BTL-15.
•	 Cassettereiniger, BTL-17.
•	 Inbussleutelset, BTL-28.
•	 Torxsleutelset, BTL-28T.
•	 Kettinbladboutsleutel, BTL-32L.
•	 Sluitringverwijderaar / trapassleutel, BTL-33L.
•	 Kettingslijtagemeter, BTL-51.
•	 Kabelknipper, BTL-54.
•	 Kettingpons, BTL-55.
•	 Sluitschakel gereedschap, BTL-77.
•	 2x bandenlichter, BTL-79.

€ 89,95
•	 Extra stevige gereedschap koffer met de 10 meest 

gebruikte gereedschappen voor het standaard 
onderhoud van je fiets. De uitsnijdingen in het 
schuim zorgen ervoor dat het gereedschap op zijn 
plaats blijft. We hebben extra ruimte toegevoegd 
om extra gereedschap op kleine onderdelen toe 
te voegen.

Bevat:
•	 Kettingpons, BTL-05.
•	 Tandkransverwijderaar, BTL-11.
•	 Sluitringverwijderaar, BTL-12S.
•	 Spaakspanner, BTL-15.
•	 Inbussleutelset (4, 5, 6 mm), BTL-28.
•	 Torxsleutelset (T25, T30, T40), BTL-28T.
•	 Kettingbladboutsleutel, BTL-32L.
•	 Minitool (9 functies), BTL-40S.
•	 Kettingslijtagemeter, BTL-51.
•	 Bandenlichter, BTL-81.

€ 89,95
•	 Extra stevige gereedschap koffer met alle benodigde 

gereedschappen voor het verwijderen en installeren 
van je press-fit trapaslagers.

•	 Geschikt voor: BB30, PF30, PF86-92, BB90-95. 
•	 Schuim houdt de gereedschappen op zijn plaats.

€ 12,95
•	 6 functies.
•	 Inbussleutels: 2, 3, 4 en 5 mm.
•	 Kruiskop- en platte schroevendraaier.

€ 19,95
•	 12 functies.
•	 Inbussleutels: 2, 2,5, 3, 4, 5 en 6 mm.
•	 PH1- en PH2-kruiskopschroevendraaiers.
•	 Platte schroevendraaiers van 4 en 6 mm.
•	 T25 en T30 torx.

€ 29,95
•	 16 functies.
•	 Inbussleutels: 2, 3, 4, 5, 6 en 8 mm.
•	 T25 torx.
•	 PH2- en platte schroevendraaier.
•	 Kettingpons.
•	 Flessenopener. 
•	 Spakenspanner 13, 14, 15, 16G en Mavic M7. 

€ 37,50
•	 20 functies.
•	 Inbussleutels: 2, 2,5, 3, 4, 5, 6 en 8 mm.
•	 T25 torx.
•	 PH1- en PH2-kruiskopschroevendraaiers.
•	 Platte schroevendraaier.
•	 Kettingpons.
•	 Bandenlichters.
•	 Ringsleutels van 8, 9 en 10 mm.
•	 Spaaksleutels van 3,2, 3,3 en 3,5 mm.

€ 11,50
•	 9 functies.
•	 Inbussleutels: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 en 8 mm.
•	 Kruiskop- en platte schroevendraaier.

€ 17,95
•	 Torx set met 8 maten: T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30 en T40.

BBB is de officiële leverancier van tools voor de teams: Wanty-Groupe Gobert en Synergy Baku.

Compact en compleet. De MicroFold minitools hebben alle nodige gereedschappen 
in een slank en minimalistisch ontwerp. De met rubber gecoate aluminium basis is 
ergonomisch en beschermt niet alleen je tools, maar ook je frame bij het gebruik. De XXL 
is een echte Macgyver-uitvoering en heeft al twee grote internationale testen gewonnen!
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primeFolD s BtL-47s

primeFolD m BtL-47m

primeFolD l BtL-47L

maXiFolD s BtL-41s

maXiFolD m BtL-41m

maXiFolD l BtL-41L

BEST GETEST

heX t BtL-45 torX t BtL-46 torXstar BtL-28t threestar BtL-28

heXagon BtL-13 boltgrip BtL-32L heaDFiX BtL-56 Forkgrip BtL-49

chaingrip BtL-50 tUrner ii BtL-15 torQUeset BtL-73 torQUeFiX BtL-94

maXiFolDprimeFolD

€ 19,95
•	 9 functies:
•	 Inbussleutels: 2, 2,5, 3, 4, 5, 6 en 8 mm.
•	 Kruiskop- en platte schroevendraaier.

€ 24,95
•	 16 functies:
•	 Inbussleutels: 2, 2,5, 3, 4, 5, 6 en 8 mm.
•	 Kruiskop- en platte schroevendraaier.
•	 T25 torx.
•	 Spakenspanners.
•	 Ringsleutel van 8 mm.

€ 27,50
•	 12 functies:
•	 Inbussleutels: 2, 2,5, 3, 4, 5, 6 en 8 mm.
•	 Kruiskop- en platte schroevendraaier.
•	 T25 torx.
•	 Mes.
•	 Bandenlichter.

€ 14,95
•	 10 functies.
•	 Inbussleutels: 2, 2,5, 3, 4, 5, 6 en 8 mm.
•	 Kruiskop- en platte schroevendraaier.
•	 T25 torx.

€ 19,95
•	 13 functies.
•	 Inbussleutels: 2, 2,5, 3, 4, 5, 6 en 8 mm.
•	 Kruiskop- en platte schroevendraaier.
•	 T25 torx.
•	 Bandenlichter.
•	 Spakenspanners.
•	 Mes.

€ 23,95
•	 18 functies.
•	 Inbussleutels: 2, 2,5, 3, 4, 5, 6 en 8 mm.
•	 Kruiskop- en platte schroevendraaier.
•	 T25 torx.
•	 Bandenlichters.
•	 Spakenspanners.
•	 Kettingpons.

Vanaf 7,95
•	 Inbussleutel met T-handvat.
•	 Met kogelkop voor moeilijk te 

bereiken bouten.
•	 Handvat gemaakt van duurzaam 

composietmateriaal.
•	 Maten: 3, 4, 5, 6 en 8 mm (apart 

verkocht).

€ 9,95
•	 Torxsleutel met T-handvat.
•	 Handvat gemaakt van duurzaam 

composietmateriaal.
•	 Compatibel met torxschroeven 

met en zonder pen.
•	 Maten: T25 en T30 (apart 

verkocht).

€ 9,95
•	 Draagbare torxsleutelset.
•	 Maat: T25/T30/T40.

€ 7,95
•	 Draagbare inbussleutelset.
•	 Maten: 2/2.5/3mm en 4/5/6mm 

(apart verkocht).

€ 5,95
•	 Grote inbussleutel.
•	 Ideaal voor het losschroeven van 

de inbusbouten van de cranks.
•	 Maten: 6, 8 en 10 mm (apart 

verkocht).

€ 7,95
•	 Kettingbladmoersleutel voor 

de eenvoudige montage van de 
kettingbladmoeren.

•	 Compatibel met Shimano- en 
Campagnolo-kettingbladmoeren.

•	 Inclusief gereedschap voor het 
verwijderen van het stofdopje van 
de cranks.

€ 17,95
•	 Hoogwaardige balhoofdsleutel.
•	 Comfortabel handvat van rubber.
•	 Maten: 32/36 en 36/40 mm (apart 

verkocht).

€ 19,95
•	 Snelspanner, beschermt de voorvork als 

het wiel verwijderd wordt.
•	 Met adapter voor schijfremblokken. 

Houdt de remblokken op hun plaats 
wanneer de schijf wordt verwijderd.

•	 Breedte: 100 mm.

€ 22,50
•	 Snelspanner, houdt de ketting 

op spanning als het wiel wordt 
verwijderd.

•	 Eenvoudig te vervoeren en schoon 
te maken.

•	 Maten: 135 mm voor MTB, 130 mm 
voor racefietsen.

•	 Versie van 135 mm met adapter 
voor schijfremblokken. Houdt de 
remblokken op hun plaats wanneer 
de schijf wordt verwijderd.

€ 6,95
•	 Compacte CrMo-spakenspanner.
•	 Voor spaakdiameters: 3,2 (0,127), 3,3 

(0,130), 3,5 (0,136) en 4,0 mm (0,156).

€ 79,95
•	 Verstelbare momentsleutel met 

1/4”-aandrijving.
•	 Klikmechanisme geeft aan wanneer 

het aanhaalmoment is bereikt.
•	 Bereik: 2-14 Nm, in kleine stappen 

verstelbaar.
•	 Individueel gekalibreerd door de 

computer. Mogelijkheid om het 
gereedschap opnieuw te kalibreren.

•	 Inclusief inbussleutels 3, 4, 5, 6, 8 en 
T25, T30-torx.

•	 Inclusief beschermingscase.

€ 35,00
•	 Vaste momentsleutel met 

1/4”-aandrijving.
•	 Klikmechanisme geeft aan wanneer 

het aanhaalmoment is bereikt.
•	 Inclusief inbussleutels 4, 5, en 

T25-torx.
•	 Ideaal voor het correct monteren 

van carbon onderdelen zonder deze 
te beschadigen.

•	 Verkrijgbaar in 4, 5 en 6 Nm 
gekalibreerde uitvoeringen (apart 
verkocht).

De MaxiFold is onze lijn no-nonsense minitools: compact, duurzaam en functioneel. 
De MaxiFold L heeft al drie internationale testen gewonnen. Daarbij wordt vooral de 
functionaliteit van de kettingpons gewaardeerd. De gereedschappen zijn ontwikkeld 
om kracht mee te zetten. De TorxFold is een uitvoering met alle relevante torx maten.

De PrimeFold gereedschappen zijn de luxe versie van de MaxiFolds. Gereedschap 
en behuizing hebben een extra coating voor duurzaamheid en hardheid. En het 
doet toch ook geen pijn als je gereedschap er goed uitziet?

9392 GEREEDSCHAP:  WERKPL A ATSMINITOOLS



DUalForce BtL-101 hi torQUe l BtL-10D pUllstar BtL-20L Ultragrip BtL-38

bracketgrip BtL-27L crankgrip BtL-102

mUltihook BtL-24

bottomFiX BtL-33L

lockoUt BtL-12C lockoUt BtL-12s tUrntable BtL-11 tUrntable 11 BtL-11s

proFicone BtL-90 coneFiX BtL-25 boXFiX BtL-57

chainchecker BtL-51 linkFiX BtL-77 naUtilUs ii BtL-05 proFiconnect BtL-55

proFicUt BtL-54 FastcUt BtL-16 easytire BtL-78 proFiliFt BtL-79

poWerpUll BtL-14 bright & Fresh BtL-21

toothbrUsh BtL-17

parkinglot ii BtL-19 parkinghook BtL-26

WallmoUnt BtL-93

bracketgrip BtL-116

€ 17,95
•	 Ergonomische dubbelzijdige 

inbussleutel.
•	 6mm en 8mm inbussleutel.
•	 Eenvoudig en snel je pedalen (de)

monteren.
•	 Extra lang: 33 cm.

€ 18,95
•	 Ergonomische dubbelzijdige 

pedaalsleutel.
•	 Extra brede en sterke haken.
•	 Eenvoudig en snel je pedalen (de)

monteren.
•	 Extra lang: 33 cm.

€ 24,95
•	 Gereedschap voor trapassen voor 

Octalink- en ISIS-modellen.
•	 Opschroefbaar 

blokkeringsmechanisme.
•	 Met het extra lange handvat kun je 

meer kracht zetten.
•	 Kratonhandvat voor een vaste grip.
•	 Extra lang: 33 cm.

€ 34,95
•	 Trapassleutelset voor Campagnolo Ultra-

Torque.
•	 Ook compatibel met: Shimano 

Hollowtech II, XTR, XT, LX, Dura Ace 
10-speed en Ultregra 10-speed, Truvativ 
Giga X-pipes, RaceFace X-types en FSA 
Mega EXO.

•	 Set bevat: trapassleutel om de cups te 
monteren en extra lange inbussleutel om 
de bevestigingsbout vast te zetten.

•	 Kratonhandvat voor een vaste grip.

€ 27,50
•	 Trapassleutel voor externe bottom 

brackets.
•	 Kratonhandvat voor een vaste grip.
•	 Extra lang: 33 cm.

€ 5,95
•	 Tool voor het afnemen en 

installeren van HollowTech II 
crankstellen en trapassen.

•	 Kan gebruikt worden zonder 
gebruik van extra tools. 

€ 8,95
•	 Trapassleutel van topkwaliteit voor 

eenvoudige montage van sluitringen 
op trapassen.

•	 Geschikt voor de meeste 
sluitringformaten.

€ 24,95
•	 Trapassleutel voor Campagnolo-trapassen.
•	 Kan ook gebruikt worden voor het verwijderen 

van sluitringen.
•	 Kratonhandvat voor een vaste grip.
•	 Extra lang: 33 cm.

€ 17,95
•	 Voor het verwijderen van de 

sluitringen van Campagnolo-
compatibele cassettes.

€ 17,95
•	 Voor het verwijderen van de 

sluitringen van Shimano-compatibele 
cassettes en CenterLock-
remschijfnaafsystemen.

€ 17,95
•	 Voor grip op de tandkrans bij het 

verwijderen van de cassettesluitring.
•	 Ook voor het verwijderen van de 

tandkransen van een freewheel.
•	 Compatibel met 7-, 8-, 9- en 10-speed 

cassettes.

€ 24,95
•	 Voor grip op de tandkrans bij het 

verwijderen van de cassettesluitring.
•	 Ook voor het verwijderen van de 

tandkransen van een freewheel.
•	 Compatibel met 11-speed cassettes.

€ 9,95
•	 Professionele conussleutels.
•	 Sterk materiaal en langer handvat.
•	 Maten: 19 mm, 20 mm, 23 mm, 24 

mm en 28 mm (apart verkocht).

€ 7,95
•	 Veelzijdige en duurzame conussleutels.
•	 Maten: 13, 14, 15, 16 en 17 mm (apart 

verkocht).

€ 15,95
•	 Wielmoersleutel van 14 en 15 mm.
•	 Ideaal om de wielen van een baan- of 

stadsfiets vast te zetten.
•	 Comfortabel handvat van rubber.

€ 8,95
•	 Gebruiksvriendelijk gereedschap voor het 

controleren van de slijtage van de ketting.
•	 Wanneer de 0.75 = 75% slijtage is bereikt, 

moet de ketting binnenkort worden 
vervangen.

•	 Wanneer de 1.0 = 100% slijtage is bereikt, 
moet de ketting direct worden vervangen.

€ 11,50
•	 Gereedschap om de sluitschakel van 

de ketting te open en te sluiten.
•	 Opent en sluit BBB BCH-

01S/08/09/10/11S SmartLink 
sluitschakels.

€ 17,95
•	 Uiterst nauwkeurige kettingpons, 

geschikt voor elk type ketting, 
inclusief 11-speed.

•	 Kan aan de breedte van de ketting 
aangepast worden.

•	 Duurzaam staal met comfortabel 
handvat van rubber.

•	 Inclusief een reservepen.

€ 34,95
•	 Professionele kettingpons.
•	 Compatibel met alle kettingen, ook 11-speed.
•	 Kan volledig aangepast worden aan de breedte 

van de ketting.
•	 Comfortabel handvat van rubber.
•	 Met speciale blokkage om compatibel te zijn 

met Campagnolo 11-speed kettingen.
•	 Inclusief een reservepen.

€ 49,95
•	 Professionele kabeltang.
•	 Ultrascherpe snijbladen van gehard staal.
•	 Wurgtang voor kabeleinden.
•	 Tweekleurige greep met zachte inzetten 

van kraton.

€ 34,95
•	 Met het extra scherpe snijblad knip je 

fietskabels moeiteloos door.
•	 Industrieel gehard staal.

€ 9,95
•	 Gereedschap om banden op de velg te 

krijgen.
•	 Ideale hulp bij een strakke band/wiel 

combinatie.
•	 Volledig composiet om beschadiging 

van het wiel en de band te voorkomen.

€ 7,95
•	 Professionele bandenlichters.
•	 Composiet kant voor fietswielen, metalen 

kant voor zwaardere toepassingen.
•	 Comfortabel handvat.

€ 14,95
•	 Scheidt de crank van de trapas.
•	 Dankzij de verwijderbare cap is deze cranktrekker 

geschikt voor alle oversized assen.
•	 Zonder de cap is dit gereedschap geschikt voor alle 

standaardassen.

€ 24,95
•	 Moderne kettingreiniger.
•	 Geen demontage van de ketting vereist.
•	 Soepele kettinggeleider aan de binnenkant.
•	 Gemaakt van nylon met borstels.

€ 6,95
•	 Extra dikke borstels voor het schoonmaken van de cassette.
•	 De duurzame nylonharen blijven hard.
•	 Uitwasbaar.

€ 12,95
•	 Hang je fiets aan een balk of aan de muur.
•	 Een ruimtebesparende oplossing voor het 

opbergen van fietsen.
•	 Maximaal gewicht 15 kg.

€ 8,95
•	 Hoogwaardige ophangbeugel voor fietsen.
•	 Dankzij de verstelbare hoek is de haak 

geschikt voor alle fietsen.
•	 Maximaal gewicht 15 kg.

€ 19,95
•	 Heavy-duty wandmontage beugel voor fietsen.
•	 Hang je fiets op aan balken of muren.
•	 Inklapbaar wanneer hij niet in gebruik is, een 

ruimtebesparende optie voor het opbergen van fietsen.
•	 Beschermende plastic cover om het fietsframe te beschermen 

tegen beschadiging.
•	 Sterke duurzame stalen constructie.
•	 In hoek verstelbare haak.
•	 Maximaal gewicht 15 kg.

€ 29,95
•	 Trapassleutel, compatibel met Shimano 

Dura Ace BB-9000, XTR 980 BB93, 
Ultegra 6800, 105 5800 BBR60.

•	 Kratonhandvat voor een vaste grip.
•	 Extra lang: 33 cm.
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DriveForce BtL-104 Driveset BtL-112 bracketplUg BtL-105 BtL-109

lockplUg BtL-106s BtL-107s BtL-108C

heXplUg BtL-110 BtL-111 cUpoUt BtL-113 BtL-114

pistonFiX BtL-115

easymoUnt BtL-63 proFimoUnt BtL-36

combipack s BsB-51 combipack m BsB-52

leakFiX BtL-80 tools & tUbes s BtL-18s

tools & tUbes l BtL-18L easyliFt BtL-81

Discstraight BtL-74

€ 17,95
•	 Ergonomische sleutel met 1/2” aandrijving. 
•	 Geschikt voor 1/2” bitjes.
•	 Extra lang: 33 cm.

€ 79,95
•	 1/2” sleutel(BTL-104) met 5 fiets specifieke adapters: 
•	 BTL-105 BracketPlug - 1/2” trapas bit.
•	 BTL-107S LockPlug - 1/2” bit voor het verwijderen van 

sluitringen.
•	 BTL-109 BracketPlug - 1/2” trapas bit.
•	 BTL-110 HexPlug - 1/2” 8 mm bit.
•	 BTL-111 HexPlug - 1/2” 10 mm bit.

BTL-105 € 19,95 | BTL-109 € 12,95
•	 BTL-105: Voor het installeren en verwijderen van externe draad 

trapas lagers compatibel met Shimano Hollowtec II..
•	 BTL-109: Voor het installeren en verwijderen van Shimano 

bottom brackets.
•	 Compatibel met traditionele, Octalink en ISIS modellen.
•	 Compatibel met de BTL-104 DriveForce en een 24 mm 

moersleutel.

BTL-106S € 9,95 | BTL-107S € 12,95 | BTL-108C € 12,95
•	 BTL-106S: Voor het installeren en verwijderen van Shimano HG cassette sluitring en 

CenterLock-remschijfnaafsystemen.
•	 BTL-107S: Voor het installeren en verwijderen van Shimano HG cassette sluitring en 

CenterLock-remschijfnaafsystemen. Met centreer pin.
•	 BTL-108C: Voor het installeren en verwijderen van Campagnolo cassette sluitring.
•	 Compatibel met de BTL-104 DriveForce en een 24 mm moersleutel.

€ 7,95
•	 BTL-110: 8mm inbus bit.
•	 BTL-111: 10mm inbus bit.
•	 Gemaakt van chroom vanadium staal. 
•	 Compatibel met de BTL-104 DriveForce.

BTL-113 € 22,95 | BTL-114 € 24,95
•	 BTL-113: 22mm cup verwijderaar. Voor het verwijderen van de lagers in BB86, 

BB91, BB92 en andere press fit bottom bracket systemen met een 24 mm as.
•	 BTL-114: 25.4mm cup verwijderaar. Voor het verwijderen van 1”, 1-1/8” en 

1-1/4” balhoofden en PressFit 30 (PF30) en BB30 bottom bracket lagers.

€ 16,95
•	 Handig gereedschap om de hydraulische zuigers terug te drukken bij het 

vervangen van de remblokken.
•	 De wigvormige gereedschap is gemakkelijk tussen de remklauw te schuiven.

€ 99,95
•	 Gebruiksvriendelijke, inklapbare standaard 

voor fietsreparatie.
•	 Stabiele constructie. Rubberen doppen aan 

de voet om schuiven te voorkomen.
•	 Eenvoudig klemmechanisme met één 

enkele knop voor snelle (de)montage.
•	 Met rubber beklede beugel en framesteun.
•	 Metalen riemen beveiligen het voorwiel.
•	 Maximaal gewicht 20 kg.

€ 175,00
•	 High-end standaard voor fietsreparaties.
•	 Volledig verstelbaar en inklapbaar.
•	 Handig klemmechanisme voor rond de 

zadelpen of het frame.
•	 Verstelbare hoogte.
•	 Bakje om bouten, gereedschap en 

smeermiddelen op te leggen.
•	 Inclusief een hoogwaardige draagtas.
•	 Gewicht: 5,4 kg (met draagtas).
•	 Maximaal gewicht 23 kg.

€ 39,95
•	 EasyPack S zadeltas met velcro bevestiging 

gevuld met:
•	 BTL-42S MicroFold minitool met 6 functies.
•	 BTL-81 EasyTire bandenlichters 3 stuks/set.
•	 BMP-54 WindWave minipump met bracket.
•	 BTL-80 LeakFix plaksetje.

€ 45,00
•	 StorePack M zadeltas met T-Buckle 

bevestiging gevuld met:
•	 BTL-42S MicroFold minitool met 6 functies.
•	 BTL-81 EasyTire bandenlichters 3 stuks/set.
•	 BMP-54 WindWave minipump met bracket
•	 BTL-80 LeakFix plaksetje.btl-108

€ 3,95
•	 Compacte bandenplakset.
•	 Bevat 6 zelfklevende plakkers en 

een stuk schuurpapier.

€ 5,95
•	 Gereedschapbidon voor in je bidonhouder.
•	 Perfect om je binnenband, gereedschap, CO2-

pomp, etc. mee te nemen.
•	 Duurzaam composietmateriaal.
•	 Maat: 450 ml.
•	 Kleuren: zwart en wit.

€ 6,95
•	 Gereedschapbidon voor in je bidonhouder.
•	 Perfect om je binnenband, gereedschap, 

CO2-pomp, etc. mee te nemen.
•	 Duurzaam composietmateriaal.
•	 Maat: 600 ml.
•	 Kleuren: zwart en wit.

Vanaf 2,95
•	 Gemakkelijk te gebruiken bandenlichters.
•	 In elkaar te klikken om makkelijker mee te nemen.
•	 3 stuks per set.
•	 Kleuren: zwart, rood/wit/blauw, groen/wit/rood.

€ 29,95
•	 Uitlijngereedschap voor remschijf.
•	 Ideale oplossing wanneer een vervangingsschijf niet beschikbaar is.
•	 Ergonomisch kraton handvat.
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airshock BmP-29 co2blaster BmP-33

co2blaster BmP-33s easyair BmP-34

airspeeD BmP-32 airsaFe BmP-31

airtank Xl BmP-38 airtank BmP-35

  

GOBERT
GROUPE

               

DUalpressUre BmP-39

€ 39,95
•	 Pomp voor luchtveringen.
•	 Geschikt voor de meeste schokdempers en vorken.
•	 Ontluchtingsventiel voor een nauwkeurige luchtafstelling.
•	 Uiterst nauwkeurige analoge 1,5”-manometer, beschermd door een rubber behuizing.
•	 Flexibele pompslang voor een eenvoudige bevestiging.
•	 Lichtgewicht pompbuis van aluminium.

€ 39,95
•	 CO2-patroon pomp, gecombineerd met een slank, elegant en 

lichtgewicht aluminium minipomp.
•	 Simpel en veilig te bedienen.
•	 Inclusief patroon van 16 gram en met schuim gevulde bescherming.
•	 Vergrendelingssysteem voorkomt het open glijden van het handvat.
•	 Lengte: 195 mm.
•	 Gewicht: 143 gram.

€ 39,95
•	 CO2-patroon pomp, gecombineerd met een slank, elegant en 

lichtgewicht aluminium minipomp.
•	 Simpel en veilig te bedienen.
•	 Inclusief patroon van 16 gram en met schuim gevulde bescherming.
•	 Vergrendelingssysteem voorkomt het open glijden van het handvat.
•	 Lengte: 135 mm.
•	 Gewicht: 125 gram.

€ 24,95
•	 Pompkop met CO2-patroon.
•	 Volledig aluminium pompkop.
•	 Als veiligheidsvoorziening kunnen het patroon en de pompkop gemonteerd 

worden zonder het patroon te openen; voorkomt drukverlies.
•	 Inclusief patroon van 16 gram en met schuim gevulde bescherming.
•	 Gewicht: 84 gram.

€ 22,50
•	 Pompkop met CO2-patroon.
•	 Eenvoudige en veilige bediening.
•	 Inclusief patroon van 16 gram en met schuim gevulde bescherming.
•	 Gewicht: 74 gram.

€ 24,95
•	 Pompkop met CO2-patroon.
•	 Als veiligheidsvoorziening kunnen het patroon en de pompkop gemonteerd 

worden zonder het patroon te openen; voorkomt drukverlies.
•	 Inclusief patroon van 16 gram en met schuim gevulde bescherming.
•	 Gewicht: 115 grams.

€ 6,50
•	 Vervangingspatronen (met draad) voor de BBB AirSafe, AirSpeed, EasyAir en CO2Blaster.
•	 Volume van 25 gram.
•	 Ideaal voor het oppompen van brede mountainbike banden.

€ 5,50
•	 Vervangingspatronen (met draad) voor de BBB AirSafe, AirSpeed, 

EasyAir en CO2Blaster.
•	 Volume van 16 gram.
•	 Met één patroon kun je één MTB-band tot 2,8 bar/40 psi en één 

raceband tot 8,2 bar/125 psi opblazen.
•	 Twee patronen per pakket.

BBB is de officiële pompen leverancier 2015 voor de teams: Wanty-Groupe Gobert, 
Synergy Baku, Roompot Oranje Peloton en Radon Factory Racing

€ 45,00

Eén van de projecten waar we aan werkten was een minipomp specifiek voor de 
mountainbike. Onze ontwikkelaars kwamen met de DualPressure. En dat is niet 
zomaar een pomp. Een echt twee-in-één wonder. Hoog volume voor de banden 
en hoge druk voor je vering. De DualPressure past op Presta, Schrader en Dunlop 
ventielen. Hij pompt tot 21 bar/300 psi en dat is makkelijk afleesbaar op de 
analoge manometer. Knipper met je ogen en je bent alweer op weg!

Onze DualPressure biedt twee pompen in 
één. De unieke eigenschap van deze pomp 
zit in de speciale knop aan de onderkant van 
de schacht. Deze schakelaar reguleert tussen 
hoog volume en hoge druk, afhankelijk wat 
je nodig hebt voor je banden of je vering.

POMPEN
Staand in je garage of gemonteerd op je fiets merk je bijna niet dat je ze 
gebruikt. Maar ze worden ineens je beste vriend als je wanhopig zoekt 
naar lucht. Onze collectie bevat een ruim assortiment aan vloerpompen, 
minipompen en CO2 systemen. Met meerdere awardwinnende producten 
kun je met recht zeggen dat we luchtspecialisten zijn. Het AirSafe 
CO2 systeem won een Tour Tipp award in het Duitse Tour Magazin, de 
AirBlaster vloerpomp was winnaar in diverse magazines zoals Trekking 
Bike en onze OvalIntegrate minipomp won een prestigieuze Eurboke 
Design Award. Dus geen paniek, wij zijn er voor je wanneer je lucht 
tekort komt.
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hoseroaD BmP-46

traveller telescopic BmP-53

nanoroaD BmP-48

WinDrUsh l BmP-56

WinDgUn l BmP-58

WinDWave BmP-54

WinDgUn s BmP-57

WinDrUsh s BmP-55

hoseroaD telescopic BmP-47

€ 39,95
•	 Lichtgewicht, 6061 T6 aluminium hoge druk minipomp met uittrekbare slang.
•	 ThreadHead pompkop; Unieke, opschroefbaar ventielsysteem dat past op Presta- 

en Schrader-ventielen.
•	 De uitrekbare slang maakt een eenvoudige en gemakkelijke verbinding met het 

ventiel.
•	 Lengte: 190 mm.
•	 Gewicht: 103 gram.
•	 Kleuren: zwart en wit.

€ 45,00
•	 Telescopische lichtgewicht 6061 T6 aluminium minipomp. 
•	 Compact design met hoog pompvolume.
•	 ThreadHead pompkop; Het unieke, opschroefbare ventielsysteem past op Presta- 

en Schrader-ventielen.
•	 De uitrekbare slang maakt een eenvoudige en gemakkelijke verbinding met elk 

Presta of Schrader ventiel.
•	 Lengte: 190 mm.
•	 Gewicht: 120 gram.

€ 45,00
•	 Unieke telescopische combinatie van een minipomp en een voetpomp.
•	 Draaibare voetsteun met geïntegreerde nauwkeurige drukmeter, voor stabiel en 

krachtig pompen.
•	 Lichte pompbuis van 6063 T6-aluminium.
•	 Inclusief montagebeugel voor frame.
•	 Gewicht: 248 gram.

€ 32,50
•	 Telescopische lichtgewicht 6061 T6 aluminium minipomp. 
•	 Extreem compact ontwerp met hoog pompvolume.
•	 Lengte: 110 mm.
•	 Gewicht: 75 gram.

BMP-55 € 19,95 | BMP-56 € 24,95
•	 Lichte 6063 T6 aluminium pompbuis.
•	 Metalen zuigerstang voor snel en krachtig pompen.
•	 Een stofkap houdt de pompkop schoon.

Small:
•	 Lengte: 250 mm.
•	 Gewicht: 121 gram.

Large:
•	 Lengte: 295 mm.
•	 Gewicht: 143 gram.

BMP-57 € 24,95 | BMP-58 € 29,95
•	 Lichte 6063 T6 aluminium pompbuis.
•	 Aluminium zuigerstang voor snel en krachtig pompen.
•	 Een stofkap houdt de pompkop schoon.
•	 Inclusief manometer.

Small:
•	 Lengte: 250 mm.
•	 Gewicht: 136 gram.
•	
Large:
•	 Lengte: 295 mm
•	 Gewicht: 157 gram.

€ 12,50
•	 Duurzame en lichte composiet pompbuis.
•	 Metalen zuigerstang voor snel en krachtig pompen.
•	 Een stofkap houdt de pompkop schoon.
•	 Lengte: 250 mm.
•	 Gewicht: 111 gram.
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BmP-51m BmP-51Lovalintegrate BmP-51s

airblaster BfP-31 aircontrol BfP-35

aireXact BfP-36 airstrike BfP-25DH

teleroaD BmP-45

airpipe BfP-94 pressUre gaUge BmP-90

compactroaD BmP-40

€ 37,50
•	 Compact telescopisch ontwerp met groot pompvolume.
•	 Een stofkap houdt de pompkop schoon.
•	 Het blokkeringsrubber voorkomt dat de handgreep los schuift als de pomp niet 

wordt gebruikt.
•	 Lengte: 180 mm.
•	 Gewicht: 98 gram.

€ 12,95
•	 Pompkop met een hoek van 90 graden. Geschikt voor alle 

BBB voetpompen.
•	 Snel en gemakkelijk te gebruiken.
•	 Speciaal ontworpen om te gebruiken bij ventielen op 

moeilijk bereikbare plekken (bijvoorbeeld dichte wielen).

€ 17,95
•	 Digitale bandendrukmeter.
•	 Maximaal afleesbare druk: 11 bar.
•	 Automatische uitschakelfunctie voor stroombesparing.

€ 22,50
•	 Slanke, elegante en lichte minipomp van aluminium.
•	 Het blokkeringsrubber voorkomt dat de handgreep los schuift als de 

pomp niet wordt gebruikt.
•	 Lengte: 180 mm.
•	 Gewicht: 74 gram.

€ 24,95
•	 Uniek ovaal ontwerp voor een optimale aansluiting van de 

pomp op het frame van de fiets.
•	 Kan eenvoudig op verschillende plaatsen bevestigd worden.
•	 Inclusief opklikbare beugel met rubberen band, ideaal voor 

directe bevestiging op je fiets.
•	 Lichte pompbuis van 6061 T6-aluminium. 

Small:
•	 Lengte: 230 mm.
•	 Gewicht: 81 gram.

€ 29,95
Medium:
•	 Lengte: 330 mm.
•	 Gewicht: 107 gram. 

€ 99,95
•	 In 2012 hebben we de Airblaster 

geïntroduceerd. Een lichtgewicht 
voetpomp met de sterkte van een tank, 
die een ongelooflijk hoge druk kan 
leveren. Elk detail van de AirBlaster is 
ontwikkeld om sterk en duurzaam te zijn. 
Met de gemakkelijk af te lezen 3 inch 
drukmeter en de schroefbare ThreadHead 
pompkop ziet de pomp er dan ook uit 
zoals hij is: krachtig. De AirControl en 
de AirExact pompen hebben dezelfde 
eigenschappen. The AirBlaster blijft 
echter de pomp der pompen, klaar om 
een leven lang mee te gaan.

•	 Extra lange aluminium voetpomp.
•	 Ergonomisch geëxtrudeerd handvat. 
•	 Solide stabiele aluminium voet.
•	 90 cm lange van staal gevlochten 

hogedrukslang.
•	 Totale lengte van 70 cm.

€ 75,00
•	 De AirControl is een hoge druk pomp, 

waar mee je elke band kunt oppompen 
maar die speciaal geschikt is voor 
wegbanden en de daarbij behorende 
hoge druk tot wel 14 bar/200 psi. Alle 
onderdelen van de AirControl zijn 
gemaakt van solide materialen, van 
de aluminium schacht en voet tot het 
ergonomische houten handvat. De grote 
drukmeter geeft je duidelijk aan op 
hoeveel druk je zit en de sjiek matzwarte 
afwerking maakt de pomp een parel 
voor je werkplaats of schuur. Een pomp 
waar je de komende jaren plezier van zult 
hebben. De constructie van de AirExact 
en de AirControl is identiek, behalve de 
drukmeter.

•	 Extra lange aluminium schacht.
•	 Ergonomisch houten handvat.
•	 Stabiele aluminium voet.
•	 90 cm lange rubberen slang.
•	 Totale lengte van 70 cm.

€ 79,95
•	 De drukmeter van de AirExact is speciaal 

ontwikkeld voor mountainbikers. Omdat 
mountainbikers met een steeds lagere 
bandenspanning rijden, voelden wij de behoefte 
voor een pomp zo solide als de AirBlaster, 
maar met een drukmeter die preciezer is bij 
lagere druk. Na verschillende prototypes te 
hebben geprobeerd, hebben we besloten om 
dezelfde schacht diameter te gebruiken als 
bij de AirControl. Een grotere diameter maakt 
een pomp namelijk minder nauwkeurig. De 
constructie van de AirExact en de AirControl 
is identiek, behalve de drukmeter. De AirExact 
heeft bovendien een schroefbare ventielkop met 
ontluchtingsventiel voor een nog nauwkeurigere 
bepaling van de bandenspanning.

•	 Extra lange aluminium schacht.
•	 Ergonomisch houten handvat.
•	 Stabiele aluminium voet.
•	 90 cm lange rubberen slang.
•	 Totale lengte van 70 cm.

€ 49,95
•	 Extra lange voetpomp.
•	 120 cm lange rubberen hoge druk slang.
•	 Ergonomische ‘boomerang’ hendel.
•	 Natuurlijke pomphouding voor meer 

pompkracht met kraton inzetstukken 
voor extra comfort.

•	 Stalen pompbuis met een totale lengte
•	 van 70 cm.
•	 Stabiele stalen voet met rubberen 

padding voor grip en bescherming van 
de vloer.

•	 Kleuren: mat zwart en mat wit.

€ 34,95
Large:
•	 Lengte: 430 mm.
•	 Gewicht: 133 gram.
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airboost BfP-21

airWave BfP-00 aireco BfP-11

miniFit BBB-16

loUD & clear DelUXe BBB-15 easyFit DelUXe BBB-14 loUD & clear BBB-11

siDekick Bks-01 QUickkick kiDs Bks-02k mUltikick Bks-04

airstorm BfP-22

easyFit BBB-12

€ 39,95
•	 Aluminium voetpomp.
•	 Ergonomisch “boemerang” handvat. 

Natuurlijke pomppositie voor verbeterde 
pompkracht met kraton inzetstukken 
voor extra comfort.

•	 Aluminium pompbuis met een totale 
lengte van 69 cm.

•	 Kleuren: gepolijst zilver.

€ 32,50
•	 Compacte voetpomp.
•	 Stalen pompbuis met een totale lengte van 62 cm.
•	 Stabiele voet van composietmateriaal.
•	 Kleuren: zwart, wit, zilver en geel.

€ 24,95
•	 Compacte voetpomp.
•	 Pompbuis van composietmateriaal.
•	 Totale lengte van 62 cm.
•	 Voet van composietmateriaal.
•	 Kleur: zwart/grijs.

€ 19,95
•	 Compacte voetpomp.
•	 Nauwkeurige drukmeter 

geïntegreerd in de pompkop.
•	 Pompbuis van 

composietmateriaal.
•	 Totale lengte van 62 cm.
•	 Voet van composietmateriaal.
•	 Kleur: zwart/grijs.

€ 6,95
•	 Lichtgewicht messing fietsbel met plastic veersysteem.
•	 Kan op verschillende plaatsen gemonteerd worden.
•	 De quick-release bevestiging, past om alle diameters.
•	 Eenvoudig te monteren en te verwijderen.
•	 Kleuren: wit, blauw, rood en groen.

€ 7,95
•	 Meest luide messing BBB-fietsbel met roestvrij stalen veer.
•	 Grotere bel voor extra volume in geluid.
•	 Speciaal verbindingssysteem voor maximale beltrilling.
•	 De quick-release bevestiging, past om alle diameters.
•	 Eenvoudig te monteren en te verwijderen.
•	 Kleur: zwart.

€ 6,95
•	 Lichte fietsbel met extra luide, messing bovenkant 

en roestvrijstalen veer.
•	 Kan op verschillende plaatsen gemonteerd worden.
•	 De quick-release bevestiging, past om alle diameters.
•	 Eenvoudig te monteren en te verwijderen.
•	 Kleuren: zwart en wit.

€ 5,95
•	 Lichte, aluminium fietsbel.
•	 Kan op verschillende plaatsen gemonteerd worden.
•	 De quick-release bevestiging, past om alle diameters.
•	 Eenvoudig te monteren en te verwijderen.
•	 Kleuren: zwart, blauw, rood en groen.

€ 4,95
•	 Het unieke veersysteem maakt deze bel bijzonder luid.
•	 Duurzame en lichte constructie met roestvrij stalen veer.
•	 Standaard klemmechanisme geschikt voor 31.8, 25.4 en 

22.2 mm diameters.
•	 Kleuren: zwart en wit.

€ 22,50
•	 Standaaard verstelbaar in lengte en hoek.
•	 Quick-Fold Mechanism (QFM); gemakkelijk in en 

uit te klappen.
•	 Zeer stabiel.
•	 Ontwerp voorkomt dat je fiets omvalt.
•	 Past op 26”-28” fietsen.

€ 19,95
•	 Speciale kinderversie standaard voor montage op 

de asmoer of quick release van het wiel.
•	 Kan ook worden gebruikt bij gebruik van 

schijfremmen.
•	 Quick-Fold Mechanism (QFM); gemakkelijk in en 

uit te klappen.
•	 Verstelbare lengte, past op wielen van 16” tot 24”.

€ 27,50
•	 Universele standaard, kan worden geïnstalleerd op vrijwel alle 

sportfietsen.
•	 Veelzijdig instelbaar. Instelbare lengte en hoek.
•	 Quick-Fold Mechanism (QFM); gemakkelijk open- en dicht te 

klappen.
•	 Zeer stabiel ontwerp.
•	 Extra grote composiet voet.
•	 Past op fietsen met 26” tot 29” wielen.

Maximale druk:

Compatibel met 
Presta ventielen.

Compatibel met 
Schrader ventielen.

Compatibel met 
Dunlop ventielen.

DaulHead pompkop; 
een verschillend 
gat voor Presta en 
Schrader/Dunlop 
ventielen.

Ergonomisch 
Boomerang handvat.

T-Type handvat.

ThumbLock hendel om 
de pomp te vergrendelen 
op je ventiel.

Voorzien van een 
drukmeter.

Gemaakt van:

Zachte Kraton delen, 
geeft een betere grip 
en voorkomt krassen 
op je fiets.

EIGENSCHAPPEN
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FEATHER CARBON Bsd-65 FEATHER CRMO Bsd-66

RAZER GEL ANATOMIC Bsd-62GVANGUARD Bsd-75 Bsd-76

Bsd-62Gw

PATH Bsd-68

€ 125,00
•	 Hoogwaardig zadel met ComfortLite-geometrie.
•	 Carbon versterkte schaal.
•	 Carbon zadelbrug.
•	 Breedte: 135 mm.
•	 Gewicht: 149 gram.
•	 Kleuren: zwart en wit.

€ 49,95
•	 Extra comfort dankzij het gebruik van Superlight-schuim met hoge dichtheid.
•	 Carbon versterkte schaal.
•	 Waterbestendig.
•	 Breedte: 135 mm.
•	 Gewicht: 218 gram.
•	 Kleuren: zwart/blauw, zwart/rood en zwart/wit.

€ 75,00
•	 Hoogwaardig zadel, 130 mm breed.
•	 Extra comfort dankzij het gebruik van Superlight-schuim met hoge dichtheid.
•	 Gewicht: 220 gram.
•	 Ook verkrijgbaar in 140 mm versie (BSD-62GW, gewicht: 240 gram).

€ 59,95
•	 Medium breed racezadel voor de fietser met een medium 

zitbot afstand: 145 mm.
•	 Carbon versterkte schaal.
•	 Waterbestendig.
•	 Gewicht: 240 gram.
•	 Ook verkrijgbaar voor fietsers met een grote zitbot 

afstand: 155 mm. (BSD-76, gewicht: 250 gram).

ZADELS
Zadels kunnen je dag maken of breken wanneer je fietst. Een brede selectie van 
BBB zadels zal je helpen de juiste te kiezen en iedere minuut te genieten op de 
fiets. Maar welk zadel is de juiste voor jou? Een zadel kiezen is nog nooit zo 
makkelijk geweest bij BBB. We hebben ze verdeeld in drie categorieen: City, Touring 
en Performance. Zoals de namen al doen vermoeden zijn de Performance zadels 
vederlicht en klaar om te racen. De Touring is een comfortabeler keuze en de City 
categorie is de overtreffende trap van comfort. Het biedt een fluweelzachte rit. Het 
maakt dus niet uit of je een volbloed racer bent, een harcore mountainbiker of een 
relaxte cruiser, BBB helpt je in het zadel.

€ 45,00

Nieuwkomer is ons Path zadel. Een volbloed mountainbike 
zadel dat puur ontwikkeld is om je te ondersteunen tijdens 
het klimmen en meer controle te bieden in de afdalingen. De 
duurzame Microtec cover heeft bescherming aan de zijkanten. 
De Path heeft een superlight schuimvulling dat het zadel net 
dat beetje comfort geeft dat je nodig hebt wanneer je over de 
trails scheurt.

De Path zorgt ervoor dat je altijd in de sweetspot 
van je zadel terecht komt. Of je nu klimt of afdaalt. 
Wanneer je klimt zit je meer op de voorkant van je 
zadel, daarom hebben we dat deel wijder en extra 
comfortabel gemaakt. De achterkant van de Path 
heeft een kicktail, die ervoor zorgt dat je altijd 
verzekerd bent van de juiste positie in het zadel.
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LADYSPORT Bsd-67

SPORTCOMFORT Bsd-73SPORTCOMFORT ANATOMIC Bsd-72

MEMOCOMFORT Bsd-16

Bsd-15

MULTIDENSITY Bsd-12 Bsd-13

BASEDENSITY Bsd-86SMOOTHDENSITY Bsd-14

ANATOMICRACE Bsd-05

COMPSEAT Bsd-03

ANATOMICRACE Bsd-04

€ 39,95
•	 Dames race en MTB zadel.
•	 Waterbestendig.
•	 Breedte: 162 mm.
•	 Gewicht: 264 gram.

€ 35,00
•	 Zadel voor het presteren in meer casual kleding.
•	 Sterke zadelbrug met afstelschaal.
•	 Duurzame twee kleurige synthetische lederen dek.
•	 Breedte: 150 mm.

€ 39,95
•	 Zadel voor het presteren in meer casual kleding.
•	 Sterke zadelbrug met afstelschaal.
•	 Duurzame twee kleurige synthetische lederen dek.
•	 Breedte: 150 mm.

€ 37,50
•	 Zacht memory schuim past zich aan het lichaam aan en absorbeert 

trillingen van de weg.
•	 Sterke zadelbrug en zwarte stootranden voor extra bescherming.

€ 45,00
•	 Sportief zadel met kunstleren dek in twee kleuren.
•	 Sterke zadelbrug en zwarte stootranden voor extra bescherming.
•	 BSD-14: ontworpen voor mannen (lengte: 270 mm).
•	 BSD-15: ontworpen voor vrouwen (lengte: 250 mm).

€ 35,00
•	 Luxueus Sutex-dek.
•	 Sterk kunstleer op de meest kwetsbare plaatsen.
•	 Sterke zadelbrug en mat zwarte stootranden.
•	 BSD-12: ontworpen voor mannen (lengte: 270 mm).
•	 BSD-13: ontworpen voor vrouwen (lengte: 250 mm).

€ 29,95
•	 Sportzadel.
•	 Waterbestendig.
•	 Zwarte rails.

€ 37,50
•	 Met Superlight-schuim.
•	 Kleuren: zwart en wit.
•	 Breedte: 145 mm.
•	 Gewicht: 264 gram.

€ 32,50
•	 Met Superlight-schuim. 
•	 Mat zwarte stootranden aan de zijkant.
•	 Breedte: 130 mm.
•	 Gewicht: 254 gram.

€ 37,50
•	 Met Superlight-schuim.
•	 Matzwarte stootranden aan de zijkant.
•	 Breedte: 130 mm.
•	 Gewicht: 268 gram.
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COMFORTPLUS Bsd-101

BASECOMFORT Bsd-83

COMFORTPLUS XL Bsd-105

SOFTSHAPE Bsd-24

SUPERSHAPE Bsd-27

 BASESHAPE Bsd-26

SOFTCOMFORT Bsd-25

MEMOSHAPE Bsd-17

€ 49,95
•	 Plus technologie.
•	 Verlaagde neus, bloeddoorstroming ontlastend kanaal en vlak zitvlak.
•	 Drie dichtheden schuim; schok absorberend EVA schuim basislaag, stevige 

PU schuim vulling en met een geheugenschuim toplaag.
•	 Waterbestendig.
•	 Zadel gebouwd met vacuümtechniek, dus zonder nietjes.
•	 Zwarte stalen zadelbrug.

€ 35,00
•	 Zacht memory schuim past zich aan het lichaam aan en 

absorbeert trillingen van de weg.
•	 Sterke zadelbrug en zwarte stootranden voor extra
•	 bescherming.
•	 Waterbestendig.

€ 59,95
•	 Plus technologie.
•	 Verlaagde neus, bloeddoorstroming ontlastend kanaal en vlak zitvlak.
•	 Waterbestendig.
•	 Zadel gebouwd met vacuümtechniek, dus zonder nietjes.
•	 Zwarte stalen zadelbrug en stootranden.

€ 49,95
•	 Superzacht geheugenschuim past zich aan het 

lichaam aan en absorbeert trillingen van de weg.
•	 Duurzaam tweekleurig kunstleren dek.
•	 Sterke zadelbrug en zwarte stootranden voor extra 

bescherming.

€ 55,00
•	 Het zachtste zadel in het assortiment. Superzacht geheugenschuim dat 

zich aan het lichaam aanpast en trillingen van de weg absorbeert.
•	 Duurzaam tweekleurig kunstleren dek.
•	 Sterke zwarte zadelbrug en zwarte stootranden voor extra bescherming.

€ 27,50
•	 Het zachte schuim zorgt voor een efficiënte absorptie van 

schokken en trillingen.
•	 Duurzaam kunstleren dek.
•	 Sterke zadelbrug en stootranden voor extra bescherming.

€ 45,00
•	 Het ultieme comfort zadel.
•	 Duurzaam tweekleurig kunstleren dek.
•	 Hoogwaardige naden.
•	 Sterke zadelbrug en zwarte stootranden voor extra 

bescherming.

€ 42,50
•	 Zacht memory schuim past zich aan het lichaam 

aan en absorbeert trillingen van de weg.
•	 Sterke zadelbrug en zwarte stootranden voor extra 

bescherming.
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BSD-105 ComfortPlus xL × × × × Alle 225 x 260mm ×
BSD-27 SuperShape × × × × Alle 220 x 270mm ×
BSD-25 SoftComfort × × × × Alle 210 x 250mm

BSD-24 SoftShape × × × × Alle 210 x 250mm ×
BSD-26 BaseShape × × × × × Alle 210 x 240mm

BSD-83 BaseComfort × × × × × Alle 200 x 250mm

BSD-101 ComfortPlus × × × × × Alle 210 x 270mm ×
BSD-16 MemoComfort × × × × × Alle 180 x 250mm

BSD-17 MemoShape × × × × × Alle 180 x 250mm ×
BSD-86 BaseDensity × × × × Alle 170 x 270mm

BSD-12 MultiDensity × × × Alle 170 x 270mm ×
BSD-13 MultiDensity × × × Alle 170 x 250mm ×
BSD-14 SmoothDensity × × × Alle 170 x 270mm ×
BSD-15 SmoothDensity × × × Alle 170 x 250mm ×
BSD-72 SportComfort Anatomic × × × × × Alle 150 x 280mm ×
BSD-73 SportComfort × × × × Alle 150 x 280mm

BSD-67 LadySport × × × × Alle 162 x 256mm ×
BSD-03 CompSeat × × × <115 130 x 270mm

BSD-04 AnatomicRace × × × <115 130 x 270mm ×
BSD-05 AnatomicRace × × × 110 – 130 145 x 240mm ×
BSD-68 Path × × × 100 – 120 135 x 285mm

BSD-62G Razer Gel Anatomic 130 × × × × <115 130 x 270mm ×
BSD-62GW Razer Gel Anatomic 140 × × × × 105 – 125 140 x 270mm ×
BSD-75 Vanguard 145 × × × × × 110 – 130 145 x 275mm ×
BSD-76 Vangaurd 155 × × × × × >120 155 x 275mm ×
BSD-66 Feather CrMo × × × <120 135 x 270mm

BSD-65 Feather Carbon × × × <120 135 x 270mm

CITY

TOURING

PERFORMANCE

De zadels in de City categorie zijn ontworpen voor fietsers die rechtop fietsen 
en die hun dagelijkse kleding dragen op de fiets. Het zijn comfortabele zadels 
voor stadsfietsen en geschikt voor korte afstanden. De zadels in deze categorie 
met de toevoeging “PLUS” zijn specifiek ontwikkeld om zadelpijn tegen te 
gaan. Afgelopen jaar introduceerden we de Comfort PLUS en dit jaar hebben 
we een xL variant toegevoegd in de PLUS-serie.

De zadels in de Touring categorie zijn ontworpen voor fietsers met een 
gemiddeld sportieve houding en geschikt voor het rijden in zowel casual 
kleding als fietskleding. De vulling is steviger dan in de City categorie en 
daardoor ideaal voor trekking/touring of woon-werk-verkeer.

De zadels in de Performance categorie zijn geschikt voor racefietsen en MTB. 
Deze zadels zijn ontwikkeld voor optimale prestaties en minimaal gewicht, 
maar we zijn ervan overtuigd dat een verbetering van comfort ook de prestatie 
verbetert. De breedte van het zadel is het belangrijkst hier, daarom hebben 
we dit jaar wijdere zadels toegevoegd. Selecteer dus een zadel dat past bij je 
lichaamsbouw.

ZADELSELECTIE Selecteer jouw BBB zadel met hulp van dit overzicht. Elk zadel is 
geoptimaliseerd voor een specifieke houding, zie afbeelding hiernaast. Verdere 
selectie kan gedaan worden met de extra informatie. Binnen de City categorie 
verschilt vooral de mate van vulling. In de Touring categorie zijn er specifieke 
mannen en vrouwen zadels en in de Performance categorie is de afstand van 
de zitbotten belangrijk. Bezoek je dealer voor een meting van je zitbotten.

Ontworpen voor mannen. Ontworpen voor vrouwen. Unisex ontwerp. Comfortlite geometrie. Anatomische uitsparing.

Gel inzetstukken 
voor extra comfort.

Zacht geheugenschuim past 
zich aan de vorm van het 
lichaam aan en absorbeert 
vibraties van de weg.

Schuim met twee dichtheden 
voegt extra comfort toe.

Dubbele elastomeer vering. Slijtvaste microtec cover.

Carbon zadelbrug. CRMO-zadelbrug. Verstevigd met carbon. Verstevigd met kevlar voor 
extra duurzaamheid.

EIGENSCHAPPEN
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ERGOFIX BHG-71 BHG-77

BHG-48M BHG-62

BHG-16N INTERFIX BHG-42

STICkY BHG-34

LIGHTFIX BHG-19

DUALFIX BHG-31

DUALGRIP BHG-06

STICkYFIX BHG-35

BHG-07

BHG-76INTERGRIP BHG-75

FIXSET BHG-48L BHG-61COMFORTFIX BHG-60

LEATHERFIX BHG-16

SLIMFIX BHG-72

€ 22,50
•	 Ergonomische Kraton handvatten met gel ondersteuning voor de palm.
•	 Uitermate comfortabel dankzij de anatomische vorm en de 

handondersteuning.
•	 Lock-on handvatten met aluminium klem.
•	 Screw-on systeem voorkomt het slippen van de handvatten op het stuur.
•	 Gemakkelijk te monteren.
•	 Lengte: 133 mm.
•	 Kleur: zwart/zwart, zwart/wit, zwart/blauw en zwart/rood.

€ 11,50
•	 Ergonomische Kraton handvatten met gel ondersteuning voor de palm.
•	 Uitermate comfortabel dankzij de anatomische vorm en de handondersteuning.
•	 BHG-75: Lengte: 130 mm.
•	 BHG-76: Lengte: 92 mm. Speciale versie voor draaischakelaars.
•	 BHG-75: Lengte: 1 x 92 mm en 1 x 130 mm. Speciale versie voor draaischakelaar bij een 

interne versnellingsnaaf.
•	 Kleuren: zwart en zwart/grijs.

BHG-48L € 39,95 | BHG-48M € 37,50
•	 Combinatieset van de InterFix (BHG-42) handvatten en de 

InterSticks L of M (BBE-21) bar ends.
•	 Volledig geïntegreerde combinatie van handvat en bar end.
•	 BHG-48L: Groot bar end-formaat van 85 mm.
•	 BHG-48M: Middelgroot bar end-formaat van 65 mm.
•	 Kleuren: zwart en wit.

€ 19,95
•	 Ergonomisch ontworpen Kraton handvatten.
•	 Perfecte vorm en extra ondersteuning van de handpalm.
•	 Screw-on systeem voorkomt het slippen van de handvatten op het stuur.
•	 Vormt een perfecte combinatie met de ErgoStick S (BBE-15) en M (BBE-16) bar ends.
•	 Inclusief twee stuurdoppen.
•	 BHG-60: Lengte: 135 mm.
•	 BHG-61: Lengte: 92 mm. Speciale versie voor draaischakelaars.
•	 BHG-62: Lengte: 1 x 92 mm en 1 x 135 mm. Speciale versie voor draaischakelaar bij een 

interne versnellingsnaaf.

€ 37,50
•	 Ergonomisch ontworpen Kraton-handvatten.
•	 Echt leren dek.
•	 Perfecte pasvorm en extra steun voor de handpalm.
•	 Het Screw-on systeem voorkomt het slippen van de handvatten op het stuur.
•	 Perfect in combinatie met de BBB ErgoSticks S en M (BBE-16 en BBE-15) bar ends.
•	 Inclusief twee stuurdoppen.
•	 BHG-16: Lengte: 135 mm.
•	 BHG-16N: Lengte: 1 x 92 mm en 1 x 135 mm. Speciale versie voor draaischakelaar.

€ 27,50
•	 Ergonomisch ontworpen handvatten van kraton met zachte inserts en een 

gelsteun voor de handpalm.
•	 Het Screw-on systeem voorkomt het slippen van de handvatten op het stuur.
•	 In combinatie met de InterSticks (BBE-21) bar ends is dit handvat een geïntegreerd 

handvat/bar end-combinatie.
•	 Inclusief twee stuurdoppen.
•	 Lengte: 132 mm.
•	 Kleuren: zwart en wit.

€ 22,50
•	 Comfortabele zachte silicone handvat met schok- en vibratie 

absorberende eigenschappen.
•	 Silicone oppervlak biedt uitstekende grip.
•	 Extreem lichtgewicht.
•	 Inclusief twee stuurdoppen.
•	 Gewicht: 49 gram.
•	 Lengte: 130 mm.
•	 Kleuren: zwart, blauw, rood, groen.

€ 22,50
•	 Opklik handvatten met aluminium klem.
•	 Superlicht schuimmateriaal in een ergonomisch ontworpen vorm met 

dempingseigenschappen voor schokken en trillingen.
•	 Het Screw-on systeem voorkomt het slippen van de handvatten op het stuur.
•	 Eenvoudige montage.
•	 Inclusief twee stuurdoppen.
•	 Lengte: 130 mm.
•	 Kleuren: zwart en wit.

€ 24,95
•	 Vergrendelbare handvatten met aluminium klem.
•	 Zachte dual-density-handvatten.
•	 Het oppervlakpatroon biedt een uitstekende grip.
•	 Het Screw-on systeem voorkomt het slippen van de handvatten op het stuur.
•	 Inclusief twee stuurdoppen.
•	 Lengte: 128 mm.
•	 Kleuren: zwart en wit.

€ 11,50
•	 Zacht dual-density-materiaal.
•	 Het oppervlakpatroon biedt een uitstekende grip.
•	 Inclusief twee stuurdoppen.
•	 BHG-06: lengte: 125 mm.
•	 BHG-07: lengte: 102 mm.
•	 Kleuren: zwart/grijs, zwart/wit, zwart/blauw, zwart/rood en zwart/groen.

€ 24,95
•	 Lichtgewicht silicone lock-on handvatten met aluminium klem.
•	 Screw-on systeem voorkomt het slippen van de handvatten op 

het stuur.
•	 Silicone oppervlak geeft uitstekende grip en heeft vibratie 

absorberende eigenschappen.
•	 Inclusief twee stuurdoppen.
•	 Gewicht: 108 gram.
•	 Lengte: 128 mm.
•	 Kleuren: zwart, blauw, rood en groen.

€ 19,95
•	 Ergonomische Kraton handvatten.
•	 Uitermate comfortabel dankzij de anatomische vorm en de handondersteuning.
•	 Screw-on systeem voorkomt het slippen van de handvatten op het stuur.
•	 Gemakkelijk te monteren.
•	 Lengte: 135 mm.
•	 Kleur: zwart, blauw en rood.
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FOAMWAVE BHG-32 FOAMGRIP BHG-28

EXCLUSIVE BHG-29 BHG-26N

MULTIFOAM BHG-27 TOURGRIP BHG-22

BHG-23G GRIPSTOP BHG-51

BHG-28G

EXCLUSIVE BHG-26

TWISTGRIP BHG-23

ERGOSTICkS S BBE-16

INTERSTICkS M BBE-21M

TRAILMONkEY BBE-01

CLASSIC BBE-07

ERGOSTICkS M BBE-15

INTERSTICkS L BBE-21L

 LIGHTSTRAIGHT BBE-17

LIGHTCURVED BBE-18

ERGOFIBER BBE-14

THREE-D FORGED BBE-08

THREE-D BBE-05

€ 8,50
•	 Lichtgewichte, ergonomische en comfortabele zacht schuim 

handvatten met schok en trillingen absorberende eigenschappen.
•	 Inclusief twee stuurdoppen.
•	 Lengte: 128 mm.

€ 8,50
•	 Comfortabele, zachte schuimhandvatten met dempingseigenschappen voor het 

opvangen van schokken en trillingen.
•	 Inclusief twee stuurdoppen.
•	 BHG-28: Lengte: 130 mm.
•	 BHG-28G: Lengte: 92 mm. Speciale versie voor draaischakelaars.

€ 49,95
•	 Gemaakt van echt leer.
•	 Lange, comfortabele schuimvulling van 400 mm, biedt demping 

voor schokken en trillingen.
•	 Perfect voor het BBB MultiBar-trekkingstuur (BHB-30 en BHB-

30OS) en andere trekking sturen.
•	 Inclusief twee stuurdoppen.

€ 29,95
•	 Gemaakt van echt leer.
•	 De comfortabele binnenkant van schuim vangt schokken en trillingen op.
•	 De hoogwaardige naden laten niet los, zelfs niet na intensief gebruik.
•	 Inclusief twee stuurdoppen.
•	 BHG-26: Lengte: 128 mm.
•	 BHG-26N: Lengte: 1 x 92 mm en 1 x 128 mm. Speciale versie voor draaischakelaar bij 

een interne versnellingsnaaf.

€ 8,95
•	 Hoogwaardige schuimhandvatten, perfect voor het BBB MultiBar-trekkingstuur 

(BHB-30 en BHB-30OS) en andere trekkingsturen.
•	 Zacht schuimmateriaal met dempingseigenschappen voor schokken en trillingen.
•	 Inclusief twee stuurdoppen.
•	 Lengte: 400 mm.

€ 5,95
•	 Handvat van kraton-rubber voor het comfort.
•	 Antislip oppervlak.
•	 Inclusief twee stuurdoppen.
•	 Lengte: 130 mm.

€ 5,95
•	 Comfortabel handvat van kraton-rubber.
•	 Antislip oppervlak.
•	 Inclusief twee stuurdoppen.
•	 BHG-23: Lengte: 1 x 100 mm en 1 x 130 mm. Speciale versie voor 

draaischakelaar bij een interne versnellingsnaaf.
•	 BHG-23G: Lengte: 100 mm.

€ 29,95
•	 Opschroefbare stuurdoppen van aluminium.
•	 Beschermen het handvat en stuur bij een valpartij.
•	 Voor sturen met een binnendiameter vanaf 16 mm.

€ 24,95
•	 Anatomisch gevormde bar ends.
•	 Volgt de natuurlijke contouren van de hand.
•	 Ongeëvenaarde comfortabele grip.
•	 Lengte: 100 mm. Gewicht: 107 gram.

€ 18,95
•	 Ergonomisch ontworpen bar ends.
•	 Stevige, natuurlijke grip voor extra controle.
•	 Kratonmateriaal met zachtere gel-inserts voor extra comfort.
•	 De bar ends kunnen met vrijwel alle handvatten  

gecombineerd worden.
•	 Kunnen volledig geïntegreerd worden met de BHG-42 
•	 InterFix-handvatten.
•	 Lengte: 65 mm. Gewicht: 88 gram.
•	 Kleuren: zwart en wit.

€ 19,95
•	 Licht 6061 T6-aluminium.
•	 Klem uit één stuk met inbusbouten voor een stevige 

bevestiging aan het stuur.
•	 Lengte: 100 mm. Gewicht: 118 gram.

€ 17,95
•	 Uit één stuk gesmeed 6061 T6-aluminium.
•	 Het licht gebogen ontwerp volgt de 

contouren van de hand.
•	 Zeer sterk en stijf.
•	 Lengte: 150 mm. Gewicht: 144 gram.
•	 Kleuren: zwart en zilver.

€ 24,95
•	 Anatomisch gevormde bar ends.
•	 Volgt de natuurlijke contouren van de hand.
•	 Ongeëvenaarde comfortabele grip.
•	 Lengte: 110 mm. Gewicht: 144 gram.

€ 22,50
•	 Ergonomisch ontworpen bar ends.
•	 Stevige, natuurlijke grip voor extra controle.
•	 Kratonmateriaal met zachte gel-inserts voor extra comfort.
•	 De bar ends kunnen met vrijwel alle handvatten 

gecombineerd worden.
•	 Kunnen volledig geïntegreerd worden met de BHG-42 

InterFix-handvatten.
•	 Lengte: 85 mm. Gewicht: 110 gram.
•	 Kleuren: zwart en wit.

€ 24,95
•	 3D-gesmede 6061 T6-aluminium bar ends uit één stuk.
•	 Licht, maar zeer sterk en stijf.
•	 Lengte: 95 mm. Gewicht: 104 gram.
•	 Kleuren: zwart en wit.

€ 24,95
•	 3D-gesmede 6061 T6-aluminium bar ends 

uit één stuk.
•	 Licht, maar zeer sterk en stijf.
•	 Anatomisch gevormd voor een stevige, 

comfortabele grip.
•	 Lengte: 150 mm. Gewicht: 134 gram.

€ 59,95
•	 UD carbon bar ends.
•	 Het anatomisch gebogen ontwerp volgt de contouren van de 

handen.
•	 Met aluminium verstevigde klemmen met aluminium bouten.
•	 Lengte: 120 mm. Gewicht: 114 gram.

€ 29,95
•	 3D-gesmeed uit één stuk 6061 T6-aluminium.
•	 Lichtgewicht, zeer sterk en stijf.
•	 Lengte: 105 mm. Gewicht: 119 gram.

€ 24,95
•	 Uit één stuk gesmeed ontwerp voor maximale duurzaamheid.
•	 3D-gesmeed 6061 T6-aluminium.
•	 Lengte: 105 mm. Gewicht: 129 gram.
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ENDCAPS BHT-90s ENDCAPS BHT-91s ENDCAPS BHT-92s

SCREWON BHT-96

SPEEDRIBBON BHT-12 GRIPRIBBON BHT-11FLEXRIBBON GEL BHT-14 RACERIBBON GEL BHT-05 RACERIBBON CARBON BHT-04 RACERIBBON BHT-01

€ 17,50
•	 Stuurlint met een stevige grip gemaakt van sterk en 

veerkrachtig polyurethaan.
•	 Antislip diamant vorming snijpatroon creëert een 

superieure grip.
•	 Speciaal schokvast microfiber materiaal absorbeert 

schokken voor nog meer comfort.
•	 Het oppervlak is gemakkelijk schoon te maken en is goed 

voor alle weersomstandigheden.
•	 Elke rol is lang genoeg om alle stuurlengten volledig te 

bedekken.
•	 De rekbaarheid van het materiaal en de gel aan de 

achterkant maken het gemakkelijk om op je stuur te 
leggen.

•	 Inclusief afwerkband en stuurdoppen.
•	 Kleuren: zwart, blauw, rood, groen en wit.

€ 12,50
•	 Rekbaar EVA-schuimmateriaal met ruwe suède afwerking.
•	 Wordt door veel beroepswielrenners gebruikt.
•	 Inclusief afwerkband en stuurdoppen.
•	 Kleuren: zwart en wit.

€ 4,95
•	 Opschroefbare stuurdoppen voor stuurlint.
•	 Bevestigt alle stuurlinten extra stevig.
•	 Roestvrijstalen bouten.
•	 2 stuks per set.
•	 Kleuren: zwart en chroom.

€ 12,50
•	 Extra dik 3.5mm comfortabel stuurlint met gel, normaal 

stuurlint is 2.5mm.
•	 Hoogwaardig, synthetisch kurk geeft een stevige anti-slip en 

schokabsorberende grip. stuurlint.
•	 Synthetische kurk is van een constante hoge kwaliteit, zal 

ook bij intensief gebruik veel minder snel breken.
•	 Elke rol is lang genoeg om alle stuurlengten volledig te 

bedekken.
•	 Stretchmateriaal vergemakkelijkt het wikkelen om het stuur.
•	 Inclusief afwerkband en stuurdoppen.
•	 Kleuren: zwart, wit, rood, blauw en groen.

€ 12,50
•	 Carbonstructuur.
•	 Licht PU-materiaal.
•	 Kleuren: zwart en wit.

€ 9,95
•	 Hoogwaardig, synthetisch kurk geeft je een stevige anti-slip 

en schokabsorberende grip.
•	 Synthetische kurk is van een constante hoge kwaliteit, zal 

ook bij intensief gebruik veel minder snel breken.
•	 Elke rol is lang genoeg om alle stuurlengten volledig te 

bedekken.
•	 Waterafstotend plakmiddel.
•	 Stretchmateriaal vergemakkelijkt het wikkelen om het stuur.
•	 Inclusief afwerkband en stuurdoppen.
•	 Kleuren: zwart, blauw, rood, geel, wit, groen, zwarte kurk, 

witte kurk, process blauw en magenta.

€ 2,50
•	 Stevig vastzittende stuurdoppen voor stuurlint.
•	 2 stuks per set.
•	 Kleur: zilver.

€ 2,50
•	 Stevig vastzittende stuurdoppen voor stuurlint.
•	 2 stuks per set.
•	 Kleur: zwart

€ 3,50
•	 Stevig vastzittende stuurdoppen voor stuurlint.
•	 2 stuks per set.
•	 Kleur: carbon.

1401 
ZwART

1205 
NEoN GEEL

1101 
ZwART

1201 
ZwART

1107 
wIT

1208 
GRoEN

1203 
Rood

1207 
wIT

1202 
BLAUw

1402 
BLAUw

1408 
GRoEN

1403 
Rood

1407 
wIT

€ 17,50
•	 Stuurlint van MicroFiber.
•	 Geperforeerd oppervlak voor ventilatie en vochtabsorptie.
•	 Oppervlak met look van wasbaar leer.
•	 Watervaste lijmlaag.
•	 Inclusief afwerkband en stuurdoppen.
•	 Kleuren: zwart, blauw, rood, groen, neon geel en wit.

0105 
GEEL

0154 
MAGENTA

0401 
ZwART

0531 
ZwART

0532 
BLAUw

0116 
ZwART KURK

0152 
BLAUw

0103 
Rood

0407 
wIT

0537 
wIT

0533 
Rood

0538 
GRoEN

0101 
ZwART

0102 
BLAUw

0107 
wIT

0117 
wIT KURK

0158 
GRoEN
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ERGOBAR BHB-33 AEROLIGHT BHB-58

AEROBASE BHB-52 AEROFIX BHB-55

FLATBAR BHB-08 RISERBAR BHB-10

BHB-04os BHB-06os

BHB-30os UNIFIX BHB-90

TOPBAR BHB-04 SkYBAR BHB-06

MULTIBAR BHB-30

€ 39,95
•	 Oversized voor sterkte, stijfheid en lichtheid.
•	 Drop: 125 mm.
•	 Reach: 70 mm.
•	 Gewicht: 312 gram (42 cm).
•	 Maten: 38, 40, 42 en 44 cm (center-to-center).

€ 59,95
•	 Tweedelige set voor aluminium tijdritstuur.
•	 Handig klemmechanisme, passend met  

26.0/31,8 mm-racesturen.
•	 Met schuim gevulde armsteunen.
•	 Verstelbare lengte van de grepen en twee mogelijke  

posities voor de armsteunen.
•	 Gewicht: 470 gram.

€ 59,95
•	 Tweedelige set voor aluminium tijdritstuur.
•	 Handig klemmechanisme, passend met 26.0/31,8 mm-

racesturen.
•	 Met schuim gevulde armsteunen.
•	 Verstelbare lengte van de grepen en twee mogelijke posities voor 

de armsteunen.
•	 Gewicht: 504 gram.

€ 12,50
•	 Houder op tijdritstuur, maakt de verbinding met de 

verstelbare grepen.
•	 Kan gebruikt worden voor de montage van een lichtsetje, 

een computer of een hartslagmeter.
•	 Verstelbare hoek. Past op de meeste opzetsturen.

€ 39,95
•	 Rise: 0 mm.
•	 Backsweep: 12 graden.
•	 Gewicht: 302 gram.

€ 39,95
•	 Rise: 30 mm.
•	 Backsweep: 10 graden.
•	 Upsweep: 5 graden.
•	 Gewicht: 346 gram.

BHB-04 € 32,50 | BHB-04OS € 35,00
•	 Rise: 0 mm.
•	 Backsweep: 5 graden.
•	 Gewicht: 159 gram (BHB-04) en 181 gram (BHB-04OS)

BHB-30 € 29,95 | BHB-30OS € 35,00
•	 Rise: 35 mm.
•	 Backsweep: 10 graden.
•	 Gewicht: 309 gram (BHB-06) en 347 gram (BHB-06OS).

BHB-30 € 29,95 | BHB-30OS € 35,00
•	 Stuur met meerdere mogelijke handposities voor maximaal 

comfort. 
•	 Ideaal in combinatie met de verstelbare HighSix-stuurpennen 

(BHS-28 of BHS-29) en de MultiFoam (BHG-27) of Exclusive 
(BHG-29) handvatten voor maximaal comfort.

•	 Breedte: 57 cm.
•	 Kleuren: mat zwart en gepolijst zilver (alleen BHB-30).

€ 6,95
•	 Universele stuurklem van aluminium.
•	 Kan gebruikt worden om een bidonhouder, een 

tas, enz. op je stuur te bevestigen.
•	 Maten: 22,2-25,4 mm en 25,4-31,8 mm.

Ergonomische bocht

Breedte

Diameter

Stuurpenhoek

Verstelbare  
stuurpenhoek

Gemaakt van:

EIGENSCHAPPEN
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BHs-08

BHs-25 BHs-29

BHs-35

ROADFORCE II BHs-07

HIGHRISE BHs-24 HIGHSIX BHs-28

HIGHFIX BHs-34

DOWNFORCE BHs-36 MOUNTAINFORCE BHs-03ULTRAFORCE BHs-01

€ 32,50
•	 3D-gesmeed, uit één stuk.
•	 Zwart op zwart stickers.

€ 32,50
•	 3D-gesmede body MTB/Hybrid stuurpen.
•	 Zwart op zwart stickers.

€ 42,50
•	  Hoekinstelbare 3D-gesmede hybride stuurpen.

€ 52,50
•	 Hoekinstelbare 3D-gesmede hybride stuurpen.
•	 Voor directe montage op de stuurbuis, 28,6 mm.

€ 32,50
•	 3D-gesmeed, uit één stuk.
•	 Zwart op zwart stickers.

€ 55,00
•	 3D-gesmeed, uit één stuk.
•	 Zwart op zwart stickers.

€ 49,95
•	 3D-gesmeed, uit één stuk.
•	 Zwart op zwart stickers.

MODEL CATEGORIE STUURDIAMETER 
(MM)

VORKPIJP 
DIAMETER (MM)

HOEK IN ° GEWICHT (G) LENGTES (MM)

60 70 80 90 100 110 120 130

BHS-01 ULTRAFORCE ROAD/MTB 31,8 28,6 6 129 × × × × × × × ×

BHS-03 MOUNTAINFORCE MTB 25,4 28,6 6 121 × × × × × × × ×

BHS-07 ROADFORCE II ROAD 26,0 28,6 6 147 × × × × × × × ×

BHS-08 ROADFORCE II ROAD 31,8 28,6 6 162 × × × × × × × × ×

BHS-24 HIGHRISE MTB/HYBRID 25,4 28,6 35 162 × × ×

BHS-25 HIGHRISE OS MTB/HYBRID 31,8 28,6 35 178 × × ×

BHS-28 HIGHSIx HYBRID 25,4 28,6 +40/-30 264 × × ×

BHS-29 HIGHSIx OS HYBRID 31,8 28,6 +40/-30 264 × × ×

BHS-34 HIGHFIx HYBRID 25,4 28,6 +60/-10 283 × × ×

BHS-35 HIGHFIx OS HYBRID 31,8 28,6 +60/-10 285 × × ×

BHS-36 DOWNFORCE MTB 31,8 28,6 –17 162 × × × × × ×
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ELITEPOST Bsp-14 TOPPOST Bsp-15 SkYSCRAPER Bsp-20

POSTFIX Bsp-97 THESTRANGLER Bsp-80 THELEVER Bsp-81

LIGHTSTRANGLER Bsp-85 LIGHTLEVER Bsp-86 SHIFTFIX Bsp-90

FRAMEFIX Bsp-94 NUMBERFIX Bsp-95 AEROFIX Bsp-96

Geschikt voor 
racefietsen.

Geschikt voor  
MTB gebruik.

Dual Bolt 
verstelsysteem.

Microverstelsysteem 
met twee schroeven.

Offset: Lengte: Gemaakt van:

€ 37,50
•	 Lichtgewicht zadelpen, 3D gesmeed uit één stuk.
•	 Diameters: 27.2 en 31.6 mm.
•	 Gewicht: 235 gram (27.2 mm). 275 gram (31.6 mm).

€ 32,50
•	 Laag profiel zadelpen.
•	 Diameters: 27.2, 30,9 en 31.6 mm.
•	 Gewicht: 315 gram (31.6 mm).

€ 32,50
•	 Diameters: 25.0, 25.4, 25.6, 25.8, 26.0, 26.2, 26.4, 26.6, 

26.8, 27.0, 27.2, 28.6, 28.8, 29.0, 29.2, 29.4, 29.6, 29.8, 
30.0, 30.2, 30.4, 30.6, 30.8, 30.9, 31.0, 31.2, 31.4, 31.6, 
32.0 en 34.9 mm.

•	 Gewicht: 295 gram (31.6 mm).

€ 5,95
•	 Aluminium klem voor om de zadelpen.
•	 Kan worden gemonteerd bovenop de zadelpenklem van 

het frame.
•	 Voorkomt het zakken van de zadelpen.
•	 Voor carbon en aluminium zadelpennen.
•	 Diameters: 27.2 en 31.6 mm.
•	 Gewicht: 5 gram (27.2 mm).

€ 6,95
•	 6061 T6 aluminium zadelpenklem met inbusbout.
•	 Voor aluminium zadelpennen.
•	 Diameters: 28.6, 31.8 en 34.9 mm.

€ 8,95
•	 6061 T6 aluminium zadelpenklem.
•	 Zadelpenklem met snelsluiting.
•	 Voor aluminium zadelpennen.
•	 Diameters: 28.6, 31.8 en 34.9 mm. € 8,95

€ 12,50
•	 Lichtgewicht opschroefbare zadelpenklem.
•	 6061 T6 aluminium.
•	 Voor carbon en aluminium zadelpennen.
•	 Gelijkwaardige verdeling van de klemkrachten.
•	 Gewicht: 17 gram (28.6 mm).
•	 Diameters: 28.6, 31.8, 34.9 and 35.8 mm.

€ 22,50
•	 Lichtgewicht klem met CNC snelsluiting.
•	 6061 T6 aluminium.
•	 Voor carbon en aluminium zadelpennen.
•	 Gelijkwaardige verdeling van de klemkrachten.
•	 Gewicht: 31 gram (28.6 mm).
•	 Diameters: 28.6, 31.8 en 34.9 mm.

€ 14,95
•	 Aluminium klem voor de voorderailleur.
•	 Voor framebuisdiameters: 31.8 en 34.9 mm.
•	 Gewicht: 25 gram (31.8 mm) en 27 gram (34.9 mm).

€ 8,95
•	 Aluminium kaderplaathouder voor montage op de 

as van de remklauw.
•	 Perfect alternatief voor kabelbinders rond het 

frame.
•	 Vlindermoer voor een snelle en eenvoudige 

montage.
•	 Gewicht: 11 gram.

€ 9,95
•	 Aluminium kaderplaathouder voor montage rond de 

zadelpen.
•	 Perfect alternatief voor kabelbinders rond het frame.
•	 Zelftappende boutjes voor een snelle en eenvoudige 

montage.
•	 De rubberen O-ringen sluiten veilig om de zadelpen.
•	 Rubberen bescherming aan de binnenkant voor extra grip 

en om beschadiging van de zadelpen te voorkomen.

€ 14,95
•	 Aluminium kaderplaathouder voor montage rond de zadelpen.
•	 Speciaal ontwerp voor aerodynamisch gevormde zadelpennen.
•	 Perfect alternatief voor kabelbinders rond het frame.
•	 Zelftappende boutjes voor een snelle en eenvoudige montage.
•	 De rubberen O-ringen sluiten veilig om de zadelpen.
•	 Rubberen bescherming aan de binnenkant voor extra grip en  

om beschadiging van de zadelpen te voorkomen.

EIGENSCHAPPEN
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FORCEMOUNT Bpd-14 DUALRIDE Bpd-22

DUALCHOICE Bpd-23 MOUNTAINHIGH Bpd-32

COOLRIDE Bpd-36 TRAILRIDE Bpd-35

FEETREST Bpd-90 CLICk & GO Bpd-01

VOORDELIGE

KEUS

FORCEMOUNT TI Bpd-13

€ 65,00
•	 SPD compatibel offroad pedal.
•	 Open ontwerp, zodat modder niet blijft zitten.
•	 Aluminium body versterkt met roestvast metalen 

inserts.
•	 CNC-gefreesde CrMo-as.
•	 Afgedichte lagers aan de crank zijde, cartridge 

lagers aan de buitenkant.
•	 Verstelbare klemspanning.
•	 Inclusief SPD-compatibele BBB Click & Go plaatjes.
•	 Gewicht: 294 gram.

€ 75,00
•	 Aluminium pedaal met dubbele functie. Eén 

kant met een SPD-compatibel klikmechanisme 
en de andere kant met een antislip profiel voor 
normale schoenen.

•	 Verstelbare klemspanning.
•	 Hoogwaardige CrMo-as en onderhoudsvrije 

afgedichte lagers.
•	 Inclusief SPD-compatibele BBB Click & Go-

schoenplaatjes.
•	 Gewicht: 378 gram.

€ 59,95
•	 Pedaal met dubbele functie. Eén kant met een 

SPD-compatibel klikmechanisme en de andere 
kant een aluminium kooi met een antisliplaag 
voor normale schoenen.

•	 Gemakkelijk in- en uitklikmechanisme.
•	 Verstelbare klemspanning.
•	 Hoogwaardige CrMo-as
•	 Onderhoudsvrije afgedichte lagers.
•	 Inclusief SPD-compatibele BBB Click & Go 

schoenplaatjes.
•	 Gewicht: 342 gram.

€ 29,95
•	 Extra sterk pedaal, geschikt voor extreme 

freeride omstandigheden.
•	 Duurzaam body van aluminium met CrMo-as.
•	 Afneembare antislippennen.
•	 Gewicht: 592 gram.

€ 59,95
•	 Groot platform geeft stevige grip en controle.
•	 Uit één stuk vervaardigde aluminium body.
•	 CrMo-as.
•	 Dubbele gesealde lagers.
•	 Vervangbare grip pinnen.
•	 Kleuren: zwart, blauw, rood, groen.

€ 17,50
•	 Composiet body uit één stuk met antislip pinnen.
•	 Onderhoudsvrije afgedichte lagers/DU-lagers en 

CNC-gefreesde CrMo-as.
•	 Ingebouwde reflectoren aan beiden kanten.
•	 Gewicht: 290 gram.

€ 14,95
•	 Adapter die in één kant van een SPD-

compatibele pedaal past, zodat je normale 
schoenen kunt gebruiken.

•	 Reflectoren aan beiden kanten voor extra 
veiligheid.

•	 Eenvoudig te monteren en te verwijderen.

€ 17,95
•	 Compatibel met alle SPD-schoenen en -pedalen.
•	 Sterk en licht CrMo voor blijvende duurzaamheid.
•	 Speling: 4 graden.
•	 Eenvoudig in- en uitklikken.
•	 Inclusief bouten van gehard staal.

€ 189,95

Mountainbiken betekent vaak modder, regen en 
zand. Oftewel, zware en ongure omstandigheden 
die duurzame uitrusting vragen. Ons ForceMount 
pedaal is makkelijk in en uit te klikken en biedt 
genoeg speling. Dit award-winnende pedaal is al 
jaren een succes en wij vonden het een upgrade 
waard. Het heeft nu een nog betere klemspanning 
en een roestvrijstalen versterkingen op de body. 
Naast de CNC-gefreesde CrMo-as, hebben we ook 
een versie met titanium as, waardoor het één van 
de lichtste mountainbikepedalen op de markt is.

PEDALEN
Niets meer dan een paar grips, een zadel en pedalen verbindt je 
lichaam met je fiets. Dat maakt ze automatisch de belangrijkste 
elementen als het gaat over veiligheid en comfort. Daarom 
heb je betrouwbare kwaliteit nodig, vooral als ze je volledige 
lichaamsgewicht dragen, zoals je pedalen. Het maakt niet uit of je 
de hele dag wil cruisen of tot de limiet gaat. BBB heeft een volledig 
assortiment pedalen voor elke fietsstijl. Een upgrade voor je fiets, een 
feest voor je ogen.

Zelfs onder de zwaarste omstandigheden is het 
makkelijk in en uit klikken met het ForceMount 
pedaal. Dat komt vooral door de open structuur 
van de body. Bijkomend voordeel is het 
gewichtsverlies. 294 gram voor de CrMo versie 
en 244 gram voor de titanium versie. Volle 
kracht vooruit met de Forcemount!
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CLASSICRIDE Bpd-17 MOUNT&GO Bpd-15 BIGFEET Bpd-16

COMFORTLIGHT II Bpd-28 EASYRIDER II Bpd-24 COMFORTRIDER Bpd-29

EASYTREk II Bpd-41 EASYTREk Bpd-26 EASYBASE Bpd-42

ROADDYNAMIC Bpd-05

SANDGRIP Bpd-91FEETTIGHT Bpd-96

NOSETIGHT Bpd-95BIkE &TIGHT Bpd-30

Bpd-04F

ROADCLIP Bpd-02A

MULTICLIP 2.0 Bpd-04A

Bpd-02F

€ 34,95
•	 Moderne versie van het klassieke pedaal van aluminium.
•	 Hoogwaardige CrMo-as.
•	 Onderhoudsvrije afgedichte lagers.
•	 De getande bovenkant biedt stevige grip voor de schoenen.
•	 Afneembare reflectoren aan beide kanten voor een betere 

zichtbaarheid in het donker.
•	 Compatibel met voetclips en BPD-30 Bike & Tight.

€ 19,95
•	 Uiterst sterke koudgesmede behuizing en kooi van 

aluminium voor extra duurzaamheid en minder gewicht.
•	 Hoogwaardige CrMo-as.
•	 Getande boven- en onderkant zorgen voor grip onder alle 

weersomstandigheden.
•	 Pedaal met reflectoren aan beide kanten voor extra 

zichtbaarheid in het donker.
•	 Compatibel met voetclips en BPD-30 Bike & Tight.

€ 19,95
•	 Hoogwaardige, koudgesmede behuizing en C3-kooi van 

aluminium.
•	 Extra sterk en licht.
•	 Hoogwaardige CrMo-as.
•	 Getande boven- en onderkant zorgen voor grip onder 

alle weersomstandigheden.
•	 Pedaal met reflectoren aan beide kanten voor extra 

zichtbaarheid in het donker.
•	 Compatibel met voetclips en BPD-30 Bike & Tight.

€ 39,95
•	 Trekking-pedaal met zeer sterke behuizing van 

koudgesmeed aluminium.
•	 Sterke composiet kooi.
•	 Ingebouwde reflectoren aan beide kanten voor extra 

zichtbaarheid.
•	 Hoogwaardige CrMo-as.
•	 Antisliprubber bovenaan en onderaan.
•	 Afgedichte lagers.

€ 22,50
•	 Extra sterk en duurzaam pedaal van aluminium.
•	 Met antislip rubber op de boven- en onderkant.
•	 Hoogwaardige CrMo-as.
•	 De reflectoren aan beide kanten verstrekken extra 

zichtbaarheid in het donker.

€ 22,50
•	 Zeer sterke aluminium body.
•	 Sterke composiet kooi.
•	 Ingebouwde reflectoren aan beide kanten voor extra 

zichtbaarheid.
•	 Hoogwaardige CrMo-as.
•	 Antisliplaag van kratonrubber bovenaan en onderaan.

€ 12,50
•	 Composietmateriaal uit één stuk met antislip rubber 

op de boven- en onderkant.
•	 Ingebouwde reflectoren aan beide kanten.
•	 Hoogwaardige CrMo-as.

€ 12,50
•	 Sterk pedaal van composietmateriaal uit 

één stuk.
•	 Ingebouwde reflectoren aan beide kanten 

voor extra zichtbaarheid.
•	 Hoogwaardige CrMo-as.
•	 Antisliprubber boven- en onderkant.

€ 24,95
•	 Duurzaam en lichtgewicht body uit één stuk.
•	 Groot anti-slip oppervlak.
•	 Comfortabel met sandalen en hakken.
•	 Stalen as.
•	 Kogellagers.
•	 Reflectoren geven extra zichtbaarheid in condities met
•	 weinig licht.

€ 69,95
•	 Duurzaam en licht klikmechanisme van composietmateriaal.
•	 Hoogwaardige CrMo-as van het cartridge-type.
•	 Dankzij de unieke geometrie kun je scherper de bocht door.
•	 Verstelbare klemspanning. Stelt je in staat om je pedalen volledig naar eigen wens in te stellen.
•	 Inclusief een paar rode schoenplaatjes.
•	 Gewicht: 322 gram.

€ 2,50
•	 Voorgesneden antislippad met lijmlaag.
•	 Voorkomt het slippen van de schoenplaat op de 

schoenzolen.
•	 Ideaal voor carbon zolen.
•	 Compatibel met alle BBB-racepedalen en andere pedalen.

€ 5,95
•	 Toeclips.
•	 Compatibel met de Mount & Go (BPD-15), BigFeet (BPD-

16) en ClassicRide (BPD-17) pedalen.
•	 Compatibel met Bike & Tight (BPD-30) toeclips riempjes.
•	 Maten: M en L.

€ 5,95
•	 Toeclips zonder riempjes.
•	 Compatibel met de Mount & Go (BPD-15), BigFeet 

(BPD-16) en ClassicRide (BPD-17).

€ 5,95
•	 Nylon riempjes van industriële kwaliteit.
•	 Extra sterk.
•	 Gemaakt voor dagelijks gebruik.
•	 Hoogwaardige, supersterke gesp.
•	 Veilig vergrendelingsmechanisme.

€ 17,95
•	 Schoenplaatjes met 3 graden speling, ook verkrijgbaar 

zonder speling (BPD-04F).
•	 Compatibel met Look KEO pedaalsystemen.

€ 14,95
•	 Schoenplaatjes met 9 graden speling.
•	 Compatibel met BBB BPD-05 

RoadDynamic- en LOOK-pedalen.
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DISCSTOP BBs-50 DISCSTOP BBs-50s DISCSTOP BBs-51 DISCSTOP BBs-52 / 53 DISCSTOP BBs-52s

DISCSTOP BBs-54 DISCSTOP BBs-54s DISCSTOP BBs-55 DISCSTOP BBs-55s DISCSTOP BBs-56

DISCSTOP BBs-56s DISCSTOP BBs-38 DISCSTOP BBs-39 DISCSTOP BBs-39s DISCSTOP BBs-42

DISCSTOP BBs-42s DISCSTOP BBs-43 DISCSTOP BBs-44 DISCSTOP BBs-44s DISCSTOP BBs-441

DISCSTOP BBs-441s DISCSTOP BBs-442 DISCSTOP BBs-442s DISCSTOP BBs-443

ORGANISCHE COMPOUND

Onze blauwe BBB-Discstop schijfremblokken zijn 
gemaakt van asbestvrije organische materialen. 
Deze schijfremblokjes presteren optimaal 
bij lagere temperaturen. De Blauwe BBB-
Discstops en zijn daarom beter geschikt voor het 
crosscountry mountainbiken.

GESINTERDE COMPOUND

Onze BBB-Discstop schijfremblokken met 
metalen uiterlijk hebben een gesinterd
remoppervlak. Deze pads hebben remhitte nodig, 
want ze leveren de beste prestaties bij hogere 
temperaturen en zijn daarom beter geschikt voor 
downhill en freeride.

COMPATIBILITEIT

BBB biedt schijfremremblokken voor vrijwel elk 
verkrijgbaar schijfremsysteem. Met behulp van 
kleurcodes vind je direct de blokjes die compatibel 
zijn met jouw systeem.

€ 16,95

•	 Compatibel met: Shimano 
Deore xT M755, Grimeca 
system 8, Hope Mono M4, Hope 
Tech M4 en The Cleg.

€ 19,95

•	 Sintered. Compatibel: Shimano 
Deore xT M755, Grimeca 
system 8, Hope Mono M4, Hope 
Tech M4 en The Cleg.

€ 16,95

•	 Compatibel met: Shimano 
Deore M575, M525, M515, M495, 
M486, M485, M475, M466, 
M465, M447, M446, M445, 
M416, M415, M395 en M375, 
Nexave C501 en C601, RST 
D-power, Tektro Aquila, Draco, 
Auriga, Gemini, Orion, Dorado en 
HDC, TRP Hylex, HYRD en Spyre 
en Giant MPH Root.

€ 19,95

•	 Sintered. Compatibel met: 
Shimano Deore M575, M525, 
M515, M495, M486, M485, M475, 
M466, M465, M447, M446, 
M445, M416, M415, M395 en 
M375, Nexave C501 en C601, RST 
D-power, Tektro Aquila, Draco, 
Auriga, Gemini, Orion, Dorado en 
HDC, TRP Hylex, HYRD en Spyre 
en Giant MPH Root.

€ 16,95

•	 Compatibel met: Shimano xTR 
M975, M966,M965, xTM775, 
M765, SLx M665, Lx M585, 
Deore M535, Saint M800 en 
Hone M601 en Tektro Dash en 
Parabox.

€ 19,95

•	 Sintered. Compatibel 
met: Shimano xTR M975, 
M966,M965, xTM775, M765, 
SLx M665, Lx M585, Deore 
M535, Saint M800 en Hone 
M601 en Tektro Dash en 
Parabox.

€ 16,95

•	 Compatibel met: Shimano 
Saint M810, Saint M820 en 
Zee M640 en Tektro Quadiem 
en Quadiem SL.

€ 19,95

•	 Sintered. Compatibel met: 
Shimano Saint M810, Saint 
M820 en Zee M640 en 
Tektro Quadiem en Quadiem 
SL.

€ 16,95

•	 Compatibel met Shimano xTR 
M985, xT M785, SLx M675, SLx 
M666, Deore M615, BR-Cx77, 
FSA K-Force DB-xC-9000 en 
FSA Afterburner DB-xC-9150.

€ 19,95

•	 Sintered. Compatibel met 
Shimano xTR M985, xT 
M785, SLx M675, SLx M666, 
Deore M615, BR-Cx77, FSA 
K-Force DB-xC-9000 en FSA 
Afterburner DB-xC-9150.

€ 16,95

•	 Compatibel met: SRAM 
HydroR.

€ 16,95

•	 Compatibel met: Avid-SRAM 
xO Trail, Elixir 7 Trail, Elixir 9 
Trail en Guide.

€ 19,95

•	 Sintered. Compatibel met: 
Avid-SRAM xO Trail, Elixir 7 
Trail, Elixir 9 Trail en Guide.

€ 16,95

•	 Compatibel met: Avid 
mechanical 2002-2004, Ball 
Bearing 7, Juicy 7, Juicy 5, Juicy 3, 
Ultimate en Promax DSK-950.

€ 19,95

•	 Sintered. Compatibel met: 
Avid mechanical 2002-2004, 
Ball Bearing 7, Juicy 7, Juicy 5, 
Juicy 3, Ultimate en Promax 
DSK-950.

€ 16,95

•	 Compatibel met: Avid ball 
bearing 5.

€ 16,95

•	 Compatibel met: Avid Code 
(2008 - 2010), Code 5 en 
Code 7.

€ 19,95

•	 Sintered. Compatibel met: 
Avid Code (2008 - 2010), 
Code 5 en Code 7.

€ 16,95

•	 Compatibel met: Avid Elixir, 
SRAM xx en SRAM xO series..

€ 19,95

•	 Sintered. Compatibel met: Avid 
Elixir, SRAM xx en SRAM xO 
series.

€ 16,95

•	 Compatibel met: Avid Code 
(2011 - 2014) en Code R.

€ 19,95

•	 Sintered. Compatibel met: 
Avid Code (2011 - 2014) en 
Code R.

€ 16,95

•	 Compatibel met: 
Avid DB1/DB3.

€ 16,95

•	 Compatibel met: Shimano 
Deore M555 en Nexave C901 
hydraulic.
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Weigerende remmen zijn een nachtmerrie voor iedere biker. Vooral wanneer je vol gas 
richting een sectie krappe haarspeldbochten gaat. Welk systeem je ook gebruikt, BBB heeft 
een uitgebreid assortiment aan meerdere award-winnende schijfremblokken. Allemaal 
vanwege de unieke compound. Inremmen is niet eens nodig. Klaar om te gaan vanaf het 
moment dat je ze installeert. Geen nachtmerries meer voor jou.

Al onze schijfremblokken komen in een set om één remklauw te vervangen.

SHiMaNo

aviD/SRaM

FoRMula

HayES

MaguRa
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DISCSTOP BBs-65 DISCSTOP BBs-65s DISCSTOP BBs-66 DISCSTOP BBs-66s DISCSTOP BBs-67

DISCSTOP BBs-67s DISCSTOP BBs-45 DISCSTOP BBs-45s DISCSTOP BBs-48 DISCSTOP BBs-491

DISCSTOP BBs-491s DISCSTOP BBs-492 DISCSTOP BBs-494 DISCSTOP BBs-494s DISCSTOP BBs-30

DISCSTOP BBs-31 DISCSTOP BBs-33 DISCSTOP BBs-34 DISCSTOP BBs-35 DISCSTOP BBs-36

DISCSTOP BBs-36s DISCSTOP BBs-371 DISCSTOP BBs-371s DISCSTOP BBs-372 DISCSTOP BBs-372s

DISCSTOP BBs-50 DISCSTOP BBs-50s DISCSTOP BBs-57 DISCSTOP BBs-58 DISCSTOP BBs-64A

DISCSTOP BBs-52 / 53 DISCSTOP BBs-52s DISCSTOP BBs-75 DISCSTOP BBs-76 DISCSTOP BBs-77

DISCSTOP BBs-78 DISCSTOP BBs-52s DISCSTOP BBs-70DISCSTOP BBs-52 / 53

POWERSTOP BBs-83 POWERSTOP BBs-84 POWERSTOP BBs-85 POWERSTOP BBs-86

€ 16,95
•	 Compatibel met: Formula B4, 

Racing xC/Extreme FR/DH/
B4 Team/Pro/PL en Grimeca 
System 13.

€ 19,95

•	 Sintered. Compatibel met: 
Formula B4, Racing xC/
Extreme FR/DH/B4 Team/Pro/
PL en Grimeca System 13.

€ 16,95

•	 Compatibel met: Formula ORO.

€ 19,95

•	 Sintered. Compatibel met: 
Formula ORO.

€ 16,95

•	 Compatibel met: Formula 
Mega, The One, C1, R1, RR1, 
Rx, RO en T1.

€ 19,95

•	 Sintered. Compatibel met: 
Formula Mega, The One, C1, R1, 
RR1, Rx, RO en T1.

€ 16,95

•	 Compatibel met: Hayes HFx-
mag en HFx-9-series hydraulic, 
Promax Mx1.

€ 19,95

•	 Sintered. Compatibel met: 
Hayes HFx-mag en HFx-9-
series hydraulic, Promax Mx1.

€ 16,95

•	 Compatibel met: Hayes 
SOLE hydraulic, Mx2, Mx3, 
Mx4, Gx2, Sole mechanical, 
Cannondale Helix 6 en Cross 
MB700T.

€ 16,95

•	 Compatibel met: Hayes 
Stroker Carbon, Stroker Trail 
en Stroker Gram.

€ 19,95

•	 Sintered. Compatibel met: 
Hayes Stroker Carbon, Stroker 
Trail en Stroker Gram.

€ 16,95

•	 Compatibel met: Hayes 
Stroker Ryde en Dyno.

€ 16,95

•	 Compatibel met: Hayes Prime.

€ 19,95

•	 Sintered. Compatibel met: 
Hayes Prime.

€ 16,95

•	 Compatibel met: Magura 
Louise 1999 - 2001 en Clara 
2000.

€ 16,95

•	 Compatibel met: Magura Clara 
2001/2002, Louise FR en 
Louise 2002 - 2006.

€ 16,95

•	 Compatibel met: Magura 
Julie 2001-2008.

€ 16,95

•	 Compatibel met: Magura 
Marta en Marta SL tot 2008.

€ 16,95

•	 Compatibel met: Magura 
Louise series 2007/2008, 
Julie HP 2009 en Marta 
series 2009.

€ 16,95

•	 Compatibel met: Magura MT2, 
MT4, MT6 en MT8.

€ 16,95

•	 Compatible met: Magura 
MT5.

€ 19,95

•	 Sintered. Compatibel met: 
Magura MT5.

€ 19,95

•	 Sintered. Compatibel met: 
Magura MT2, MT4, MT6 en 
MT8.

€ 35,95

•	 Sintered. Compatibel met: 
Magura MT7.

€ 16,95

•	 Compatibel met: Shimano 
Deore xT M755, Grimeca 
system 8, Hope Mono M4, 
Hope Tech M4 en The Cleg.

€ 19,95

•	 Sintered. Compatibel: 
Shimano Deore xT M755, 
Grimeca system 8, Hope 
Mono M4, Hope Tech M4 
en The Cleg.

€ 16,95

•	 Compatibel met: Hope V4.

€ 16,95

•	 Compatibel met: Hope 
Tech x2 / Mini x2 en 
Tech V2.

€ 16,95

•	 Compatibel met: 
Hope Mono mini.

€ 16,95

•	 Compatibel met: Shimano 
Deore M575, M525, M515, 
M495, M486, M485, M475, 
M466, M465, M447, M446, 
M445, M416, M415, M395 en 
M375, Nexave C501 en C601, 
RST D-power, Tektro Aquila, 
Draco, Auriga, Gemini, Orion, 
Dorado en HDC, TRP Hylex, 
HYRD en Spyre en Giant MPH 
Root.

€ 19,95

•	 Sintered. Compatibel met: 
Shimano Deore M575, M525, 
M515, M495, M486, M485, 
M475, M466, M465, M447, 
M446, M445, M416, M415, 
M395 en M375, Nexave C501 
en C601, RST D-power, Tektro 
Aquila, Draco, Auriga, Gemini, 
Orion, Dorado en HDC, TRP 
Hylex, HYRD en Spyre en Giant 
MPH Root.

€ 16,95

•	 Compatibel met: Tektro IO 
en Novela < 2010.

€ 16,95

•	 Compatibel met: Tektro IOx, 
LYRA en Novela > 2010.

€ 16,95

•	 Compatibel met: Tektro 
Volans, Auriga E-SUB, 
Auriga SUB, Auriga TWIN en 
Suntour DB8.

€ 16,95

•	 Compatibel met: Tektro 
Dorado HD-E710.

€ 16,95

•	 Compatibel met: Shimano 
Deore M575, M525, M515, 
M495, M486, M485, M475, 
M466, M465, M447, M446, 
M445, M416, M415, M395 en 
M375, Nexave C501 en C601, 
RST D-power, Tektro Aquila, 
Draco, Auriga, Gemini, Orion, 
Dorado en HDC, TRP Hylex, 
HYRD en Spyre en Giant MPH 
Root.

€ 19,95

•	 Sintered. Compatibel met: 
Shimano Deore M575, M525, 
M515, M495, M486, M485, 
M475, M466, M465, M447, 
M446, M445, M416, M415, 
M395 en M375, Nexave C501 
en C601, RST D-power, Tektro 
Aquila, Draco, Auriga, Gemini, 
Orion, Dorado en HDC, TRP 
Hylex, HYRD en Spyre en 
Giant MPH Root.

€ 16,95

•	 Compatibel met: Giant MPH 
2001-2005.

€ 26,50

•	 Schijf van hoogwaardig RVS.
•	 Golfontwerp, groot remcontactoppervlak.
•	 Uitstekende warmteafvoer.
•	 Compatibel met de meeste schijfremsystemen.
•	 Maat: 140 mm (BBS-83), 160 mm (BBS-84), 180 mm (BBS-85) and 203 mm (BBS-86).
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€ 19,95

•	 Compatibel met: Magura MT7.
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TECHSTOP BBs-22Hp TECHSTOP BBs-22cHp

TECHSTOP BBs-22T TECHSTOP BBs-22cT

ROADSTOP BBs-02 BBs-02c ROADSTOP DELUXE BBs-01d

ROADSTOP DELUXE BBs-01dA

€ 34,95
•	 Remschoensets compatibel met 

de meeste Shimano- / SRAM-
cartridgeremmen.

•	 High Performance remblokken (BBS-
26HP): tot 30% meer remkracht onder 
alle weersomstandigheden.

•	 Triple Contour Design

€ 34,95
•	 Remschoensets compatibel met 

Campagnolo cartridgeremmen.
•	 High Performance remblokken (BBS-

26CHP): tot 30% meer remkracht onder alle 
weersomstandigheden.

•	 Triple Contour Design

€ 34,95
•	 Compatibel met de meeste 

Shimano-/ SRAM remsystemen.
•	 Lichtgewicht, open cartridge.
•	 Triple Color look.
•	 Triple Contour Design

€ 34,95
•	 Compatibel met Campagnolo-remsystemen.
•	 Triple Color Look.
•	 Triple Contour Design.

€ 24,95 
•	 Compatibel met Shimano- / SRAM-remsystemen.
•	 Cartridgetype.
•	 Speciale compound voor een optimale remkracht 

en een minimale slijtage.
•	 Ook verkrijgbaar in zilver.

€ 11,95
•	 Remblokken met tweevoudige functie 

bieden optimale prestaties bij alle 
weersomstandigheden.

•	 Optimale waterafvoer dankzij het speciale 
waterafvoersysteem. Remmen piepen niet.

•	 Medium compound biedt optimale 
remkracht en minimale slijtage.

€ 12,95
•	 Verstelbaar in hoek voor optimale afstelling.
•	 Remblokken met tweevoudige functie bieden 

optimale prestaties bij alle weersomstandigheden.
•	 Optimale waterafvoer dankzij het speciale 

waterafvoersysteem. Remmen piepen niet.
•	 Medium compound biedt optimale remkracht en 

minimale slijtage.

CARBON COMPOUND

Speciaal voor carbon velgen ontwikkelde compound. 
Ideale mix tussen kurk en rubber. Rubber vanwege 
de remkracht, kurk voorkomt oververhitten. De 
compound is slijtvast en duurzaam.

HIGH PERFORMANCE COMPOUND

Geschikt voor zowel droog als nat weer met 
tot 30% meer remkracht dan onze standaard 
remblokken. HP-blokjes zijn bestand tegen hoge 
temperaturen en blijven ook als ze warm worden 
uitstekend presteren. Oorspronkelijk ontwikkeld 
voor professionele renners.

TRIPLE CONTOUR DESIGN

Een remblokontwerp met drie afzonderlijke remmenfases. 
Fase 1 biedt uitstekende grip met minimale slijtage. Fase 
2 voorkomt dat modder en stof de werking van je remblok 
verminderen. Fase 3 elimineert het piepen van je remblok. 
Tristop is verkrijgbaar in HP, Triple Color en standaard zwarte 
compound.

Goede en betrouwbare remblokken die hoge temperaturen weerstaan zijn essentieel voor 
jouw fiets. Remkracht is ervan afhankelijk. Bij BBB Cycling hebben we een uitgebreid 
assortiment aan remblokken waaruit je kunt kiezen. Of je nu high performance compound 
blokken nodig hebt voor je aluminium clinchers of een carbon compound voor je hoge 
aerodynamische carbon velgen, wij hebben ze. Onze blokken zijn ontwikkeld samen met 
professionele wielerteams. Getest door de besten en bewezen kwaliteit. Onze blokken 
hebben een lange levensduur en slijten nauwelijks. Iedere keer weer komen ze als beste uit 
de test van diverse tijdschriften. Ontdek waarom de profs ze zo geweldig vinden!

Al onze remblokken komen in een set van vier.
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CARBSTOP BBs-25 CARBSTOP BBs-25c TECHSTOP BBs-26Hp TECHSTOP BBs-26cHp

TECHSTOP BBs-23T TECHSTOP BBs-23cT TECHSTOP BBs-23 TECHSTOP BBs-23c

ROADSTOP BBs-03A ROADSTOP BBs-03B ROADSTOP BBs-03c

TRISTOP BBs-14Hp TRISTOP BBs-14T VEESTOP BBs-05

TRISTOP BBs-16T TRISTOP BBs-16 VEESTOP BBs-04

HYDROSTOP BBs-09

€ 24,95
•	 Compatibel met: BBB CrossStop (BBS-

11T), BBB TechStop (BBS-22HP/22T), 
Shimano 105, Ultegra en Dura-Ace en 
SRAM. 

•	 High Performance remblokken voor 
carbon velgen.

•	 Carbon compound voor meer remkracht 
en een langere levensduur dan standaard 
blokken.

•	 Voorkomt oververhitting, meer remkracht 
onder extreme omstandigheden.

•	 Laat geen remgruis achter op het 
remoppervlak.

€ 24,95
•	 High Performance remblokken voor 

carbon velgen.
•	 Carbon compound voor meer remkracht 

en een langere levensduur dan standaard 
blokken.

•	 Voorkomt oververhitting, meer remkracht 
onder extreme omstandigheden.

•	 Laat geen remgruis achter op het 
remoppervlak.

•	 Compatibel met: BBB TechStop (BBS-
22CHP/22CT), Campagnolo Super Record, 
Record, Chorus, Athena, Centaur en 
Veloce.

•	 2 paar per set.

€ 14,95
•	 Compatibel met: BBB CrossStop (BBS-

11T), BBB TechStop (BBS-22HP/22T), 
Shimano 105, Ultegra en Dura-Ace en 
SRAM.

•	 High Performance remblokken.
•	 Tot 30% meer remkracht bij droge en 

natte weersomstandigheden.
•	 Bestand tegen hoge temperaturen.
•	 Triple Contour Design

€ 14,95
•	 Compatibel met: BBB TechStop (BBS-

22CHP/22CT), Campagnolo Super Record, 
Record, Chorus, Athena, Centaur en 
Veloce.

•	 High Performance remblokken.
•	 Tot 30% meer remkracht bij droge en 

natte weersomstandigheden.
•	 Bestand tegen hoge temperaturen.
•	 Triple Contour Design

€ 13,95
•	 Compatibel met: BBB CrossStop 

(BBS-11T), BBB TechStop (BBS-
22HP/22T), Shimano 105, Ultegra en 
Dura-Ace en SRAM.

•	 Ontwerp met drie contouren.
•	 Triple Color look.

€ 13,95
•	 Compatibel met: BBB TechStop 

(BBS-22CHP/22CT), Campagnolo 
Super Record, Record, Chorus, 
Athena, Centaur en Veloce.

•	 Design met drie contouren.
•	 Triple Color look.

€ 10,95
•	 Compatibel met: BBB CrossStop 

(BBS-11T), BBB TechStop (BBS-
22HP/22T), Shimano 105, Ultegra en 
Dura-Ace en SRAM.

•	 Triple Contour Design

€ 10,95
•	 Compatibel met: BBB TechStop 

(BBS-22CHP/22CT), Campagnolo 
Super Record, Record, Chorus, 
Athena, Centaur en Veloce.

•	 Triple Contour Design

€ 10,95
•	 Compatibel met: BBB RoadStop 

(BBS-02), BBB CrossStop (BBS-11T), 
Shimano 105, Ultegra en Dura-ace 
en SRAM.

€ 10,95
•	 Compatibel met: Campagnolo 

Record, Chorus en Athena tot 1999, 
Campagnolo Daytona model 2000.

€ 10,95
•	 Compatibel met: BBB RoadStop 

(BBS-02C), Campagnolo Super 
Record, Record, Chorus, Athena, 
Centaur en Veloce.

€ 32,50
•	 Remset compatibel met Shimano 

V-brakes van het cartridgetype.
•	 High Performance remblokken 

(BBS-15HP): tot 30% meer remkracht 
onder al omstandigheden.

•	 Triple Contour Design

€ 32,50
•	 Remschoenset van het cartridgetype.
•	 Triple Color look.
•	 Triple Contour Design.
•	 Compatibel met Shimano V-brakes.

€ 24,95
•	 Cartridgetype, speciale compound 

voor een optimale remkracht en een 
minimale slijtage.

•	 Compatibel met Shimano V-brakes.

€ 19,95
•	 Betrouwbare remblokken met drie 

contouren design.
•	 Compatibel met Shimano V-brakes.
•	 Triple Color look.

€ 16,95
•	 Betrouwbare remblokken met Triple Contour 

Design.
•	 Compatibel met Shimano V-brakes.

€ 13,95
•	 Speciale compound voor een 

optimale remkracht en een minimale 
slijtage.

•	 Compatibel met Shimano V-brakes.

€ 22,50
•	 Compatibel met hydraulische remmen van Magura.
•	 Speciale compound voor een optimale remkracht en een minimale slijtage.
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TRISTOP BBs-15Hp CANTISTOP DELUXE BBs-18T TRISTOP BBs-15T

CANTISTOP DELUXE BBs-18 TRISTOP BBs-15 CROSSSTOP BBs-11T

VEESTOP BBs-06 CANTISTOP BBs-07 CANTISTOP BBs-08

POWERMOUNT BBs-91 POWERMOUNT BBs-92 POWERMOUNT BBs-93F

POWERMOUNT BBs-93R POWERMOUNT BBs-94F POWERMOUNT BBs-94R

POWERMOUNT BBs-95F POWERMOUNT BBs-95R CENTERFIT BBs-90

LIGHTBLOCk BqR-11 MTBBLOCk BqR-21 WHEELBLOCk BqR-01 WHEELFIXED BqR-03

€ 24,95
•	 Adapter voor 180 mm schijven.
•	 Verandert Postmount 160 mm in Postmount 180 mm.
•	 Inclusief 2 bouten.

€ 24,95
•	 Adapter voor 203 mm schijven.
•	 Verandert Postmount 160 mm in Postmount 203 mm.
•	 Inclusief 2 bouten.

€ 14,95
•	 Adapter voor 160 mm schijven.
•	 Verandert International Standard (IS) 160 

mm in Postmount (PM) 160 mm.
•	 IS voorvork bevestiging in PM remklauw.
•	 Inclusief 2 bouten.

€ 14,95
•	 Adapter voor 160 mm schijven.
•	 Verandert International Standard (IS) 160 mm in 

Postmount (PM) 160 mm.
•	 IS bevestiging achterkant frame in PM remklauw.
•	 Inclusief 2 bouten.

€ 14,95
•	 Adapter voor 180 mm schijven.
•	 Verandert International Standard (IS) 160 

mm in Postmount (PM) 180 mm.
•	 IS voorvork bevestiging in PM remklauw.
•	 Inclusief 2 bouten.

€ 14,95
•	 Adapter voor 180 mm schijven.
•	 Verandert International Standard (IS) 160 mm in 

Postmount (PM) 180 mm.
•	 IS bevestiging achterkant frame in PM remklauw.
•	 Inclusief 2 bouten.

€ 14,95
•	 Adapter voor 203 mm schijven.
•	 Verandert International Standard (IS) 160 

mm in Postmount (PM) 203 mm.
•	 IS voorvork bevestiging in PM remklauw.
•	 Inclusief 2 bouten.

€ 14,95
•	 Adapter voor 203 mm schijven.
•	 Verandert International Standard (IS)  

160 mm in Postmount (PM) 203 mm.
•	 IS bevestiging achterkant frame in PM 

remklauw.
•	 Inclusief 2 bouten.

€ 24,95
•	 Naaf conversie adapter. 
•	 Van centerlock-naven naar een 6-bouts bevestiging.
•	 Compatibel met steekas en snelspan-as.
•	 Compatibel met alle BBB Powerstop schijfremmen
•	 Eenvoudig, zonder gebruik van bouten, te monteren.
•	 Vastzetten met BTL-27L BracketGrip trapassleutel (niet 

meegeleverd).

€ 34,95
•	 Lichtgewicht CNC gefreesde 

hendel.
•	 Duurzame titanium assen.
•	 Corrosiebestendige veertjes.
•	 Alleen voor racefietsen, 100 voor 

/ 130 mm achter.
•	 Gewicht: 52 gram.

€ 39,95
•	 Lichtgewicht CNC gefreesde 

hendel.
•	 Duurzame titanium assen.
•	 Corrosiebestendige veertjes.
•	 Alleen voor mountainbikes, 

100 voor / 135 mm achter.
•	 Gewicht: 58 gram.

€ 14,95
•	 Het duurzame en lichte aluminium voegt nauwelijks 

extra gewicht aan je fiets toe.
•	 De fraai vormgegeven hendels bieden optimaal 

gebruiksgenot.
•	 Functioneert zonder problemen. Zorgvuldig ontworpen 

met het oog op de veiligheid.
•	 Bij een correct gebruik gaan ze niet vanzelf open.
•	 De hendels zijn dusdanig gevormd dat zij niet 

gemakkelijk achter wortels, planten en andere obstakels 
onderweg blijven haken.

•	 Corrosiebestendige veertjes.
•	 Hoogwaardige as.
•	 Gewicht: 114 gram.

€ 14,95
•	 De snelspanners worden met een 

inbussleutel vastgezet. Dit voorkomt 
een snelle diefstal van de wielen.

•	 Dankzij de langere moeren kunnen de 
snelspanners veilig gebruikt worden 
voor de meeste mountainbikes en 
racefietsen.

•	 Duurzaam en licht aluminium.
•	 Corrosiebestendige veertjes.
•	 Gewicht: 78 gram.

€ 14,95
•	 Vervangingsremblokken voor BBB 

TriStop (BBS-14HP/14T).
•	 High Performance remblokken: 

tot 30% meer remkracht bij alle 
weersomstandigheden.

•	 Remblokken voor droog en nat weer.
•	 Triple Contour Design.

€ 17,95
•	 Remschoenset voor cantilever 

remmen.
•	 Triple Color look.
•	 Triple Contour Design

€ 12,95
•	 Vervangingsremblokken voor BBB 

TriStop (BBS-14HP/14T).
•	 Triple Color look.
•	 Triple Contour Design

€ 15,95
•	 Remschoenset voor cantilever 

remmen.
•	 Triple Contour Design.

€ 10,95
•	 Vervangingsremblokken voor BBB 

TriStop (BBS-14HP/14T).
•	 Triple Contour Design

€ 29,95
•	 Cartridge-remschoenen met 

vervangbare blokjes.
•	 Speciaal ontwikkeld voor 

cantileverremmen bij het veldrijden.
•	 Superieure remprestaties bij alle 

weeromstandigheden.
•	 Triple Color look.

€ 10,95
•	 Vervangingsremblokken voor BBB VeeStop 

(BBS-05).
•	 Speciale compound voor een optimale 

remkracht en een minimale slijtage.

€ 12,50
•	 Speciale compound voor een optimale 

remkracht en een minimale slijtage.
•	 Speciale contour om eenvoudig water 

en grind af te voeren.
•	 Maat: 72 mm.

€ 10,95
•	 Speciale compound voor een optimale 

remkracht en een minimale slijtage.
•	 Speciale contour om eenvoudig water 

en grind af te voeren.
•	 Maat: 65 mm.

139138 SCHIJFREMROTORS/SNELSPANNERSREMBLOKKEN:  MTB/C x



MTB GEAR BcR-44

ROUNDABOUT 5

MTBGEAR MTBGEAR

MTBGEAR MTBGEAR

ROUNDABOUT 4

BcR-04BcR-01

BcR-45s

BcR-44 BcR-47s BcR-48s BcR-49s BcR-50s

BcR-41X BcR-42X BcR-43XBcR-46s

BcR-05BcR-02 BcR-06 BcR-07 BcR-08

AANDRIJVING
De kracht die je in je pedalen stopt wordt via de aandrijving 
doorgegeven aan het achterwiel. Een goede en betrouwbare 
aandrijving transporteert jouw vermogen efficiënter, 
resulterend in minder energieverlies. Bij BBB bieden we een 
uitgebreid assortiment van componenten voor je aandrijving 
aan. of het nu je ketting, cassette, derailleurwieltje of 
kettingblad is, wij bieden het volledige pakket. om het je 
makkelijk te maken het juiste onderdeel te kiezen, hebben we 
een overzicht gecreëerd met alle maten en compatibiliteiten. 
Soepel lopend, duurzaam en lichtgewicht. Het helpt je om je 
grenzen te verleggen.

€ 59,95

Helemaal in lijn met de nieuwste ontwikkelingen op het 
gebied van aandrijvingen voor de mountainbike, hebben we 
een narrow wide kettingblad ontwikkeld. Een enkel tandwiel 
zorgt voor een simpeler setup. Richt dus al je aandacht op 
de trails. Het narrow wide tandwiel matcht met 1x9, 1x10 
en 1x11 aandrijvingen. De cirkeldiameter van de bouten is 
104 mm en beschikbaar in 32T, 34T en 36T. Supersterk en 
duurzaam dankzij het 7075 T6 aluminium.

Het speciale tandprofiel van het narrow 
wide MTB kettingblad zorgt voor een betere 
krachtsoverbrenging en laat de ketting aan 
het tandwiel plakken.

€ 59,95 € 49,95 € 59,95  € 49,95  € 29,95  € 59,95  € 49,95

€ 59,95  Vanaf € 44,95 € 59,95  Vanaf € 44,95 € 59,95

€ 59,95 € 49,95 € 59,95 € 49,95€ 59,95
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DRIVETRAIN Bcs-07s DRIVETRAIN Bcs-08s DRIVETRAIN Bcs-09s

DRIVETRAIN Bcs-10s DRIVETRAIN Bcs-11s DRIVETRAIN Bcs-09c

DRIVETRAIN Bcs-10c

DRIVETRAIN Bcs-11c

BcR-15s BcR-17s BcR-18sBcR-16s

ROADGEAR

TRIPLEGEAR

ELEVENGEAR BcR-26s BcR-27s BcR-11s BcR-12s BcR-14s

BcR-31 BcR-37sBcR-36sCOMPACTGEAR BcR-22c BcR-23cBcR-21c

BcR-32c BcR-34cBcR-33cCOMPACTGEAR

ROADGEAR

BBB CODE MODEL VERTANDING TYPE BCD COMPATIBEL MET:

BCR-01 ROUNDABOUT 5 46T, 44T, 42T 5-ARM 94 Shimano/SRAM 5-arm crankset

BCR-02 ROUNDABOUT 5 32T 5-ARM 94 Shimano/SRAM 5-arm crankset

BCR-04 ROUNDABOUT 4 46T, 44T, 42T 4-ARM 104 Shimano/SRAM 4-arm crankset

BCR-05 ROUNDABOUT 4 36T, 34T, 32T 4-ARM 104 Shimano/SRAM 4-arm crankset

BCR-06 ROUNDABOUT 4 26T, 24T, 22T 4-ARM 64 Shimano/SRAM 4-arm crankset

BCR-07 ROUNDABOUT 4 44T, 42T 4-ARM 104 Shimano/SRAM 4-arm crankset

BCR-08 ROUNDABOUT 4 34T, 32T 4-ARM 104 Shimano/SRAM 4-arm crankset

BCR-11S ROADGEAR 53T, 52T, 51T, 50T, 49T, 48T, 46T, 44T, 42T, 39T 5-ARM 130 SHIMANO TO 2009 UND SRAM 9/10 SPEED

BCR-12S ROADGEAR 46T, 44T, 42T, 39T 5-ARM 130 SHIMANO DURA ACE 7900/7800, ULTEGRA 6700/6600/6601SL, 105 5700/5600, TIAGRA 4600/4500

BCR-14S ROADGEAR 53T, 52T, 50T 5-ARM 130 SHIMANO DURA ACE 7900/7800, ULTEGRA 6700/6703/6600/6603/6601SL, 105 5700/5703/5600/5603, 
TIAGRA 4600/4603/4500/4503

BCR-15S TRIPLEGEAR 39T 5-ARM 130 SHIMANO ULTEGRA 6606, 105 5703/5603, TIAGRA 4503

BCR-16S TRIPLEGEAR 30T 5-ARM 74 SHIMANO ULTEGRA 6606, 105 5703/5603, TIAGRA 4503

BCR-17S TRIPLEGEAR 39T 5-ARM 130 SHIMANO ULTEGRA 6703, TIAGRA 4603

BCR-18S TRIPLEGEAR 30T 5-ARM 92 SHIMANO ULTEGRA 6703, TIAGRA 4603

BCR-21C ROADGEAR 53T, 52T, 51T, 50T, 49T, 48T, 46T, 44T, 42T, 39T 5-ARM 135 CAMPAGNOLO 9/10 SPEED

BCR-22C ROADGEAR 53T, 52T, 42T, 39T 5-ARM 135 CAMPAGNOLO 10/11 SPEED MPS SYSTEM

BCR-23C ROADGEAR 53T, 52T, 42T, 39T 5-ARM 135 CAMPAGNOLO 11 SPEED xPSS SYSTEM

BCR-26S ELEVENGEAR 53T, 52T, 50T, 48T, 46T 4-ARM 110 SHIMANO DURA ACE 9000, ULTEGRA 6800, 105 5800

BCR-27S ELEVENGEAR 42T, 39T, 36T, 34T 4-ARM 110 SHIMANO DURA ACE 9000, ULTEGRA 6800, 105 5800

BCR-31 COMPACTGEAR 53T, 52T, 50T, 48T, 46T, 42T, 39T, 38T, 36T, 34T 5-ARM 110 SHIMANO TO 2009 AND SRAM 9/10 SPEED

BCR-32C COMPACTGEAR 53T, 52T, 50T, 48T, 46T, 42T, 39T, 38T, 36T, 34T 5-ARM 110 CAMPAGNOLO 9/10 SPEED COMPACT

BCR-33C COMPACTGEAR 53T, 52T, 50T, 42T, 39T, 34T 5-ARM 110 CAMPAGNOLO 10/11 SPEED MPS SYSTEM COMPACT

BCR-34C COMPACTGEAR 53T, 52T, 50T, 42T, 39T, 34T 5-ARM 110 CAMPAGNOLO 11 SPEED xPSS SYSTEM COMPACT

BCR-36S COMPACTGEAR 42T, 39T, 38T, 36T, 34T 5-ARM 110 SHIMANO DURA ACE 7950, ULTEGRA 6750/6650, 105 5750/5650, TIAGRA 4650/4550

BCR-37S COMPACTGEAR 52T, 50T, 46T 5-ARM 110 SHIMANO DURA ACE 7950, ULTEGRA 6750/6650, 105 5750/5650, TIAGRA 4650/4550

BCR-41x MTBGEAR 42T, 40T, 38T 4-ARM 120 SRAM xx/xo/x9/x7/x5/s-1400 2x10 120bcd

BCR-42x MTBGEAR 28T, 26T, 24T 4-ARM 80 SRAM xx/xo/x9/x7/x5/s-1400 2x10 80bcd

BCR-43x MTBGEAR 40T, 38T 4-ARM 104 SRAM gx-1200/x9/x5/s-1000 2x10 104bcd

BCR-44 MTBGEAR 36T, 34T, 32T 4-ARM 104 Shimano/SRAM 4-arm crankset 104BCD

BCR-45S MTBGEAR 42T, 40T, 38T 4-ARM 104 Shimano Deore xT FC-M785, SLx FC-M675

BCR-46S MTBGEAR 28T, 26T, 24T 4-ARM 64 Shimano Deore xT FC-M785, SLx FC-M675

BCR-47S MTBGEAR 42T, 40T, 38T 4-ARM 96 Shimano Deore xT FC-M782, SLx FC-M672, Deore FC-M622, Deore FC-M612, FC-M523

BCR-48S MTBGEAR 34T, 32T, 30T 4-ARM 96 Shimano Deore xT FC-M782, SLx FC-M672, Deore FC-M622, Deore FC-M612, FC-M523

BCR-49S MTBGEAR 42T, 40T, 38T 4-ARM 104 Shimano Deore xT FC-M780, SLx FC-M670, Deore FC-M610

BCR-50S MTBGEAR 36T, 34T, 32T 4-ARM 104 Shimano Deore xT FC-M780, SLx FC-M670, Deore FC-M610

MODEL VERTANDINGEN COMPATIBEL MET 
SHIMANO/SRAM

COMPATIBEL MET 
CAMPAGNOLO

DriveTrain 7-speed 12-14-16-18-20-24-28 € 24.95

12-14-16-18-20-24-32 € 29.95

DriveTrain 8-speed 11-12-14-16-18-20-24-28 € 29.95

12-13-14-15-16-17-19-21 € 35.00

13-14-15-16-17-19-21-23 € 35.00

13-14-15-16-18-20-22-25 € 35.00

DriveTrain 9-speed 11-12-13-14-15-16-17-19-21 € 35.00 € 39.95

11-12-13-15-17-19-21-24-28 € 35.00

11-12-14-16-18-20-24-28-32 € 35.00

11-12-14-16-18-20-24-28-34 € 35.00

12-13-14-15-16-17-18-19-21 € 35.00

12-13-14-15-16-17-19-21-23 € 35.00 € 39.95

12-13-14-15-16-18-20-22-25 € 35.00

12-13-15-17-19-21-23-25-27 € 39.95 € 39.95

13-14-15-16-17-18-19-21-23 € 35.00

13-14-15-16-17-19-21-23-25 € 35.00 € 39.95

14-15-16-17-18-19-21-23-25 € 35.00 € 39.95

16-17-18-19-20-21-22-23-24 € 39.95 € 45.00

DriveTrain 10-speed 11-12-13-14-15-16-17-18-19-21 € 65.00

11-12-13-14-15-16-17-19-21-23 € 65.00

11-12-14-15-16-17-19-21-23-25 € 65.00

11-13-15-17-19-21-24-27-30-34 € 89.95

11-13-15-17-19-22-25-28-32-36 € 89.95

12-13-14-15-16-17-19-21-23-25 € 65.00 € 59.95

12-13-14-15-17-19-21-23-25-27 € 69.95 € 59.95

12-13-14-15-17-19-21-23-25-28 € 69.95

13-14-15-16-17-19-21-23-25-28 € 59.95

13-14-15-17-19-21-23-25-27-30 € 69.95

14-15-16-17-18-19-20-21-23-25 € 69.95 € 59.95

16-17-18-19-20-21-22-23-24-25 € 69.95 € 59.95

DriveTrain 11-speed 11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-23 € 79.95 € 115.00

12-13-14-15-16-17-18-19-21-23-25 € 79.95 € 115.00

12-13-14-15-16-17-19-21-23-25-27 € 79.95 € 115.00

13-14-15-16-17-18-19-20-21-23-25 € 79.95

14-15-16-17-18-19-20-21-23-25-27 € 89.95 € 115.00

16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-27 € 89.95 € 115.00

18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28 € 89.95

•	 Compatibel met 7-speed Shimano / SRAM.
•	 Extra sterke tandkransen met nikkel afwerking 

van 8 micron.

•	 Compatibel met 8-speed Shimano / SRAM.
•	 Extra sterke tandkransen met chroom 

afwerking van 1,2 micron.

•	 Compatibel met 9-speed Shimano / SRAM.
•	 Extra sterke tandkransen met nikkel afwerking.

•	 Compatibel met 10-speed Shimano / SRAM.
•	 Past ook op een 9-speed body.
•	 Extra sterke tandkransen met nikkel afwerking.
•	 Losse kransen en aluminium spacers.

•	 Compatibel met 11-speed Shimano / SRAM.
•	 Extra sterke tandkransen met nikkel afwerking.
•	 Losse kransen en aluminium spacers.

•	 Compatibel met 9-speed Campagnolo.
•	 Extra sterke tandkransen met nikkel afwerking.
•	 Losse kransen en nylon spacers.

•	 10-speed Campagnolo-compatibel.
•	 Extra sterke tandkransen met nikkel afwerking.
•	 Losse kransen en nylon spacers.

•	 Compatibel met 11-speed Campagnolo.
•	 Extra sterke tandkransen met nikkel afwerking 

op een aluminium body.

•	 BCR-14S inclusief BCR-
62 voor het perfecte 
originele uiterlijk.

•	 BCR-26S inclusief BCR-
63 voor het perfecte 
originele uiterlijk.

•	 BCR-37S inclusief 
BCR-61 voor het perfecte 
originele uiterlijk.

€ 69,95 € 59,95Vanaf € 39,95 Vanaf € 29,95

Vanaf  € 45,00 Vanaf € 39,95

Vanaf € 45,00 Vanaf € 49,95 Vanaf € 49,95

Vanaf € 39,96 Vanaf € 45,00€ 39,95 € 65,00

€ 49,95 € 35,00 € 49,95 € 35,00
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TORXSTARS BcR-54c TORXSTARS BcR-55s TORXSTARS BcR-56c TORXSTARS BcR-57X

TORXSTARS BcR-58s HEXSTARS BcR-51 TRIPLESTARS BcR-52 CHAINWATCH BcR-80A

ALUBOYS Bdp-22 ALUBOYS Bdp-21

ROLLERBOYS Bdp-11 ROLLERBOYS Bdp-12

ROLLERBOYS Bdp-05 ROLLERBOYS Bdp-01 ROLLERBOYS Bdp-02

SHIMSTARS BcR-61 SHIMSTARS BcR-63

FOURSTARS BcR-59s TORXSTARS BcR-53cSINGLESTARS BcR-60 

SHIMSTARS BcR-62

€ 9,95
•	 Set van vijf speciaal ontworpen kettingbladboutkapjes 

om het originele uiterlijk van een Ultegra 6750 crankset 
te behouden.

•	 De plastic kapjes kunnen gemakkelijk gemonteerd 
worden in de bladbouten.

•	 Alleen compatibel met het BCR-37S kettingblad en 
BCR-51 bladbouten in combinatie met een Ultegra 
Compact 6750 crankstel.

€ 9,95
•	 Set van vijf speciaal ontworpen kettingbladboutkapjes om 

het originele uiterlijk van je crankstel te behouden.
•	 De plastic kapjes kunnen gemakkelijk gemonteerd worden 

in de bladbouten.
•	 Compatibel met het BCR-14S kettingblad en BCR-51 

bladbouten in combinatie met een Ultegra 6700 of 6703 
crankstel.

€ 9,95
•	 Set van vier speciaal ontworpen 

kettingbladboutkapjes om het originele uiterlijk van je 
crankstel te behouden.

•	 De plastic kapjes kunnen gemakkelijk gemonteerd 
worden in de bladbouten.

•	 Compatibel met het BCR-27S kettingblad en BCR-59S 
bladbouten in combinatie met een Ultegra 6800, Dura 
Ace 9000 crankstel en 105 5800 crankstel.

€ 17,95
•	 7075 T6-aluminium kettingbladbouten.
•	 Slechts 8 gram per set van 4 stuks.
•	 Compatibel met BBB ElevenGear 

kettingbladen (BCR-26S en BCR-27S).

€ 17,95
•	 7075 T6 aluminium kettingbladbouten.
•	 7 gram per set van 4 stuks.
•	 Compatibel met BCR-44 en setup van enkel blad.

€ 24,95
•	 Kettingbladboutenset, speciaal ontworpen voor gebruik met 

compacte 9- en 10-speed Campagnolo-cranksets (BCR-32C).
•	 4 torx bouten, 1 speciale bout voor de bevestiging aan de crank.
•	 Vederlicht 7075 T6-aluminium.

€ 29,95
•	 Kettingbladbouten met torx.
•	 Compatibel met: Campagnolo 10- en 

11-speed kettingbladen (BCR-22C/33C).
•	 Vederlicht 7075 T6-aluminium.

€ 17,95
•	 Kettingbladbouten met torx.
•	 Compatibel met: Shimano Dura Ace 

7900, Ultegra 6700 en Ultegra SL 6601-G 
10-speed kettingbladen.

•	 Vederlicht 7075 T6-aluminium.

€ 29,95
•	 Kettingbladbouten met torx.
•	 Compatibel met: Campagnolo 11 

speed 2011 kettingbladen (BCR-
23C/34C).

•	 Vederlicht 7075 T6 aluminium.

€ 24,95
•	 Kettingbladbouten met torx.
•	 Compatibel met BCR-41x en BCR-42x.
•	 Vederlicht 7075 T6 aluminium.

€ 29,95
•	 Kettingbladbouten met torx.
•	 Compatibel met BCR-45S, BCR-46S, 

Shimano Deore xT FC-M785 en 
Shimano SLx FC-M675 kettingbladen.

•	 Vederlicht 7075 T6 aluminium.

€ 24,95
•	 7075 T6 aluminium kettingbladbouten.
•	 Slechts 10 gram per set van 5 stuks.
•	 Kleuren: zwart en zilver.

€ 14,95
•	 Vederlichte kettingbladbouten voor 

triple kettingbladen van 7075 T6-
aluminium.

•	 Slechts 5 gram per set van 5 stuks.
•	 Kleuren: zwart en zilver.

€ 17,95
•	 6061 T6 aluminium kettingbeschermer.
•	 Voorkomt het naast het kettingblad vallen.
•	 Bijna onzichtbaar geïnstalleerd op de 

voorderailleur.
•	 Compatibel met kettingbladen van 34T tot 53T.
•	 Inclusief bouten en ringen om op verschillende 

voorderailleurs te passen.
•	 Gewicht: 4 gram.

€ 49,95
•	 Hoogwaardige 7075 aluminium derailleur wieltjes met keramische lagers.
•	 Extra stijf voor nog sneller schakelen.
•	 Hoogwaardige afgedichte keramische lagers. Super glad en duurzaam.
•	 11T. Compatibel met Shimano 9, 10 en 11-speed (uitgezonderd RD-7900 en 

7970) en Campagnolo 11-speed.

€ 39,95
•	 Hoogwaardige 7075 aluminium derailleur wieltjes.
•	 Extra stijf voor nog sneller schakelen.
•	 Hoogwaardige afgedichte kogellagers.
•	 11T. Compatibel met Shimano 9, 10 en 11-speed (uitgezonderd RD-

7900 en 7970) en Campagnolo 11-speed.

€ 35,00
•	 RollerBoys uitgerust met wrijvingsgeringe keramische lagers.
•	 Speciaal tandpatroon voor snelle schakelprestaties.
•	 10T. Compatibel met 7 en 8-speed Shimano, 8, 9 en 10-speed Campagnolo en 

SRAM 9.0(’97/’98), 9.0SL(’98), 7.0(’97/’98) en 5.0(’98/’99).
•	 Ultrasoepele werking en een uitzonderlijke duurzaamheid.
•	 Gesmeerd met speciale, lichte keramische olie.
•	 Inclusief volledige set vulringen voor verschillende schakelsystemen.

€ 35,00
•	 RollerBoys uitgerust met wrijvingsgeringe keramische lagers.
•	 Speciaal tandpatroon voor snelle schakelprestaties.
•	 11T. Compatibel met 9, 10 en 11-speed Shimano / Mega Range en 

Campagnolo 11-speed.
•	 Ultrasoepele werking en een uitzonderlijke duurzaamheid.
•	 Gesmeerd met speciale, lichte keramische olie.
•	 Inclusief volledige set vulringen voor verschillende schakelsystemen.

€ 19,95
•	 11T. Compatibel met de volgende SRAM-

systemen: 9.0SL (2001/2002), 9.0 (2003), x.7(< 
2011), x.9(< 2011), x.0(< 2011), xx(< 2011), Apex, 
Rival, Force en RED.

•	 Inclusief volledige set vulringen voor 
verschillende schakelsystemen.

•	 Uitgerust met een speciaal inwendig 
smeersysteem.

€ 14,95
•	 Speciaal tandpatroon voor snelle schakelprestaties.
•	 10T. Compatibel met 7 en 8-speed Shimano, 8, 9 

en 10-speed Campagnolo en SRAM 9.0(’97/’98), 
9.0SL(’98), 7.0(’97/’98) en 5.0(’98/’99).

•	 Inclusief volledige set vulringen voor verschillende 
schakelsystemen.

€ 14,95
•	 Speciaal tandpatroon voor snelle 

schakelprestaties.
•	 11T. Compatibel met 9, 10 en 11-speed Shimano 

/ 11-speed Mega Range, SRAM x9/x7/x0(‘11) en 
Campagnolo.

•	 Inclusief volledige set vulringen voor 
verschillende schakelsystemen.

Lage wrijving keramische lagers voor 
zeer lage weerstand en uitzonderlijke 
duurzaamheid.

Gemaakt van Grivory composiet materiaal ontwikkeld 
door EMS Zwitserland. Verstevigd met 40% glasvezel. 
Grivory is een bewezen materiaal ter vervanging voor 
metaal.

EIGENSCHAPPEN
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ROAD S BcB-06s ROAD S / MTB BcB-05s BcB-22c

BcB-12c

CABLECONNECT BcB-98

CABLECAP kIT BcB-99

CABLESTOP BcB-97

BcB-90d

HYDROCLAMP BcB-92

HYDROGLIDE BcB-94 ADjUSTER BcB-93

LINE ADjUSTER BcB-95

ADjUSTER BcB-96

VEEPIPE BcB-91

SPACEHANGER BcB-101CABLEWRAP BcB-90B

MTB BcB-06M

STOPLINE ROAD C BcB-06c SHIFTLINE ROAD C BcB-05c BcB-21R

BcB-21MBcB-20R

BRAkEWIRE BcB-20M

BcB-11

SPEEDWIRE BcB-10

SINGLELINE BcH-010

BcB-06c BcB-06M BcB-06s BcB-05c BcB-05s BcB-20M BcB-20R BcB-21M BcB-21R BcB-22c

BcB-10 BcB-11 BcB-12c BcB-90B

SINGLELINE BcH-011 POWERLINE BcH-80

POWERLINE BcH-81 POWERLINE BcH-82 POWERLINE BcH-90

POWERLINE BcH-91 POWERLINE BcH-92 POWERLINE BcH-101

POWERLINE BcH-102 POWERLINE BcH-112 SPRINGLINk BcH-01

SMARTLINk BcH-01s SMARTLINk II BcH-08 SMARTLINk II BcH-09

SMARTLINk II BcH-10 SMARTLINk BcH-11s

€ 27,50
•	 Remkabelset.
•	 De buitenkabel is voorzien van een speciaal polymeer coating 

voor minder wrijving.
•	 De binnenliner is gesmeerd om direct klaar te zijn voor gebruik.
•	 Voorgerekte, gladde RVS-binnenkabels met wrijvingsgering 

oppervlak voor een uitstekende reactiviteit.
•	 BCB-06M: compatibel met Shimano MTB-remsystemen. 

Inclusief: 2400 mm buitenkabel, 1,5 mm x 2350 mm 
binnenkabel, 1,5 mm x 1350 mm binnenkabel en accessoires.

•	 BCB-06S: compatibel met Shimano en SRAM remsystemen 
voor wegfietsen.

•	 BCB-06C: compatibel met Campagnolo remsystemen voor 
wegfietsen.

•	 BCB-06S en BCB-06C zijn inclusief: 2200 mm buitenkabel, 1,5 
mm x 2000 mm binnenkabel, 1,5 mm x 1200 mm binnenkabel 
en accessoires.

€ 27,50
•	 Derailleurkabelset
•	 De buitenkabel is voorzien van een speciaal polymeer coating 

voor minder wrijving.
•	 De binnenkabel is gesmeerd om direct klaar te zijn voor gebruik.
•	 Voorgerekte, gladde RVS-binnenkabels met wrijvingsgering 

oppervlak voor een uitstekende reactiviteit.
•	 11-speed compatibel.
•	 Inclusief: 1800 mm buitenkabel, 290 mm buitenkabel, 1,1 mm 

x 2000 mm binnenkabel, 1,1 mm x 1500 mm binnenkabel en 
accessoires.

•	 BCB -05S: compatible met Shimano en SRAM weg en 
mountainbike schakelsystemen. Met speciale eindstop op 
compatibel te zijn met Shimano Dura Ace 7900, Shimano Ultegra 
6700, Shimano 105 5700, SRAM Red, Force, Rival en Apex.

•	 BCB -05C: compatibel met Campagnolo schakelsystemen.

BCB-20M € 8,95 | BCB-21R € 4,95
BCB-20R € 8,95 | BCB-22C € 4,95
BCB-21M € 4,95
•	 Innovatief ontwerp, ontworpen voor een directe 

remwerking.
•	 Dikte: 1,5 mm.
•	 BCB-20M: Compatibel met Shimano/SRAM. MTB 

specifiek. PTFE-coating. Lengte: 2350 mm.
•	 BCB-20R: Compatibel met Shimano/SRAM. Race specifiek. 

PTFE-coating. Lengte: 2000 mm.
•	 BCB-21M: Compatibel met Shimano/SRAM. MTB specifiek. 

Slick-Stainless (STS). Lengte: 2350 mm.
•	 BCB-21R: Compatibel met Shimano/SRAM. Race specifiek. 

Slick-Stainless (STS). Lengte: 2000 mm.
•	 BCB-22C: Compatibel met Campagnolo. Slick-Stainless 

(STS). Lengte: 2000 mm.

BCB-10 € 8,95 | BCB-11 € 4,95 
BCB-12C € 4,95
•	 Innovatief ontwerp voor precies schakelen.
•	 Lengte: 1,1 mm x 2000 mm.
•	 BCB-10: Compatibel met Shimano/SRAM. 

Met PTFE-coating.
•	 BCB-11: Compatibel met Shimano/SRAM. 

Slick-Stainless (STS).
•	 BCB-12C: Compatibel met Campagnolo. 

Slick-Stainless (STS).

€ 8,95
•	 Voorkomt het tegen elkaar aantikken van 

de buitenkabels.
•	 Past om 4 en 5 mm buitenkabels.
•	 360 graden draaibaar.
•	 4 stuks per set.

€ 12,95
•	 Pakket met aluminium kabeluiteinden 

geannodiseerd in je favoriete kleur!
•	 Inclusief alle kabeluiteinden voor één fiets:
•	 6 x gesealde 5mm endcaps.
•	 10 x gesealde 4 mm endcaps.
•	 2 x 1.6 mm kabeltips.
•	 2 x 1.2 mm kabeltips.
•	 Kleuren: zwart, blauw, rood en groen.

€ 5,95
•	 Aluminium binnenkabeleinden.
•	 Past zowel op rem- als derailleurkabels.
•	 40 stuks per set.

€ 6,95
•	 Rubberen kabelbescherming om de lak 

van het frame te beschermen.
•	 BCB-90B: voor 5 mm remkabels.
•	 BCB-90D: voor 4 mm derailleurkabels.
•	 2 stuks per set.

€ 11,50
•	 Aluminium klem voor hydraulische 

kabels.
•	 Past in de standaardkabelnokken.
•	 2 stuks per set.

€ 9,95
•	 Zelfklevende geleiders voor 

(hydraulische) kabels.
•	 3M-lijmlaag.
•	 3 stuks per set.

€ 8,95
•	 Stelschroeven voor fijnafstelling van 

derailleurkabels.
•	 Passen in het frame.
•	 2 stuks per set.

€ 12,50
•	 In-line-kabelafsteller.
•	 Voor de fijnafstelling van de instellingen van je 

derailleur of remsysteem.
•	 Verbeterd ontwerp, zonder kabeleindjes te gebruiken.
•	 2 stuks.
•	 Verkrijgbaar 4 of 5 mm kabels.

€ 14,50
•	 Stelschroeven voor fijnafstelling van 

derailleurkabels.
•	 Voor kabelnokken zonder schroefdraad.
•	 2 stuks per set.

€ 4,95
•	 Aluminium V-brake-geleiders.
•	 Inclusief stofrubbers.
•	 2 stuks per set.

€ 14,95
•	 Kabelhanger om cantilever remmen te 

monteren op veldritfietsen.
•	 Kan gebruikt worden als onderste 

balhoofdspacer.
•	 Past op 1-1/8” vorkbuizen.
•	 Inclusief kabel noodle en geleider.
•	 Geïntegreerde kabelafsteller.
•	 Kleur: mat zwart.

€ 7,50
•	 Compatibel met single-speed/1-7-speed 

interne versnellingsnaaf.
•	 Kwaliteit: grijs.
•	 Gewicht: 359 gram.

€ 9,95
•	 Compatibel met single-speed/1-7-speed 

interne versnellingsnaaf.
•	 Kwaliteit: nikkel.
•	 Gewicht: 397 gram.

€ 9,95
•	 8-speed compatibel.
•	 Kwaliteit: grijs.
•	 Gewicht: 320 gram.

€ 12,95
•	 8-speed compatibel.
•	 Kwaliteit: grijs/nikkel.
•	 Gewicht: 320 gram.

€ 17,95
•	 8-speed compatibel.
•	 Kwaliteit: nikkel.
•	 Gewicht: 320 gram.

€ 19,95
•	 9-speed compatibel.
•	 Kwaliteit: grijs.
•	 Gewicht: 292 gram.

€ 24,95
•	 9-speed compatibel.
•	 Kwaliteit: grijs/nikkel.
•	 Gewicht: 292 gram.

€ 27,95
•	 9-speed compatibel.
•	 Kwaliteit: nikkel.
•	 Gewicht: 292 gram.

€ 27,95
•	 10-speed compatibel.
•	 Kwaliteit: grijs/nikkel.
•	 Gewicht: 276 gram.

€ 29,95
•	 10-speed compatibel.
•	 Kwaliteit: nikkel.
•	 Gewicht: 276 gram.

€ 37,95
•	 11-speed compatibel.
•	 Kwaliteit: nikkel.
•	 Gewicht: 265 gram.

€ 2,50
•	 Sluitschakel compatibel met BBB 

SingleLine kettingen (BCH-010/011).

€ 4,50
•	 Sluitschakel compatibel met BBB 

SingleLine kettingen (BCH-010/011).

€ 4,50
•	 Sluitschakel compatibel met 8-speed 

BBB-kettingen.

€ 4,50
•	 Sluitschakel compatibel met 9-speed 

BBB-kettingen.

€ 4,50
•	 Sluitschakel compatibel met 

10-speed BBB-kettingen.

€ 11,50
•	 Sluitschakel compatibel met 11-speed 

BBB-kettingen.
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RIMTAPE BTI-91 RIMTAPE BTI-92

RIMTAPE BTI-93 RIMTAPE BTI-94

RIMTAPE BTI-95 RIMTAPE BTI-98

VALVEEXTENDER BTI-97 VALVEEXTEND BTI-99

BIkETUBE - ROAD

BIkETUBE - MTB

BIkETUBE - TREkkING

BIkETUBE - kIDS / OTHERS

€ 4,50
•	 Velglinten voor racefietsen. Bestand tegen hoge druk.
•	 Gemaakt van sterk nylon.
•	 Elastische eigenschappen voor een perfecte pasvorm 

rond de velg.
•	 Voorzien van een gat voor het ventiel.
•	 2 stuks per set.
•	 Maat: 700C x 16 mm. (16 - 622).

€ 4,50
•	 Velglinten voor 29” mountainbikes en 28” trekking-fietsen. Bestand  

tegen hoge druk.
•	 Gemaakt van sterk nylon.
•	 Elastische eigenschappen voor een perfecte pasvorm rond de velg.
•	 Voorzien van een gat voor het ventiel.
•	 2 stuks per set.
•	 Maten: 28” x 18 mm (18 - 622), 28” x 22 mm (22 - 622) en 28” x 25 mm (25 - 622).

€ 4,50
•	 Velglinten voor 26” mountainbikes. Bestand tegen hoge druk.
•	 Gemaakt van sterk nylon.
•	 Elastische eigenschappen voor een perfecte pasvorm rond 

de velg.
•	 Voorzien van een gat voor het ventiel.
•	 2 stuks per set.
•	 Maat: 26” x 18 mm (18 – 559).

€ 4,50
•	 Velglinten voor 27.5” mountainbikes. Bestand tegen hoge druk.
•	 Gemaakt van sterk nylon.
•	 Elastische eigenschappen voor een perfecte pasvorm rond de velg.
•	 Voorzien van een gat voor het ventiel.
•	 2 stuks per set.
•	 Maten: 27.5” x 22 mm (22 - 584) en 27.5” x 25 mm (18 - 584).

Vanaf € 17,50
•	 Zelfklevend velglint, bestand tegen hoge druk.
•	 Rol van 10 meter. 
•	 Voldoende voor 4 wielen.
•	 Maten: 16 mm (racefietsen) en 18, 22 en 25 

mm (trekking-fietsen en mountainbikes).

Vanaf € 6,95
•	 Zelfklevend velglint, bestand tegen hoge druk.
•	 2 meter per rol.
•	 Voldoende voor één wiel.
•	 2 rollen per set.
•	 Maten: 16 mm (racefietsen) en 18, 22 en 25 mm 

(trekking-fietsen en mountainbikes).

€ 4,95
•	 Aluminium ventielverlengers.
•	 Ideaal voor wielen met hoge carbon velgen.
•	 Lengte: 50 mm.

€ 12,50
•	 Aluminium ventielverlengers.
•	 Voor binnenbanden met verwijderbare ventielkern.
•	 Ideaal voor wielen met hoge velgen.
•	 Set van 2 stuks + gereedschap.
•	 Maten: 50 en 80 mm.

•	 Binnenbanden voor racefietsen met Presta 
ventielen. SuperLite versie met lichtgewicht 
butyl rubberen compound (BTI-72).

•	 Binnenbanden met Presta of Schrader ventielen 
voor MTB’s. SuperLite versie met lichtgewicht 
butyl rubberen compound (BTI-67, BTI-69 en 
BTI-89S).

•	 Binnenbanden met Schrader of Dunlop ventiel 
voor trekking fietsen (BTI-83 en BTI-84).

•	 Binnenbanden voor de kleinere wielmaten 
van 12,5” tot 24” met Presta, Schrader of 
Dunlop ventiel.

•	 Ook leverbaar met gemakkelijk te bereiken 
gebogen ventieltype (DV 60 BV).

SuperLite binnenbanden met lichtgewicht 
butyl rubberen compound (BTI-67, BTI-69, 
BTI-72 en BTI-89S). Ook verkrijgbaar met 
verwisselbare ventielen voor ventielverlengers 
(FV 33R en FV 48R).

WIELMAAT SL BBB CODE  FV  
33 

 FV  
48 

 FV  
60 

 FV  
80 

 FV 
33 R 

 FV 
48 R 

 AV  
33 

 AV  
40 

 DV  
31 

 DV  
40 

 DV  
60 BV 

E.T.R.T.O. INCH(“) MM

12,5” BTI-01 € 7,95 € 7,95 € 7,95 € 7,95 47/62 - 203 12.5 x 1.75 - 2.25

16” BTI-11 € 7,95 € 7,95 € 7,95 47/57 - 305 16 x 1.75 - 2.125

18” BTI-18 € 7,95 € 7,95 47/57 - 355 18 x 1.75 - 2.125

20” BTI-20 € 7,95 23-451 20 x 1

BTI-21 € 7,95 € 7,95 € 7,95 47/57 - 406 20 x 1.75 - 2.125

BTI-22 € 7,95 € 7,95 € 7,95 32/37 - 438/451 20 x 1 3/8

24” BTI-39 € 7,95 23 - 540 24 x 1

BTI-40 € 7,95 € 7,95 € 7,95 24/57 - 507 24 x 1.9 - 2.125

 BTI-41 € 7,95 € 7,95 € 7,95 24/57 - 507 24 x 1.9 - 2.125

BTI-42 € 7,95 € 7,95 € 7,95 32/40 - 540/541 24 x 1 3/8

26” BTI-60 € 7,95 18/25 - 571 26 x 1 650 x 18/23C

BTI-61 € 7,95 32 - 559 26 x 1.25

BTI-62 € 7,95 € 7,95 € 7,95 40/47 - 559/584 26 x 1.5 - 175

BTI-63 € 7,95 € 7,95 € 7,95 € 7,95 € 7,95 47/57 - 559/584 26 x 1.9 - 2.30

BTI-65 € 7,95 € 7,95 € 7,95 32/40 - 584/590 26 x 1 3/8

BTI-66 € 8,95 € 8,95 € 7,95 56/58 -559 26 x 2.30 - 2.40

BTI-67 € 12,50 40/47 - 559/584 26 x 1.5 - 1.75

BTI-67 € 12,50 47/57 - 559/584 26 x 1.9 - 2.30

27,5” BTI-68 € 9,95 € 9,95 52/58 - 584 27.5 x 2.10 - 2.35

BTI-69 € 12,50 52/58 - 584 27.5 x 2.10 - 2.35

28” BTI-71 € 6,95 € 6,95 € 7,95 18/25 - 622/630 28 x 1 1/16 700 x 18/23C

BTI-72 € 7,95 € 14,95 € 7,95 € 7,95 18/25 - 622/630 28 x 1 1/16 700 x 18/23C

BTI-73 € 7,95 28/32 - 622/630 28 x 1 1/4 - 1 1/8 700 x 28/32C

BTI-81 € 6,95 € 6,95 € 6,95 € 6,95 28/32 - 622/630 28 x 1 1/4 - 1 1/8 700 x 28/32C

BTI-82 € 6,95 € 6,95 € 6,95 € 6,95 35/44 - 600/630 28 x 2.30 700 x 35/43C

BTI-83 € 6,95 € 6,95 40 - 635 28 x 1 1/2

BTI-84 € 7,95 47/50 - 622 28 x 1.75 - 1.95

29” BTI-89 € 9,95 € 9,95 50/56 - 622 29 x 1.9 - 2.3

BTI-89S € 12,50 50/56 - 622 29 x 1.9 - 2.3

EIGENSCHAPPEN

Compatibel met Presta ventielen.
Beschikbaar in: 33mm, 48mm, 
60mm en 80mm lengte.
R - Verwijderbaar ventiel voor 
gebruik met verlengers.

Compatibel met Schrader 
ventielen.
Beschikbaar in: 33mm en 
40mm lengte.

Compatibel met Dunlop ventielen.
Beschikbaar in: 31mm en 40mm lengte.
BV - Gebogen ventiel.
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BOTTOMPRESS BBo-01 BOTTOMPRESS BBo-05 BOTTOMPRESS BBo-21

BOTTOMPRESS BBo-25 BOTTOMTHREAD BBo-31

BBo-52

BOTTOMLINk BBo-61

BOTTOMTHREAD BBo-35

BOTTOMSqUARE BBo-51

BBo-53 BBo-54

BOTTOMBEAR BBo-11 BOTTOMBEAR BBo-15 BOTTOMBEAR BBo-26

BOTTOMBEAR BBo-41 BOTTOMBEAR BBo-42 BOTTOMADAPT BBo-16 BOTTOMADAPT BBo-17

BOTTOMTHREAD BBo-36

TYPE PF30 PF BBRIGHT BB386 EVO BB30 CLASSIC BBRIGHT BB86 - 89,5 - 92 BB90 - 95 THREADED

COMPATIBEL MET: ROAD MTB ROAD ROAD ROAD MTB ROAD ROAD MTB ROAD /MTB ROAD MTB

— Shimano Hollowtech II  
— FSA Mega Exo 
— RACE FACE x-Type
— ROTOR 3D - Agilla

Asdiameter = 24mm

BBO–01 
+ 
BBO–16

BBO–05 
+
BBO–16

BBO–01 
+ 
BBO–17

BBO–11
+ 
BBO–16

BBO–21
+
BBO-16

BBO-21 BBO-25 BBO-26 BBO-31 BBO-35

— SRAM/TRUVATIV GxP

Asdiameter = 22 (NDS)-24 (DS)mm
 

BBO-36

— FSA BB30
— SRAM BB30

Asdiameter = 30mm
Aslengte = 84.2mm

BBO–01 BBO-05 BBO-11 BBO-15

— BBright
Asdiameter = 30mm
Aslengte = 96.2mm

BBO-01 BBO-11

— FSA BB386 EVO

Asdiameter = 30mm
Aslengte = 103.8mm

BBO-01

€ 32,50
•	 Press Fit trapaslagers met PF30 road 

standaard.
•	 BB30 roestvrij stalen lagers zijn al 

geïnstalleerd in de lagerschalen. 
•	 Lagerschaaldiameter: 46 mm.
•	 Past op 30mm trapas.
•	 Past in 68 mm brede brackets.

€ 34,95
•	 Press Fit trapaslagers met PF30 MTB 

standaard.
•	 BB30 roestvrij stalen lagers zijn al 

geïnstalleerd in de lagerschalen. 
•	 Lagerschaaldiameter: 46 mm.
•	 Past op 30mm trapas.
•	 Past in 68/73 mm brede brackets.

€ 33,50
•	 Press Fit trapaslagers voor BB86 road standaard.
•	 Chroomstalen lagers.
•	 Lagerschaaldiameter: 41 mm.
•	 Binnendiameter van 24 mm voor 24 mm trapassen.
•	 Past in 86,5 mm brede brackets.

€ 34,95
•	 Press Fit trapaslagers voor BB 92 MTB 

standaard.
•	 Chroomstalen lagers.
•	 Lagerschaaldiameter: 41 mm.
•	 Binnendiameter van 24 mm voor 24 mm 

trapassen.
•	 Past in 89,5 of 92 mm brede brackets.

€ 29,95
•	 Oversized cartridge lager voor road.
•	 Gegoten aluminium en CNC-gefreesde externe 

schalen.
•	 Composieten mof met dubbele afdicht O-ringen.
•	 BSA draad: 1.37” x 24T.
•	 Geschikt voor 24 mm trapassen.
•	 Past in 68 mm brede brackets.

€ 32,50
•	 Oversized cartridge lager voor MTB.
•	 Gegoten aluminium en CNC-gefreesde externe 

schalen.
•	 Composieten mof met dubbele afdicht O-ringen.
•	 BSA draad: 1.37” x 24T.
•	 Geschikt voor 24 mm strapassen.
•	 Past in 68 en 73 mm brede brackets.

€ 32,50
•	 Gesmede trapas voor taps toelopende vierkant 

JIS -standaard.
•	 Dubbel afgedicht systeem.
•	 Koudgesmede aluminium cups.
•	 Holle CrMo as.
•	 BSA draad: 1.37” x 24T.
•	 BBO-51: as lengte: 113 mm.
•	 BBO-52: as lengte: 115 mm.
•	 BBO-53: as lengte: 118 mm.
•	 BBO-54: as lengte: 122,5 mm.
•	 Past in 68 mm brede brackets.

€ 39,95
•	 ISIS-standaard trapas. 
•	 Afgedichte lagers. 
•	 Holle CrMo as. 
•	 Koudgesmede aluminium cups. 
•	 BSA draad: 1.37 “x 24T. 
•	 As lengte: 113 mm. 
•	 Past in 68 mm brede brackets.

€ 24,95
•	 Press Fit chroomstaal cartridge trapaslagers met BB30 

road standaard.
•	 Binnendiameter van 30 mm en buitendiameter van 41,96 

mm.
•	 Inclusief golfveer en borgringen.
•	 Inclusief nylon pasringen.
•	 Past in 68 mm brede brackets.

€ 27,95
•	 Press Fit chroomstaal cartridge trapaslagers met 

BB30 MTB standaard.
•	 Binnendiameter van 30 mm en buitendiameter van 

41,96 mm.
•	 Inclusief golfveer en borgringen.
•	 Past in 68/73 mm brede brackets.

€ 25,95
•	 Press Fit chroomstaal cartridge trapaslagers met BB90-95 

standaard.
•	 Binnendiameter van 24 mm en buitendiameter van 37 mm.
•	 Inclusief golfveer en spacers voor BB95-passing.
•	 Past in 90/95 mm brede brackets.

€ 19,95
•	 Press Fit roetsvrij stalen cartridge lagers 

compatibel met Campagnolo Ultra 
Torque crankstellen.

•	 Maat: 37x25x6 mm.

€ 19,95
•	 Press Fit roetsvrij stalen cartridge 

lagers compatibel met Campagnolo 
Power Torque crankstellen.

•	 Maat: 37x25x6 mm.

€ 29,95
•	 PF30 24 verkleiner.
•	 Maakt het mogelijk om een 24 mm 

trapas te monteren in een BB30 en 
PF30 trapaslager (BB30 of PF30 
trapaslagers niet inclusief)

•	 Aluminium bedekt met plastic.

€ 22,50
•	 BB386 EVO 24 verkleiner.
•	 Maakt het mogelijk om een 24 mm 

trapas te monteren in een BB386 EVO 
trapaslager (PF30 trapaslagers nodig,  
niet inclusief)

•	 Aluminium bedekt met plastic.

€ 42,95
•	 GxP compatibel oversized cartridge lager voor MTB.
•	 Gegoten aluminium en CNC-gefreesde externe schalen.
•	 Composieten mof met dubbele afdicht O-ringen.
•	 22mm binnendiameter specifieke lager voor de niet 

aandrijf-kant (zonder adapters!).
•	 Tweecomponenten afsluitring op niet aandrijf-kant.
•	 BSA draad: 1.37” x 24T.
•	 Voor cranksets met een trapas gestapt van 24mm naar 

22mm.
•	 Past in 68 en 73 mm brede brackets.
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Binnendiameter

Breedte

46mm 46mm 46mm 42mm 42mm 41mm 37mm
1,37”× 24T

68 – 73MM 86,5-89,5-92mm68 – 73MM 90 –95MM86,5mm79MM

45MM 34MM

79MM

45MM 34MM

86 – 73MM

CAMPAGNOLO:
Ultra Torque - BBO-41
Power Torque - BBO-42

JIS VIERKANT
113mm - BBO-51
115mm - BBO-52
118mm - BBO-53
122.5mm - BBO-54

ISIS DRIVE: BBO-61 
Bontrager (Truvativ)  
Truvativ 
FSA

MEER BOTTOM BRACkETS
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TAPERED BHp-45

TAPERED BHp-456

TAPERED BHp-46

BHp-42 INTEGRATED BHp-41 SEMI-INTEGRATED BHp-50

SEMI-INTEGRATED BHp-51 SEMI-INTEGRATED 
TAPERED BHp-53

SEMI-INTEGRATED 
TAPERED BHp-54

TAPERED BHp-455

INTEGRATED BHp-40

TURNAROUND BHp-01

HEADGUIDE BTL-103

TURNAROUND BHp-02 THREADAROUND BHp-15

36°

45°

36

45°

36

45°

36°

45°

36°

45°

36°

45°

36°

45°

36°

45°

THREADAROUND BHp-16

€ 49,95
•	 Semi-integrated balhoofd.
•	 Inwendige diameter balhoofdbuis: 44 mm.
•	 Lagerdiameter: 1.1/8” - 41.0 mm.
•	 Aluminium conus-spacer van 8 mm.
•	 Open kroonloopring voor eenvoudige montage.

€ 49,95
•	 Semi-integrated taps toelopend balhoofd.
•	 Inwendige diameter balhoofdbuis: 44 mm.
•	 Lagerdiameters: 1.1/8-1.5” - 41.0-51.8 mm.
•	 Aluminium conus-spacer van 15 mm.
•	 Open kroonloopring voor eenvoudige montage.
•	 let op: dit balhoofdstel verandert de hoek van het frame.

€ 49,95
•	 Semi-integrated taps toelopend balhoofd.
•	 Inwendige diameter balhoofdbuis: 44 mm / 56 mm.
•	 Lagerdiameters: 1.1/8-1.5” - 41.0-51.8 mm.
•	 Aluminium conus-spacer van 15 mm.
•	 Open kroonloopring voor eenvoudige montage.

€ 55,00
•	 Balhoofd zonder schroefdraad, afgedichte 

cartridge-lagers.
•	 Framecups: ø 30,2 mm.
•	 Kroonstuk: ø 26,4 mm.

•	 Ontworpen om meest voorkomende balhoofdstellen op te meten.
•	 Met deze tool kun je:
•	 Binnendiameter van je headtube vinden
•	 Diameter van je stuurbuis opmeten
•	 De hoek vinden van binnen en buiten lagers.
•	 Als je het goed kunt opmeten hebben we een geschikt balhoofdstel voor je.
•	 Met laser gesneden roestvrij staal voor precisie en duurzaamheid.
•	 Makkelijk schoon maken dankzij glanzende finish.

€ 55,00
•	 Balhoofd zonder schroefdraad, afgedichte 

cartridge-lagers.
•	 Framecups: ø 34,0 mm.
•	 Kroonstuk: ø 29,8 mm.

€ 49,95
•	 Balhoofd met schroefdraad.
•	 Hoogwaardige, afgedichte cartridge lagers.
•	 Framecups: ø 30,2 mm.
•	 Kroonstuk: ø 26,4 mm.
•	 Borgmoer: ø 22,2 mm.

€ 49,95
•	 Balhoofd met schroefdraad.
•	 Framecups: ø 34,0 mm.
•	 Kroonstuk: ø 29,8 mm.
•	 Borgmoer: ø 25,4 mm.

€ 89,95
•	 Geïntegreerd, taps toelopend balhoofd.
•	 Lagerdiameters: 1.1/8-1.1/4” - 41.8-46.8 mm.
•	 Aluminium conus-spacer van 15 mm.
•	 Open kroonloopring voor eenvoudige montage.

€ 69,95
•	 Geïntegreerd, spits toelopend balhoofd.
•	 Aluminium conus-spacer van 15 mm.
•	 BHP-455: lagerdiameters: 1.1/8-1.3/8” - 41.0-48.9 mm.
•	 BHP-456: lagerdiameters: 1.1/8-1.3/8” - 41.8-48.9 mm.
•	 Open kroonloopring voor eenvoudige montage.

€ 89,95
•	 Geïntegreerd, taps toelopend balhoofd.
•	 Lagerdiameters: 1.1/8-1.5” - 41.8-51.8 mm.
•	 Aluminium conus-spacer van 8 mm.
•	 Open kroonloopring voor eenvoudige montage.

€ 69,95

€ 39,95
•	 Geïntegreerd balhoofd.
•	 Lagerdiameter: 1.1/8” - 41.8 mm.
•	 Open kroonloopring voor eenvoudige montage.
•	 BHP-40: aluminium conus-spacer van 8 mm.
•	 BHP-42: aluminium conus-spacer van 15 mm.

€ 39,95
•	 Geïntegreerd balhoofd.
•	 Lagerdiameter: 1.1/8”- 41.0 mm.
•	 Aluminium conus-spacer van 15 mm.
•	 Open kroonloopring voor eenvoudige montage.

€ 29,95
•	 Semi-integrated balhoofd.
•	 Inwendige diameter balhoofdbuis: 41,4 mm.
•	 1 1/8” binnen diameter van de lagers.
•	 Aluminium conus-spacer van 20 mm.
•	 Open kroonloopring voor eenvoudige montage.

EIGENSCHAPPEN

Afgedichte  
CrMo lagers.

Afgedichte 
roestvast stalen 
lagers

1 1/8” balhoofd.

1” balhoofd.

Taps toelopende 
lager diameters:

Lagerdiameter:

Lager hoeken:

Plug 
inbegrepen.

Gemaakt van:

* Waarschuwing:  
Doet de geometrie van 
uw frame veranderen.
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1” THREADED BHP–15 

1” BHP–01

1 1/8” THREADED BHP–16

1 1/8” BHP-02 BHP–41 BHP–50 BHP–40/42 BHP–51

1 1/8” - 1 1/4” BHP–45

1 1/8” - 1 3/8” BHP–455 BHP–456

1 1/8” - 1 1/2” BHP–46 BHP–53 * BHP–54 
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HEADSET VERVANGENDE LAGERS LAGER CODES S.H.I.S.

BBB CODE BBB CODE BOVEN ONDER BOVEN ONDER

BHP–01 × EC30/25.4 EC30/26

BHP–02 × EC34/28.6 EC34/30

BHP–15 × EC30/25.4-24tpi EC30/26

BHP–16 × EC30/28.6-24tpi EC30/30

BHP–40 BHP–91/93 MR121 MR121 IS42/28.6 IS42/30

BHP–41 BHP–90/92 MR122 MR122 IS41/28.6 IS41/30

BHP–42 BHP-91/93 MR121 MR121 IS42/28.6 IS42/30

BHP–45 BHP-94 MR121 MR168 IS42/28.6 IS47/33

BHP–455 BHP–945 MR122 MR031 IS41/28.6 IS49/37

BHP–456 BHP–946 MR121 MR031 IS42/28.6 IS49/37

BHP–46 BHP–95 MR121 MR127 IS42/28.6 IS52/40

BHP–50 × ZS41/28.6 ZS41/30

BHP–51 BHP–90/92 MR122 MR122 ZS44/28.6 ZS44/30

BHP–53 BHP–96 MR122 MR127 ZS44/28.6 EC44/40

BHP–54 BHP–96 MR122 MR127 ZS44/28.6 ZS56/40

MM

30

MM

30

MM

41 2

MM

41 2

MM

41 2

MM

41 4

MM

41 4 56MM52MM49 2MM49 2MM 47MM

44MM44MM

44MM

42MM

MM

42MM42MM

42MM

42MM

MM

34

MM

34

BOVEN  
BINNENDIAMETER

ONDER 
BINNENDIAMETER 
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STAINLESSSET BHp-92 STAINLESSSET BHp-93 CROMOSET BHp-90 CROMOSET BHp-91 TAPEREDSET BHp-94

TAPEREDSET BHp-945 TAPEREDSET BHp-946 TAPEREDSET BHp-95 TAPEREDSET BHp-96 TAPEREDSET BHp-97

36°

45°

36°

45°

36°

45° 36°

45°

36°

45° 36°

45° 36°

45°

 

ROUNDHEAD BAp-02

POWERHEAD BAp-03

BHp-21

TUBEEXTEND BHp-22

TRANSSPACE BHp-37

ULTRASPACE BHp-35 LIGHTSPACE BHp-36

EXTENDER BHp-20

€ 59,95
•	 Set van vervangingslagers voor 

geïntegreerde balhoofden.
•	 Compatibel met: BHP-41/51 

en andere balhoofden van 
dezelfde grootte.

€ 59,95
•	 Set van vervangingslagers voor 

geïntegreerde balhoofden.
•	 Compatibel met: BHP-40/42 

en andere balhoofden van 
dezelfde grootte.

€ 25,00
•	 Set van vervangingslagers voor 

geïntegreerde balhoofden.
•	 Compatibel met: BHP-41/51 

en andere balhoofden van 
dezelfde grootte.

€ 25,00
•	 Set van vervangingslagers voor 

geïntegreerde balhoofden.
•	 Compatibel met: BHP-40/42 

en andere balhoofden van 
dezelfde grootte.

€ 59,95
•	 Set van vervangingslagers voor 

geïntegreerde taps toelopende balhoofden.
•	 Compatibel met: BHP-45 en andere 

balhoofden van dezelfde grootte.

€ 29,95
•	 Set van vervangingslagers voor 

geïntegreerde taps toelopende 
balhoofden.

•	 Compatibel met: BHP-455 en andere 
balhoofden van dezelfde grootte.

€ 29,95
•	 Set van vervangingslagers voor 

geïntegreerde taps toelopende 
balhoofden.

•	 Compatibel met: BHP-456 en andere 
balhoofden van dezelfde grootte.

€ 59,95
•	 Set van vervangingslagers voor 

geïntegreerde taps toelopende 
balhoofden.

•	 Compatibel met: BHP-46 en andere 
balhoofden van dezelfde grootte.

€ 29,95
•	 Set van vervangingslagers voor 

geïntegreerde taps toelopende 
balhoofden.

•	 Compatibel met: BHP-53/54 en andere 
balhoofden van dezelfde grootte.

€ 29,95
•	 Set van vervangingslagers voor 

geïntegreerde taps toelopende 
balhoofden.

€ 6,95
•	 RVS-bout met dubbel uitgevoerde plug.
•	 Maat: 1,1/8” cap met 1,1/8” plug.
•	 Kleuren: mat zwart.

Vanaf € 17,50
•	 Het expansieklemmechanisme zorgt voor een gelijke verdeling 

van de krachten.
•	 Expansie-type voor een veilige en eenvoudige assemblage.
•	 40 mm-plug voor extra grip.
•	 Voor vorken met stuurbuizen van 1,1/8” van carbon of aluminium.
•	 Gewicht: 58 gram (aluminium cap), 56 gram (carbon cap).
•	 Kleuren: mat zwart, glanzend wit en glanzend carbon.

€ 24,95
•	 Adapter waarmee je de stuurbuis langer kunt maken 

zonder dat dit invloed heeft op het Ahead-systeem.
•	 Compatibel met balhoofden met en zonder schroefdraad.
•	 Inclusief mat zwarte RoundHead (BAP-02).
•	 BHP-20: maat: 25,4-22,2 mm.
•	 BHP-21: maat: 28,6-25,4 mm

€ 29,95
•	 Totale lengte: 67 mm.
•	 Past op stuurbuizen met een 

diameter van 1.1/8” - 28,6 mm.

€ 8,95
•	 Transparante ultralichte composiet 

spacers.
•	 Set van 3 spacers: 2 x 5 mm, 1 x 10 mm.
•	 Diameter: 1,1/8”.
•	 Gewicht van de set: 7 gram.
•	 Kleuren: smoke, blauw, rood, groen, 

roze.

€ 17,95
•	 Ultralichte BBB UD carbon spacers.
•	 Het unieke ontwerp levert een 

gewichtbesparing tot 38% in 
vergelijking met normale spacers van 
carbon.

•	 Diameter 1,1/8”.
•	 Set van 4 spacers: 5, 10, 15, 20 mm.
•	 Gewicht van de set: 15 gram.

Vanaf € 7,95
•	 Ultralichte spacers van aluminium.
•	 Het unieke ontwerp levert een 

gewichtbesparing tot 38% in 
vergelijking met normale spacers van 
aluminium.

•	 Set van 4 spacers: 5, 10, 15, 20 mm.
•	 Diameter: 1,1/8”.
•	 Gewicht van de set: 20 gram.
•	 Kleuren: zwart en glanzend wit.
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bbb inTERnATionAl DiSTRibUToRS

AUSTRAliA
cambak PTy lTD
+1 800 808 181
sales@bbbparts.com.au
www.bbbparts.com.au

AUSTRiA
Funbike gmbH
+43 6245 70707-0
info@funbike.at
www.funbike.at

bElARUS
KAHT Sport club
84956041610
sckant@kant.ru
www.kant.ru

bElgiUm
bbb cycling
+31 71 579 1580
information@bbbcycling.com
www.bbbcycling.com

bRAZil
3A Distribuidora
+55 21 2704 8945
contato@3adistribuidora.com.br
www.3adistribuidora.com.br

cAnADA
great Western bicycle company
+1 604 872-2446
gwbicycle@telus.net
www.gwbicycle.com

colombiA
industrias bicicletas milan SA
+57-76711707
purchase@bicicletasmilan.com
www.bicicletasmilan.com

coSTA RicA
Elite Sports Holding S.A.
+ 506 2438 7039
rkoberg@elite-sports.net
www.elite-sports.net

cZEcH REPUblic
Jmc Trading s.r.o.
+420 583 431 293
info@jmctrading.cz
www.jmctrading.cz

DEnmARK
Sondergaard & Sonner A/S
sond-son@bikesond.dk
www.bikesond.dk

El SAlVADoR
Elite Sports Holding S.A.
+ 506 2438 7039
rkoberg@elite-sports.net
www.elite-sports.net

ESToniA
Veloprofs, SiA
+371 27457020
info@veloprofs.lv
www.veloprofs.lv

FinlAnD
oy Huntteri Ab
+358 20 799 1200
tuote.info@huntteri.fi
www.huntteri.fi

FRAncE
maillon SAS
+33 556 38 6300
info@maillon.fr
www.maillon.fr

gERmAny
Sport import gmbH
+49 4405 9280 0
info@sportimport.de
www.sportimport.de

gREEcE
Zeus import Export SA
+30 2105238555
info@zeussa.gr
www.zeussa.gr

HUngARy
Pacific cycles Kft.
+36 24 511 270
info@bbb.co.hu
www.bbb.co.hu

inDonESiA
AcE Home center
+62 21 582 2222
ask_ace@acehardware.co.id
www.acehardware.co.id

iRElAnD
J.H.i. ltd
+353 18569676
jhi@indigo.ie

iSRAEl
Sa’ar a.t. ltd
08-9244452
info@saar.com
www.saar.com

iTAly
charlie S.R.l.
+39 0444 550655
info@charlie-srl.it
www.charlie-srl.it

JAPAn
Riteway Products Japan
+81 3 5950 6002
rpj-info@riteway-jp.com
www.riteway-jp.com

KAZAKHSTAn
KAHT Sport club
84956041610
sckant@kant.ru
www.kant.ru

lATViA
Veloprofs, SiA
+371 27457020
info@veloprofs.lv
www.veloprofs.lv

liEcHTEnSTEin
Amsler & co
+41 52 647 36 36
velo@amsler.ch
www.amsler.ch 

liTHUAniA
Veloprofs, SiA
+371 27457020
info@veloprofs.lv
www.veloprofs.lv

lUXEmboURg
bbb cycling
+31 71 579 1580
information@bbbcycling.com
www.bbbcycling.com

mAlTA
Elite cycles
+35-621667150
bonelloe@maltanet.net
www.elitecycles.org

mEXico
bcl import
+52 55 5025 7126
info@bclimports.com
www.bclimports.com

nEW ZEAlAnD
marleen Wholesalers lTD
+64 3 3484150
sales@marleen.co.nz

noRTH AmERicA
cervélo cycles inc.
+1 4164259517
documents@cervelo.com
www.cervelo.com

noRWAy
Deler A.S.
+47 64989950
post@deler.no
www.deler.no

PAnAmA
Elite Sports Holding S.A.
+ 506 2438 7039
rkoberg@elite-sports.net
www.elite-sports.net

PolAnD
Harfa Harryson
+48 71 372 1570
harfa-harryson@harfa-harryson.com.pl
www.harfa-harryson.com.pl

PoRTUgAl
motordealer
+34 918500966
bbb@motordealer.com
www.motordealer.com

RomAniA
S.c. SPRinT biKE SPoRT S.R.l.
+40 728 142 914
contact@sprint-bike.ro
www.sprint-bike.ro

RUSSiA
KAHT Sport club
84956041610
sckant@kant.ru
www.kant.ru

SloVAKiA
SK Profi bike S.R.o.
+421 48 415 1001
info@skprofibike.sk
www.skprofibike.sk

SloVEniA
Freestyle D.o.o.
+386 261 44600
ljubljana@freestyle.si
www.freestyle.si

SoUTH-AFRicA
Performance brands
+27 (0)21 787 9380
info@performancebrands.co.za
www.performancebrands.co.za

SoUTH-KoREA
Very good leisure co ltd.
+82 3146 03652
choj21@celloSport.com
www.cellosports.com

SPAin
motordealer
+ 34 91 8500966
bbb@motordealer.com
www.motordealer.com

SWEDEn
Jofrab Ab
+46 140 38 50 30
www.garage24.se
info@garage24.se

SWiTSERlAnD
Amsler & co
+41 52 647 36 36
velo@amsler.ch
www.amsler.ch

THAilAnD
Amorn bicycle
+662 4821320
amornbicycle@amorngroup.com
www.amornbicycle.com

THE nETHERlAnDS
bbb cycling
+31 71 579 1580
information@bbbcycling.com
www.bbbcycling.com

UKRAinE
Velostreet
+38 674657716
bbbparts@gmail.com
www.bbbparts.com.ua

UniTED KingDom
Windwave   
+44 239252 1912
sales@windwave.co.uk
www.windwave.co.uk

bbb cycling
P.o. box 1297 
2302 bg leiden 
The netherlands

Tel: +31 71 5791580
Fax: +31 71 5323201
 
information@bbbcycling.com 
nl.bbbcycling.com

UiTgEVER:  bbb cycling / coPyRigHT © bbb cycling

Alle rechten en eventuele prijswijzigingen voorbehouden. niets uit deze publicatie mag worden gekopieerd 
of gebruikt in enigerlei vorm zonder toestemming van de uitgever. Alle productspecificaties kunnen zonder 
kennisgeving worden gewijzigd.

DiSclAimER: 
Producten met handelsmerken van derden zijn uitsluitend afgebeeld om het gebruik te kunnen laten zien van onze 
bbb-producten als compatibele accessoires en onderdelen. bbb verkoopt deze producten van derden niet. Er is geen 
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