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Perfekcyjne zamówienie! 

Cigle udoskonalamy dla Was nasz Portal  
dla Partnerów ABUS. Jeszcze więcej usług 
oraz wygodnych rozwiązań, które na co dzień 
ułatwią pracę z zamówieniami, pytaniami, 
dostawawami oraz promocjami. Dodatkowo 
możecie Państwo zamawiać takie produkty  
jak materiały reklamowe, ekspozytory  
oraz części zamienne.

Zalety:

• Inteligentne wyszukiwanie

• Optymany wyglad strony – widok można zawsze dobrać do swoich preferencji

• Optymalne dla komputera jak i ekranu telefonu komórkowego

• Twój osobisty Webshop – specjalnie dla Ciebie

 Z AMÓWIEN IA  ABUS

T Y LKO  Z  PORTALEM 
PART NERSK IM  B2B!

Zalety:

• Inteligentne wyszukiwanie

• Optymalny wyglad strony – widok można zawsze dobrać do swoich preferencji

• Optymalne dla komputera jak i ekranu telefonu komórkowego

• Twój osobisty Webshop – specjalnie dla Ciebie



System Quin to zaintegrowane rozwiązanie pozwalające 
na rozpoznawanie wbudowany. Każdy kask wyposażony 
w system QUIN posiada budowany wysokiej jakości 
czujnik przeciażeniowy. W razie wypadku - system może, 
przy pomocy Twojego telefonu komórkowego, wezwać 
automatycznie pomoc oraz wysłać lokalizację zdarzenia  
do wskazanych osób. 

Sercem rozwiązania jest chip Quin-ARC rozwijany  
z myślą o sporcie rowerowym używający technologii 
Bluetooth 4.0 do komunikacji z Twoim telefonem.  
Jest to najwygodniejszy system powiadamiania na rynku. 

T E CHNOLOG IA  QU IN

SMARTCR A SH
System Quin to zintegrowane rozwiązanie. Każdy kask 
wyposażony w system QUIN posiada wbudowany wysokiej 
jakości czujnik przeciążeniowy. W razie wypadku - system 
może, przy pomocy Twojego telefonu komórkowego, 
wezwać automatycznie pomoc oraz wysłać lokalizację 
zdarzenia do wskazanych osób. 

Sercem rozwiązania jest chip Quin-ARC rozwijany  
z myślą o sporcie rowerowym używający technologii 
Bluetooth 4.0 do komunikacji z Twoim telefonem.  
Jest to najwygodniejszy system powiadamiania na rynku. 



BL UE T O O T H

Pierwszy U-Lock ABUS z nadajnikiem 
Bluetooth - ta technologia gwarantuje 
bezpieczny transfer technologii  
i stanowi jednocześnie klucz  
do Twojego zabezpieczenia.

H A ND S  F R E E

Zabezpieczenia roweru są smart. Zastosowanie 
innowacyjnej techniki, w połączeniu z najwyższym 
poziomem bezpieczeństwa mechanicznego,  

czyni 770A SmartX™ najbezpieczniejszym zapięciem  
do roweru w swojej klasie.

Skorzystaj z zalet innowacyjnego rozwiązania SmartX™ i 
uczyń swój smartfon z systemem operacyjnym Android lub 
iOS swoim indywidualnym kluczem. Wraz ze sprawdzonym 
alarmem o głośności 100 dB zapięcie oferuje najwyższy 
poziom bezpieczeństwa dla wartościowych rowerów 
elektrycznych i transportowych.

7 70A  SMAR T X ™

SMART  I S
T HE  KE Y

H A ND S  F R E E

Zabezpieczenia roweru są smart. Zastosowanie 
innowacyjnej techniki, w połączeniu z najwyższym 
poziomem bezpieczeństwa mechanicznego,  
czyni 770A SmartX™ najbezpieczniejszym zapięciem  
do roweru w swojej klasie.

Skorzystaj z zalet innowacyjnego cylindra SmartX™ i uczyń 
swój smartfon z systemem operacyjnym Android lub iOS 
swoim indywidualnym kluczem. Wraz ze sprawdzonym 
alarmem o głośności 100 dB zapięcie oferuje najwyższy 
poziom bezpieczeństwa dla wartościowych rowerów 
elektrycznych.



A L A R M

Każdy U-Lock 770A SmartX posiada 
wbudowaną funkcję alarmu  
z możliwością wykrywania ruchu 3D. 

Każdy ruch jest odnotowywany. 
Przypadkowe potrącenia są analizowane 
i zabezpieczenie emituje wówczas tylko 
krótki dźwięk ostrzegawczy. 

Jeśli zabezpieczenie rozpozna działanie 
złodzieja - włącza się alarm o głośności 
ok 100dB

SM A R T  X

Każdy U-Lock 770A SmartX może być używany  
przez wiele osób na raz. Jako administrator  
swojego zabezpieczenia możesz zdecydować  
kto może go otwierać i dowolnie udzielać dostępów. 
Doskonałe rozwiązanie dla całej rodziny  
lub wypożyczalni rowerów! 

Alarm 100dB 
Funkcja Alarmu

Ładowanie USB

Podwójne ryglowanie

Otwieranie bez użycia 
telefonu

C E C H Y

Otwieranie z użyciem  
telefonu



770A SmartX ™

 · Paraboliczny, hartowany U-Lock o przekroju kwadratowym  
i grubości 13 mm

 · System zamykania SmartX™ z funkcją Bluetooth  
– Wysokiej jakości, bezkluczykowy system zamykania  
oferuje użytkownikowi łatwą obsługę

 · Funkcja alarmowa o mocy min. 100 dB przez 15 sekund,  
później alarm ponownie się uzbraja

 · 3D Position Detection – wykrywa wstrząsy i nawet najmniejsze 
ruchy w trzech wymiarach oraz wyzwala alarm

 · Inteligentny alarm – przy niewielkich i krótkich wstrząsach,  
np. spowodowanych uderzeniem piłką  
itp. Zapięcie generuje jedynie krótki sygnał ostrzegawczy

 · Złącze USB-C
 · Łączenie z aplikacją
 · Zapis ostatniego miejsca, w którym pozostawiono rower
 · Technologia ABUS Power Cell oferuje najwyższy poziom  
ochrony przeciw uderzeniom i pociągnięciom

 · U-Lock, korpus i elementy nośne mechanizmu blokującego  
wykonano ze specjalnej stali hartowanej

Wysokość jarzma 230 mm, 300 mm 
Cena Brutto już od 880 PLN Brutto

GRANIT XPlus ™ 540
 · Opatentowane kwadratowe jarzmo paraboliczne 13 mm
 · Obustronne ryglowanie rolkowe - opatentowane
 · Technologia niezależnych komórek gwarantuje najwyższy poziom 
bezpieczeństwa

 · Jarzmo, korpus i ważne elementy ryglujące  
wykonane są ze specjalnej hartowanej stali

 · Zamek ABUS XPlus całkowicie skuteczny przeciw manipulacji
 · Dwa klucze w komplecie, z tego jeden z diodą LED
 · Automatyczne zamykanie otworu klucza zabezpiecza zamek  
przed zabrudzeniem i korozją

 · Karta kodowa ABUS do zamawiania dodatkowych  
i zapasowych kluczy

Wysokość jarzma 230 mm, 300 mm 
Cena Brutto już od 465 PLN Brutto
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 · Paraboliczny, hartowany U-Lock o przekroju kwadratowym  
i grubości 13 mm

 · System zamykania SmartX™ z funkcją Bluetooth  
– Wysokiej jakości, bezkluczykowy system zamykania  
oferuje użytkownikowi łatwą obsługę

 · Funkcja alarmowa o mocy min. 100 dB przez 15 sekund,  
później alarm ponownie się uzbraja

 · 3D Position Detection – wykrywa wstrząsy i nawet najmniejsze 
ruchy w trzech wymiarach oraz wyzwala alarm

 · Inteligentny alarm – przy niewielkich i krótkich wstrząsach,  
np. spowodowanych uderzeniem piłką  
itp. zapięcie generuje jedynie krótki sygnał ostrzegawczy

 · Złącze USB-C
 · Łączenie z aplikacją
 · Zapis ostatniego miejsca, w którym pozostawiono rower
 · Technologia ABUS Power Cell oferuje najwyższy poziom  
ochrony przeciw uderzeniom i rozrywaniu

 · U-Lock, korpus i elementy nośne mechanizmu blokującego  
wykonano ze specjalnej stali hartowanej

Wysokość jarzma 230 mm, 300 mm 
Cena Brutto już od 880 PLN Brutto
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GRANIT ™ Plus 640
 · Hartowane jarzmo 12 mm o okrągłym przekroju
 · Jarzmo, korpus i wszystkie ważne elementy wykonane  
ze specjalnie hartowanej stali

 · Duży udział lekkich materiałów w konstrukcji zamka
 · Zamek ABUS Plus dobrze zabezpiecza przed manipulacją
 · Zalecany do zabezpieczania droższych rowerów
 · Ten zamek może być zamawiany w wersji na jeden klucz z innym, 
co znaczy że kilka zamków można otworzyć jednym kluczem

Wysokość jarzma 150 mm, 230 mm 
Cena Brutto już od 400 PLN Brutto

GRANIT ™ Plus 470
 · Jarzmo paraboliczne 12 mm
 · Technologia ABUS Power Cell (opatentowane) zapewnia  
wysoką odporność na uderzenia i rozrywanie

 · Jarzmo, korpus i wszystkie ważne elementy wykonane  
ze specjalnie hartowanej stali

 · Automatyczne zamykanie otworu klucza chroni przed brudem i korozją
 · Dobra ochrona w miejscach o wysokim ryzyku kradzieży
 · Zalecany do zabezpieczania cennych rowerów
 · Im wyższe jarzmo tym łatwiej przypiąć rower do stałego elementu 
architektury

Wysokość jarzma 230 mm, 300 mm 
Cena Brutto już od 310 PLN Brutto
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GRANIT ™ 460
 · Paraboliczne jarzmo o średnicy 12 mm
 · Jarzmo oraz wszystkie ważne elementy są wyprodukowane  
ze specjalnie wzmocnionej stali

 · Zamek ABUS Extra Classe z kodowanym, symetrycznym kluczem
 · Obszary zastosowania:
 · Dobre zabezpieczenie w przypadku średniego ryzyka kradzieży
 · Zalecane do zabezpieczenia dobrych rowerów
 · Im wyższe jarzmo tym łatwiejsze przypinanie do stałych obiektów

Wysokość jarzma 230 mm, 300 mm 
Cena Brutto już od 245 PLN Brutto
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Ultimate 420
 · Okrągły, hartowany U-Lock o grubości 13 mm
 · U-Lock, korpus i elementy nośne mechanizmu blokującego  
wykonano ze specjalnej stali hartowanej

 · Specjalny, nowoczesny design powłoki korpusu zamka umożliwia 
optymalną obsługę

 · Wysokiej jakości wkładka bębenkowa zapewnia wysoki stopień 
ochrony przed manipulacjami, np. wytrychem

Wysokość jarzma 140 mm, 230 mm, 300 mm 
Cena Brutto już od 310 PLN Brutto
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Ultimate 420
 · Okrągły, hartowany U-Lock o grubości 13 mm
 · U-Lock, korpus i elementy nośne mechanizmu blokującego  
wykonano ze specjalnej stali hartowanej

 · Specjalny, nowoczesny design powłoki korpusu zamka umożliwia 
optymalną obsługę

 · Wysokiej jakości wkładka bębenkowa zapewnia wysoki stopień 
ochrony przed manipulacjami, np. wytrychem

Wysokość jarzma 140 mm, 230 mm, 300 mm 
Cena Brutto już od 265 PLN Brutto
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YourPlus™ - wygoda na Plus - z jednym 
kluczem do wszystkich zabezpieczeń

Jeśli	prowadzisz	sklep	rowerowy,	to	system	YourPlus	pozwala	dostarczyć	Twoim	klientom	wartość	dodaną	przy	zwięk-
szeniu	komfortu	użytkowania.	Razem	z	zabezpieczeniami	posiadającymi	cylinder	ABUS	PLUS	możemy	przygotować	na	
specjalne	zamówienie	produkty	na	ten	sam	klucz.

SERWIS OEM 
Cylinder	ABUS	jest	już	za-
instalowany	w	dużej	ilości	
produktów,	jak	np.	rowe-
ry	elektryczne.	Do	takich	

rozwiązań	możemy	dorobić	
nowe	zabezpieczenie	pod		
klucz	posiadany	już	przez	

klienta.
ZABEZPIECZENIE DO KAŻDEGO 

KLUCZA 
Potrzebujesz	jeszcze	jedno	
dodatkowe	zabezpieczenie	
do	swojego	ABUSa?	Nie	ma	
problemu.	Możemy	wypro-
dukować	zabezpieczenie	
specjalnie	dla	Ciebie	pod	

Twój	klucz.	Z	nowym	zabez-
pieczeniem	otrzymasz	dwa	

takie	same	klucze.	 
WYGODA UŻYTKOWANIA 

E-BIKE 
Aby	zabezpieczyć	rower	

elektryczny	wysokiej	wartości	
często	potrzeba	dwóch	kluczy	
-	do	baterii	oraz	do	roweru.	Z	
naszym	rozwiązaniem	oba	te	
miejsca	mogą	być	zabezpie-
czone zamkami na ten sam 

klucz.	 

DLA KAŻDEGO 
Można	łączyć	różne	typy	

zabezpieczeń	między	sobą.	
Na	jeden	klucz	możemy	

wyprodukować	jednocześnie	
-	U	Locki,	łańcuchy,	podkowy	
typu	Frame	Lock,	zabezpie-
czenia	składane	BORDO	oraz	
kłódki	garażowe	wysokiej	

klasy.	Wystarczy,	żeby	dane	
zabezpieczenia	miały	cylin-

der	PLUS.	

PROSTO I BEZPIECZNIE 
Cylinder	ABUS	Plus	jest	
cylindrem	produkowanym	w	
Niemczech.	Jest	on	wyko-
nany	z	materiałów	wysokiej	
klasy	i	oferuje	bardzo	wysoką	
odporność	na	tzw.	picking	i	
brutalne	metody	włamań.

KARTA KODOWA PLUS 
Z	każdym	kluczem	i	zabezpie-
czeniem	otrzymujesz	kartę	
kodową	PLUS.	Służy	ona	do	
identyfikacji	Twojego	klucza.	
Więc	nawet	lata	po	zakupie	
Twojego	zabezpieczenia	
możesz	domówić	nowe	za-
bezpieczenie	z	takim	samym	
cylindrem.

RÓŻNORODNOŚĆ ZASTOSOWAŃ 
System	YourPlus	oferuje	
wygodę	i	różne	typy	zastoso-
wań.		Cylindry	na	jeden	klucz	
dla	rodzin,	par,	przyjaciół,	
firm	oraz	wypożyczalni.

JASNE OZNAKOWANIE
Wszystkie	produkty	oznako-
wane	znaczkiem	YourPLUS	
na	opakowaniu	są	kompa-
tybilne	do	zamawiania	w	
systemie	w	każdych	ilo-
ściach.	

MADE IN 
GERMANY Więcej	informacji	na 

abus.com/yourplus
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Ultra 410 Combo
 · Okrągły,	hartowany	U-Lock	o	grubości	12	mm
 · U-Lock,	korpus	i	elementy	nośne	mechanizmu	blokującego	 
wykonano ze specjalnej stali hartowanej

 · Specjalny,	nowoczesny	design	powłoki	korpusu	zamka	 
umożliwia	optymalną	obsługę

 · Wysokiej	jakości	wkładka	bębenkowa	zapewnia	wysoki	stopień	
ochrony	przed	manipulacjami,	np.	wytrychem

Wysokość jarzma	 230	mm 
Cena Brutto	 już	od	260	PLN	Brutto

NOWOŚĆ

440 Alarm
 · Okrągły,	hartowany	U-Lock	o	grubości	12	mm
 · U-Lock,	korpus	i	elementy	nośne	mechanizmu	blokującego	 
wykonano ze specjalnej stali hartowanej

 · Specjalny,	nowoczesny	design	powłoki	korpusu	zapięcia	 
umożliwia	optymalną	obsługę

 · Wysokiej	jakości	wkładka	bębenkowa	zapewnia	wysoki	 
stopień	ochrony	przed	manipulacjami,	np.	wytrychem

 · Funkcja	alarmowa	o	mocy	min.	100	dB	przez	15	sekund,	 
później	alarm	ponownie	się	uzbraja

 · 3D	Position	Detection	–	wykrywa	wstrząsy	i	nawet	najmniejsze	
ruchy w trzech wymiarach oraz wyzwala alarm

Wysokość jarzma	 160	mm,	230	mm 
Cena Brutto	 już	od	400	PLN	Brutto
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Ultra 410 Combo
 · Okrągły, hartowany U-Lock o grubości 12 mm
 · U-Lock, korpus i elementy nośne mechanizmu blokującego  
wykonano ze specjalnej stali hartowanej

 · Specjalny, nowoczesny design powłoki korpusu zamka  
umożliwia optymalną obsługę

 · Wysokiej jakości wkładka bębenkowa zapewnia wysoki stopień 
ochrony przed manipulacjami, np. wytrychem

Wysokość jarzma 230 mm 
Cena Brutto już od 265 PLN Brutto
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YourPlus™ - wygoda na Plus - z jednym 
kluczem do wszystkich zabezpieczeń

Jeśli	prowadzisz	sklep	rowerowy,	to	system	YourPlus	pozwala	dostarczyć	Twoim	klientom	wartość	dodaną	przy	zwięk-
szeniu	komfortu	użytkowania.	Razem	z	zabezpieczeniami	posiadającymi	cylinder	ABUS	PLUS	możemy	przygotować	na	
specjalne	zamówienie	produkty	na	ten	sam	klucz.

SERWIS OEM 
Cylinder	ABUS	jest	już	za-
instalowany	w	dużej	ilości	
produktów,	jak	np.	rowe-
ry	elektryczne.	Do	takich	

rozwiązań	możemy	dorobić	
nowe	zabezpieczenie	pod		
klucz	posiadany	już	przez	

klienta.
ZABEZPIECZENIE DO KAŻDEGO 

KLUCZA 
Potrzebujesz	jeszcze	jedno	
dodatkowe	zabezpieczenie	
do	swojego	ABUSa?	Nie	ma	
problemu.	Możemy	wypro-
dukować	zabezpieczenie	
specjalnie	dla	Ciebie	pod	

Twój	klucz.	Z	nowym	zabez-
pieczeniem	otrzymasz	dwa	

takie	same	klucze.	 
WYGODA UŻYTKOWANIA 

E-BIKE 
Aby	zabezpieczyć	rower	

elektryczny	wysokiej	wartości	
często	potrzeba	dwóch	kluczy	
-	do	baterii	oraz	do	roweru.	Z	
naszym	rozwiązaniem	oba	te	
miejsca	mogą	być	zabezpie-
czone zamkami na ten sam 

klucz.	 

DLA KAŻDEGO 
Można	łączyć	różne	typy	

zabezpieczeń	między	sobą.	
Na	jeden	klucz	możemy	

wyprodukować	jednocześnie	
-	U	Locki,	łańcuchy,	podkowy	
typu	Frame	Lock,	zabezpie-
czenia	składane	BORDO	oraz	
kłódki	garażowe	wysokiej	

klasy.	Wystarczy,	żeby	dane	
zabezpieczenia	miały	cylin-

der	PLUS.	

PROSTO I BEZPIECZNIE 
Cylinder	ABUS	Plus	jest	
cylindrem	produkowanym	w	
Niemczech.	Jest	on	wyko-
nany	z	materiałów	wysokiej	
klasy	i	oferuje	bardzo	wysoką	
odporność	na	tzw.	picking	i	
brutalne	metody	włamań.

KARTA KODOWA PLUS 
Z	każdym	kluczem	i	zabezpie-
czeniem	otrzymujesz	kartę	
kodową	PLUS.	Służy	ona	do	
identyfikacji	Twojego	klucza.	
Więc	nawet	lata	po	zakupie	
Twojego	zabezpieczenia	
możesz	domówić	nowe	za-
bezpieczenie	z	takim	samym	
cylindrem.

RÓŻNORODNOŚĆ ZASTOSOWAŃ 
System	YourPlus	oferuje	
wygodę	i	różne	typy	zastoso-
wań.		Cylindry	na	jeden	klucz	
dla	rodzin,	par,	przyjaciół,	
firm	oraz	wypożyczalni.

JASNE OZNAKOWANIE
Wszystkie	produkty	oznako-
wane	znaczkiem	YourPLUS	
na	opakowaniu	są	kompa-
tybilne	do	zamawiania	w	
systemie	w	każdych	ilo-
ściach.	

MADE IN 
GERMANY Więcej	informacji	na 

abus.com/yourplus
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1 . 2  BORDO  -  Z ABE ZP I E C ZEN IA  SKŁ ADANE

BORDO GRANIT XPlus™ 6500 TwinSet
 · Pręty grubości 5 mm, z wyjątkowo miękką, dwuskładnikową 
powłoką, zapewniającą ochronę przed uszkodzeniami lakieru

 · Pręty i obudowa wykonane są ze specjalnej stali hartowanej
 · Funkcja alarmowa o mocy min. 100 dB przez 20 sekund,  
później alarm ponownie się uzbraja

 · 3D Position Detection – wykrywa wstrząsy i nawet najmniejsze 
ruchy w trzech wymiarach oraz wyzwala alarm

Cena Brutto już od 1210 PLN Brutto

BORDO GRANIT XPlus™ 6500
 · Stalowe panele o grubości 5,5 mm z dwukomponentowym, 
miękkim wykończeniem, chroniącym lakier pojazdu

 · Panele, nity oraz korpus zamka są wykonane  
ze specjalnie hartowanej i wzmocnionej stali

 · Zamek ABUS XPlus gwarantuje najwyższy stopień zabezpieczenia 
przed manipulacją

Cena Brutto już od 595 PLN Brutto

BORDO™ 6015 / 6405 + Bosch
 · System na jeden klucz -dla komfortu jazdy rowerem elektrycznym 
- i zabezpieczenie i bateria obsługiwana jednym kluczem

 · Pręty grubości 5 mm, z wyjątkowo miękką, dwuskładnikową 
powłoką, zapewniającą ochronę przed uszkodzeniami lakieru

 · Poziom bezpieczeństwa 13
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BORDO GRANIT XPlus™ Big 6500
 · Stalowe panele o grubości 5,5 mm z dwukomponentowym, 
miękkim wykończeniem, chroniącym lakier pojazdu

 · Panele, nity oraz korpus zamka są wykonane ze specjalnie  
hartowanej i wzmocnionej stali

 · Zamek ABUS XPlus gwarantuje najwyższy stopień zabezpieczenia 
przed manipulacją

Cena Brutto 149,95 €

110 cm
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Cena Brutto już od 660 PLN Brutto

BORDO GRANIT XPlus™ 6500 TwinSet
 · Pręty grubości 5 mm, z wyjątkowo miękką, dwuskładnikową 
powłoką, zapewniającą ochronę przed uszkodzeniami lakieru

 · Pręty i obudowa wykonane są ze specjalnej stali hartowanej

Cena Brutto już od 1210 PLN Brutto



1 . 2  BORDO  -  Z ABE ZP I E C ZEN IA  SKŁ ADANE

BORDO™ Alarm 6000A Big
 · Pręty grubości 5 mm, z wyjątkowo miękką, dwuskładnikową 
powłoką, zapewniającą ochronę przed uszkodzeniami lakieru

 · Pręty i obudowa wykonane są ze specjalnej stali hartowanej
 · Funkcja alarmowa o mocy min. 100 dB przez 20 sekund,  
później alarm ponownie się uzbraja

 · 3D Position Detection – wykrywa wstrząsy i nawet najmniejsze 
ruchy w trzech wymiarach oraz wyzwala alarm

Cena Brutto już od 705 PLN Brutto

120 cm

BORDO™ Alarm 6000A
 · Pręty grubości 5 mm, z wyjątkowo miękką, dwuskładnikową 
powłoką, zapewniającą ochronę przed uszkodzeniami lakieru

 · Pręty i obudowa wykonane są ze specjalnej stali hartowanej
 · Funkcja alarmowa o mocy min. 100 dB przez 20 sekund,  
później alarm ponownie się uzbraja

 · 3D Position Detection – wykrywa wstrząsy i nawet najmniejsze 
ruchy w trzech wymiarach oraz wyzwala alarm

Cena Brutto już od 660 PLN Brutto
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BORDO CENTIUM™ 6010
• Das klassische Faltschloss in Manufakturqualität
• Edelstahlgehäuse mit manuellem Verdeck für das  Schlüsselloch 

gegen Verschmutzung
• 5 mm starke Stäbe, mit Kunststoffummantelung
• Die Stäbe sind aus speziell gehärtetem Stahl gefertigt
• Verbindung der Stäbe durch Spezialniete
• ABUS Plus Zylinder für hohen Schutz vor Manipulationen, z. B. 

Picking
• Eleganter Halter aus Edelstahl, das Schloss kann seitlich entnom-

men werden 

H
al

te
r 

SH
 6

01
0 

BORDO CENTIUM™ 6010
 · Stalowe panele o grubości 5 mm z dwukomponentowym,  
miękkim wykończeniem, chroniącym lakier pojazdu

 · Obudowa ze stali nierdzewnej z osłoną otworu klucza
 · Panele, nity oraz korpus zamka są wykonane ze specjalnie  
hartowanej i wzmocnionej stali

 · Panele połączone specjalnymi nitami
 · Wysokiej klasy zamek zapewnia dobrą ochronę przed manipulacją
 · Plastikowa osłona zamka pasuje kolorystycznie do całości 

Cena Brutto już od 750 PLN Brutto
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BORDO™ Alarm 6000A
 · Pręty grubości 5 mm, z wyjątkowo miękką, dwuskładnikową 
powłoką, zapewniającą ochronę przed uszkodzeniami lakieru

 · Pręty i obudowa wykonane są ze specjalnej stali hartowanej
 · Funkcja alarmowa o mocy min. 100 dB przez 20 sekund,  
później alarm ponownie się uzbraja

 · 3D Position Detection – wykrywa wstrząsy i nawet najmniejsze 
ruchy w trzech wymiarach oraz wyzwala alarm

Cena Brutto już od 620 PLN Brutto



1 . 2  BORDO  -  Z ABE ZP I E C ZEN IA  SKŁ ADANE

bl
ac

k

re
d

BORDO Combo™ 6100
 · Stalowe panele o grubości 5 mm z dwukomponentowym,  
miękkim wykończeniem, chroniącym lakier pojazdu

 · Panele, nity oraz korpus zamka są wykonane  
ze specjalnie hartowanej i wzmocnionej stali

 · Wyraźne cyfry wykonane z dwukomponentowego materiału 
gwarantują dobrą widoczność przez cały okres użytkowania

 · Uchwyt w zestawie

Cena Brutto już od 375 PLN Brutto
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BORDO™ 6000
 · Stalowe panele o grubości 5 mm z dwukomponentowym, 
miękkim wykończeniem, chroniącym lakier pojazdu

 · Panele, nity oraz korpus zamka są wykonane  
ze specjalnie hartowanej i wzmocnionej stali

 · Wysokiej klasy zamek zapewnia dobrą ochronę  
przed manipulacją

Cena Brutto już od 375 PLN Brutto
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BORDO™ Big 6000
 · Stalowe panele o grubości 5 mm z dwukomponentowym,  
miękkim wykończeniem, chroniącym lakier pojazdu

 · Panele, nity oraz korpus zamka są wykonane  
ze specjalnie hartowanej i wzmocnionej stali

 · Wysokiej klasy zamek zapewnia dobrą ochronę przed manipulacją

Cena Brutto już od 440 PLN Brutto
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BORDO™ 6000 TwinSet
 · Stalowe panele o grubości 5 mm z dwukomponentowym,  
miękkim wykończeniem, chroniącym lakier pojazdu

 · Panele, nity oraz korpus zamka są wykonane  
ze specjalnie hartowanej i wzmocnionej stali

 · Zestaw zawiera dwa Bordo w systemie jednego klucza
 · Cztery klucze są dostarczone w zestawie
 · Łączna długość dwóch Brodo to 180 cm

Cena Brutto już od 770 PLN Brutto
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BORDO™ 6000 TwinSet
 · Stalowe panele o grubości 5 mm z dwukomponentowym,  
miękkim wykończeniem, chroniącym lakier pojazdu

 · Panele, nity oraz korpus zamka są wykonane  
ze specjalnie hartowanej i wzmocnionej stali

 · Zestaw zawiera dwa Bordo w systemie jednego klucza
 · Cztery klucze są dostarczone w zestawie
 · Łączna długość dwóch Bordo to 180 cm

Cena Brutto już od 770 PLN Brutto



1 . 2  BORDO  -  Z ABE ZP I E C ZEN IA  SKŁ ADANE

BORDO™ Lite 6055 Mini
 · Konstrukcje ze stali sprężynowej, z kolorystycznie dopasowaną 
powłoką z tworzywa sztucznego, zapewniającą ochronę przed 
uszkodzeniami lakieru

 · Pręty i obudowa wykonane są z wyjątkowo lekkich materiałów  
i stopów stali

 · Połączenie prętów za pomocą specjalnych nitów
 · Wysokiej jakości wkładka automatyczna
 · BORDO Lite Mini zmieści się w każdej kieszeni

Cena Brutto już od 220 PLN Brutto
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BORDO CENTIUM™ 6010
• Das klassische Faltschloss in Manufakturqualität
• Edelstahlgehäuse mit manuellem Verdeck für das  Schlüsselloch 

gegen Verschmutzung
• 5 mm starke Stäbe, mit Kunststoffummantelung
• Die Stäbe sind aus speziell gehärtetem Stahl gefertigt
• Verbindung der Stäbe durch Spezialniete
• ABUS Plus Zylinder für hohen Schutz vor Manipulationen, z. B. 

Picking
• Eleganter Halter aus Edelstahl, das Schloss kann seitlich entnom-

men werden 
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BORDO™ Lite 6055
 · FKonstrukcje ze stali sprężynowej, z kolorystycznie dopasowaną 
powłoką z tworzywa sztucznego, zapewniającą ochronę przed 
uszkodzeniami lakieru

 · Pręty i obudowa wykonane są z wyjątkowo lekkich materiałów  
i stopów stali

 · Połączenie prętów za pomocą specjalnych nitów
 · Wysokiej jakości wkładka automatyczna
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uGrip BORDO™ 5700 Big
 · Panele o grubości 5 mm
 · Kolorystycznie dobrany korpus zamka
 · Łączenie paneli specjalną techniką nitowania
 · Wysokiej klasy cylinder automatyczny chroni przed manipulacją

Cena Brutto już od 330 PLN Brutto

bl
ac

k

100 cm

NOWOŚĆ
SH

 5
70

0/
10

0

 · Konstrukcje ze stali sprężynowej, z kolorystycznie dopasowaną



uGrip BORDO™ 5700 Combo
 · Panele o grubości 5 mm
 · Kolorystycznie dobrany korpus zamka
 · Łączenie paneli specjalną techniką nitowania
 · Wysokiej klasy system pozwala na własne ustalenie kodu

Cena Brutto już od 375 PLN Brutto
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1 . 2  BORDO  -  Z ABE ZP I E C ZEN IA  SKŁ ADANE

uGrip BORDO™ 5700
 · Panele o grubości 5 mm
 · Kolorystycznie dobrany korpus zamka
 · Łączenie paneli specjalną techniką nitowania
 · Wysokiej klasy cylinder automatyczny chroni przed manipulacją

Cena Brutto już od 265 PLN Brutto
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uGrip BORDO™ 5700 Combo
 · Panele o grubości 5 mm
 · Kolorystycznie dobrany korpus zamka
 · Łączenie paneli specjalną techniką nitowania
 · Wysokiej klasy system pozwala na własne ustalenie kodu

Cena Brutto już od 290 PLN Brutto



6210
 · Łańcuch z ogniwami o grubości 6 mm z zupełnie nowym, 
funkcjonalnym rękawem wykonanym z wyjątkowo  
wytrzymałego materiału

 · Łańcuch, obudowa oraz zamek są zbudowanie ze specjalnie 
wzmacnianej i hartowanej stali

 · Ergonomiczny zamek z miękką powłoką, która jednocześnie 
amortyzuje wszelkie uderzenia

Cena Brutto już od 180 PLN Brutto

1 . 3  NOWOŚC I  2020

IVEN Chain 8210
 · Łańcuch z ogniwami o grubości 8 mm z zupełnie nowym,  
funkcjonalnym rękawem wykonanym z wyjątkowo wytrzymałego 
materiału

 · Łańcuch, obudowa oraz zamek są zbudowanie  
ze specjalnie wzmacnianej i hartowanej stali

 · Ergonomiczny zamek z miękką powłoką, która jednocześnie  
amortyzuje wszelkie uderzenia

Cena Brutto już od 275 PLN Brutto
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IVERA Chain 7210 color
 · Łańcuch z ogniw 7 mm o przekroju kwadratowym  
z nowym, funkcjonalnym i bardzo elastycznym materiałem  
rękawa ochronnego

 · Łańcuch, obudowa oraz zamek są zbudowanie ze specjalnie  
wzmacnianej i hartowanej stali

Cena Brutto już od 265 PLN Brutto

Catena 6806 Color
 · Łańcuch 6 mm z ogniw o przekroju kwadratowym  
w osłonie z materiału PCV

 · Łańcuch wykonany ze specjalnie hartowanej stali

Cena Brutto już od 155 PLN Brutto
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IVY Tex Chain 7210 color
 · Łańcuch z ogniw 7 mm o przekroju kwadratowym  
z nowym, funkcjonalnym i bardzo elastycznym materiałem  
rękawa ochronnego

 · Łańcuch, obudowa oraz zamek są zbudowanie ze specjalnie  
wzmacnianej i hartowanej stali

Cena Brutto już od 265 PLN Brutto

IVEN Chain 8210
 · Łańcuch z ogniwami o grubości 8 mm z zupełnie nowym,  
funkcjonalnym rękawem wykonanym z wyjątkowo wytrzymałego 
materiału

 · Łańcuch, obudowa oraz zamek są zbudowanie  
ze specjalnie wzmacnianej i hartowanej stali

 · Ergonomiczny zamek z miękką powłoką, która jednocześnie  
amortyzuje wszelkie uderzenia

Cena Brutto już od 265 PLN Brutto



NOWOŚĆ

Tresor 1385 Color
 · Łańcuch z ogniw 7 mm o przekroju kwadratowym  
w rękawie ochronnym z materiału

 · Łańcuch wykonany ze specjalnie hartowanej stali
 · Wyraźne cyfry wykonane z dwykomponentowego materiału 
gwarantują dobrą widoczność przez cały okres użytkowania

 · Możliwość samodzielnego ustawienia kodu

Cena Brutto już od 200 PLN Brutto

NOWOŚĆ

Steel-O-Chain™ 4804C SYMBOLS
 · Łańcuch o ogniwach grubości 4mm
 · Przyjazne dla dzieci - zamiast numerów - użyte zostały  
popularne symbole

 · Możliwość zmiany kodu

Cena Brutto już od 105 PLN Brutto

cherry heart grey starblue mask grey lightning lime redblue pink

Tresor 1385 Color
 · Łańcuch z ogniw 6 mm o przekroju kwadratowym  
w rękawie ochronnym z materiału

 · Łańcuch wykonany ze specjalnie hartowanej stali
 · Wyraźne cyfry wykonane z dwykomponentowego materiału 
gwarantują dobrą widoczność przez cały okres użytkowania

 · Możliwość samodzielnego ustawienia kodu

Cena Brutto już od 200 PLN Brutto



NOWOŚĆ

4650X / XL
 · Stalowa podkowa o średnicy 8,5 mm
 · Obudowa, Jarzmo oraz wszystkie elementy są wyprodukowane  
ze specjalnie wzmocnionej stali

 · System ABUS push’n’lock - opatentowany system zamykania  
mechanizmu

 · Wyjątkowo duże światło zamka (powiększone w porównaniu  
do standardowego 5650)

Cena Brutto już od 220 PLN Brutto

1 . 3  NOWOŚC I  2020

PRO SHIELD™ Plus 5950
 · Kabłąk blokujący grubości 8,5 mm
 · Kabłąk, korpus i elementy nośne mechanizmu blokującego  
wykonano ze specjalnej stali hartowanej

 · Mechanizm blokujący umożliwiający łatwe dopinanie akcesoriów 
w obudowie zamka

 · Wkładka bębenkowa ABUS Plus zapewnia wysoki stopień ochrony 
przed manipulacjami, np. wytrychem

 · W wersji R klucz pozostaje we wkładce, gdy zamek jest otwarty,  
a w wersji NR można go wyciągnąć

Cena Brutto już od 220 PLN Brutto
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Dostępne 
jako zestaw

PRO TECTIC ™ 4960
 · Stalowa podkowa o średnicy 8,5 mm
 · Obudowa, Jarzmo oraz wszystkie ważne elementy  
są wyprodukowane ze specjalnie wzmocnionej stali

Cena Brutto już od 135 PLN Brutto

49
60

 N
R 

bl
ac

k 
 

+
 6

KS
/8

5 
&

 S
T5

85
0

ST
49

60

4750X / XL
 · Kabłąk blokujący grubości 8,5 mm
 · Kabłąk, korpus i elementy nośne mechanizmu blokującego  
wykonano ze specjalnej stali hartowanej

 · Specjalnie zaprojektowana z myślą o rowerach  
z szerokimi oponami

 · W wersji R klucz pozostaje we wkładce, gdy zamek jest otwarty,  
a w wersji NR można go wyciągnąć 

Cena Brutto już od 245 PLN Brutto

Dostępne 
jako zestaw
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Łańcuch dodatkowy
 · Łańcuch dodatkowy
 · 6&8 mm grubość ogniwa o kwadratowym obrysie
 · Nie wymagane żadne dodatkowe zabezpieczenie
 · Różnorodne możliwości zabezpieczenie roweru
 · Pasuje do 4650, 4750, 4960, 5850, 5650, 5750 oraz 5950

Cena Brutto już od 125 PLN Brutto

Linka dodatkowa
 · 12 mm mocna linka z wysokiej jakości materiału
 · Różnorodne mosliwości zabezpieczenia roweru
 · Pasuje do 4650, 4750, 4960, 5850, 5650, 5750 oraz 5950

Cena Brutto już od 88 PLN Brutto
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1 .4  PRODUK T Y  SPE C JA LNE

Alarmbox
 · Funkcja alarmu o głośności 100dB przez 15 sekund,  
potem ponowne ustawienie w stan czuwania.

 · Detekcja pozycji 3D - rozpoznaje najmniejsze poruszenia. 
 · Alarm ineligentny - krótkie, przypadkowe  
poruszenia - reaguje sygnałem ostrzegawczym. 

 · Zawiera baterię CR2

Cena Brutto już od 220 PLN Brutto
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GRANIT ™ WBA 100
 · Kotwa umożliwiająca przypięcie jednośladu do ściany w piwnicy, 
garażu lub na elewacji budynku.

 · Ucho grubości 16 mm gwarantuje niezwykłą odporność  
na wszelkie metody stosowane przez złodzei

 · Materiały montażowe w zestawie
 · Kotwa WBA 100 może być mocowana zarówno do podłogi  
jak i ściany. W połączeniu z U/Lockiem lub łańcuchem  
ABUS gwarantuje bardzo wysoki stopień bezpieczestwa

Cena Brutto już od 440 PLN Brutto

WBA 60
 · Kotwa mocująca umożliwia przypinanie jednośladów w garażach, 
piwnicach i przy domach

 · WBA 60 można montować używając dostarczonych akcesoriów 
montażowych na podłodze lub na ścianie. W połączeniu  
z zamkiem ABUS zapewnia najwyższy stopień bezpieczeństwa

Cena Brutto już od 220 PLN Brutto

GRANIT ™ WBA 75
 · Kotwa mocująca umożliwia przypinanie jednośladów w garażach, 
piwnicach i przy domach

 · WBA 75 można montować używając dostarczonych akcesoriów 
montażowych na podłodze lub na ścianie. W połączeniu  
z zamkiem ABUS zapewnia najwyższy stopień bezpieczeństwa

Cena Brutto już od 310 PLN Brutto

WA 50
 · Kotwa ścienna umożliwia przypinanie pojazdów w garażach,  
piwnicach do budynków.

 · WA 50 jest przewidziana do montażu na ścianie
 · W połączeniu z dobrym zapięciem ABUS oferuje dobry poziom 
bezpieczeństwa

Poziom zabezpieczeń 
motocyklowych

GRANIT ™ WBA 75
 · Kotwa mocująca umożliwia przypinanie jednośladów w garażach, 
piwnicach i przy domach

 · WBA 75 można montować używając dostarczonych akcesoriów 
montażowych na podłodze lub na ścianie. W połączeniu  
z łańcuchem ABUS zapewnia najwyższy stopień bezpieczeństwa

Cena Brutto już od 310 PLN Brutto

WBA 60
 · Kotwa mocująca umożliwia przypinanie jednośladów w garażach, 
piwnicach i przy domach

 · WBA 60 można montować używając dostarczonych akcesoriów 
montażowych na podłodze lub na ścianie. W połączeniu  
z łańcuchem ABUS zapewnia najwyższy stopień bezpieczeństwa

Cena Brutto już od 220 PLN Brutto

WA 50
 · Kotwa ścienna umożliwia przypinanie pojazdów w garażach,  
piwnicach do ścian budynków.

 · WA 50 jest przewidziana do montażu na ścianie
 · W połączeniu z dobrym zapięciem ABUS oferuje dobry poziom 
bezpieczeństwa



1 .5  U CHW Y T Y

SH 6000 / 6100 / 6000 Big BORDO ™

 · Łatwy transport Bordo 6000, 6015 i 6100
 · Montaż niewymagający narzędzi – odbywa się za pomocą  
praktycznego uchwytu z taśmą mocującą

 · Niewielkie zapotrzebowanie na miejsce, ponieważ zamek  
można ściągać od przodu

 · Idealne rozwiązanie do małych ram

SH 6500 / 6500 Big BORDO GRANIT XPlus ™

 · Łatwy transport BORDO™ 6500, 6500 BIG i 6510
 · Montaż niewymagający narzędzi – odbywa się za pomocą  
praktycznego uchwytu z taśmą mocującą

 · Niewielkie zapotrzebowanie na miejsce, ponieważ zamek  
można ściągać od przodu

 · Idealne rozwiązanie do małych ram

SH 5700 / 5700 Big uGrip BORDO™

 · Transport Bordo 5700 i 5700 BIG uGrip
 · Łatwy montaż za pomocą specjelnej taśmy elastycznej
 · Łatwa operacja na ramach z małą ilością miejsca

SH 5700C uGrip BORDO™ Combo
 · Transport Bordo 5700 Combo
 · Łatwy montaż za pomocą specjelnej taśmy elastycznej
 · Łatwa operacja na ramach z małą ilością miejsca

NOWOŚĆ NOWOŚĆ



SCLL
 · Do transportu linek stalowych oraz Steel-o-flex
 · Mocowanie do sztycy siodłowej
 · Łatwy montaż

USKF
 · Do transportu U Locków
 · Do ram o średnicy od 18-70 mm
 · Mocowanie za pomocą plastikowej obejmy z podkładką 
gumową zabezpieczającą ramę

 · Wygodna operacja jedną ręką
 · Łatwy montaż



2 .1  S ZO SOWE  -  DL A  NA J LEP S Z YCH  SP OR T OWCÓW

NOWOŚĆ

dark grey

NOWOŚĆ

opal green

NOWOŚĆ

bordeaux red

NOWOŚĆ

Najwyższej klasy kask startowy dla zawodowców 
oraz ambitnych amatorów.

black gold

Dostępne rozmiary S, M, L
Cena Brutto  1100 PLN Brutto

AirBreaker

NOWOŚĆ

light grey

NOWOŚĆ

white red

NOWOŚĆ

black red velvet black

polar white

NOWOŚĆ

flipflop purple blaze red

Najwyższej klasy kask startowy dla zawodowców 
oraz ambitnych amatorów.

steel blue

Dostępne rozmiary S, M, L
Cena Brutto  1100 PLN Brutto

AirBreaker

Movistar Team

neon yellow

celeste green fuchsia pink

shrimp orange

gleam silver

matt

mattmatt

matt matt



2 .1  S ZO SOWE  -  DL A  NA J LEP S Z YCH  SP OR T OWCÓW



NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

2 . 2  S ZO SOWE  -  NOWOŚC I

Najwyższej klasy kask aerodynamiczny  
dla zawodowców oraz ambitnych amatorów.

gleam silver

Dostępne rozmiary S, M, L
Cena Brutto  880 PLN Brutto

GameChanger

steel blue

matt

Movistar Team

celeste green

matt

velvet black

matt

fuchsia pink

matt

neon yellow

blaze red

polar white

NOWOŚĆ NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

Najwyższej klasy kask aero  
dla kolarzy czasowych oraz triathlonistów.

Movistar Team

Dostępne rozmiary S, M, L
Cena Brutto  1760 PLN Brutto

GameChanger TT

shiny whiteshiny black

NOWOŚĆ NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

Najwyższej klasy kask aerodynamiczny  
dla zawodowców oraz ambitnych amatorów.

white red

Dostępne rozmiary S, M, L
Cena Brutto  880 PLN Brutto

GameChanger

bordeaux red

dark grey

light grey

black gold

opal green

black red

matt matt

shrimp orange

matt



Najwyższej klasy kask aerodynamiczny  
dla zawodowców oraz ambitnych amatorów.

gleam silver



Wysokiej klasy kask zawodniczy  
z funkcja rozpoznawania  
wypadków.

2 . 3  S ZO SOWE  -  O CHRONA  W  DRODZE

NOWOŚĆ

Aventor Quin
polar white

Dostępne rozmiary M, L
Cena Brutto 880 PLN Brutto

NOWOŚĆ

neon yellow

NOWOŚĆ

velvet black

Aventor

Najwyższej klasy kask startowy  
dla zawodowców oraz ambitnych amatorów.

celeste green

Dostępne rozmiary S, M, L
Cena Brutto 660 PLN Brutto

gleam silver

Movistar Team shrimp orange

fuchsia pink

neon yellowblaze red

steel blue

matt

velvet black

matt

polar white

matt

matt

NOWOŚĆ NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

Najwyższej klasy kask startowy  
dla zawodowców oraz ambitnych amatorów.

neon yellow

Dostępne rozmiary S, M, L
Cena Brutto 660 PLN Brutto

StormChaser

gleam silvervelvet black

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

steel blue

polar white

titan

shrimp orange

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ NOWOŚĆ

bordeaux red

blaze red opal green

matt

S Y S T E M  
Q U IN  
-  C O  T O  
J E S T ?

System Quin to zaintegrowane 
rozwiązanie pozwalające na 
rozpoznawanie wypadków. Każdy 
kask wyposażony w system QUIN 
posiada budowany wysokiej 
jakości czujnik przeciażeniowy. 
W razie wypadku - system 
może, przy pomocy Twojego 
telefonu komórkowego, wezwać 
automatycznie pomoc oraz 
wysłać lokalizację zdarzenia 
do wskazanych osób. Sercem 
rozwiązania jest chip  
Quin-ARC rozwijany z myślą  
o sporcie rowerowym uzywający 
technologii Bluetooth 4.0 do 
komunikacji z Twoim telefonem. 
Jest to najwygodniejszy system 
powiadamiania na rynku. 

matt matt

Dostępne rozmiary S, M, L
Cena Brutto 575 PLN Brutto

S Y S T E M  
Q U IN  
-  C O  T O  
J E S T ?

System Quin to zintegrowane 
rozwiązanie pozwalające na 
rozpoznawanie wypadków. Każdy 
kask wyposażony w system QUIN 
posiada wbudowany wysokiej 
jakości czujnik przeciążeniowy. 
W razie wypadku - system 
może, przy pomocy Twojego 
telefonu komórkowego, wezwać 
automatycznie pomoc oraz 
wysłać lokalizację zdarzenia 
do wskazanych osób. Sercem 
rozwiązania jest chip  
Quin-ARC rozwijany z myślą  
o sporcie rowerowym używający 
technologii Bluetooth 4.0 do 
komunikacji z Twoim telefonem. 
Jest to najwygodniejszy system 
powiadamiania na rynku. 



2 . 3  S ZO SOWE  -  O CHRONA  W  DRODZE



Dostępny  
daszek

celeste green

matt

Kask dla dorosłych i młodzieży  
z ambicjami sportowymi z funkcją 
rozpoznawania wypadków.

2 .4  S ZO SOWE  -  DOBRE  P O C Z ĄT K I

Kask dla ambitnych amatorów  
do startu w zawodach.

gleam silver

Dostępne rozmiary S, M, L
Cena Brutto 400 PLN Brutto

Viantor

matt

neon yellow

polar white

Movistar Team

blaze red

velvet black

matt

fuchsia pink

NOWOŚĆ

Viantor Quin
polar white

Dostępne rozmiary M, L
Cena Brutto 660 PLN Brutto

NOWOŚĆ

neon yellow

NOWOŚĆ

velvet black

shrimp orange

steel blue

matt

NOWOŚĆ NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

Kask dla początkujących amatorów  
o uniwersalnym charakterze.

opal green

Dostępne rozmiary S, M, L
Cena Brutto 400 PLN Brutto

Macator

white silvertitan

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

velvet black

steel blue

shrimp orange

bordeaux red

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ NOWOŚĆ

blaze red

gleam silver signal yellow

S Y S T E M  
Q U IN  
-  C O  T O  
J E S T ?

System Quin to zaintegrowane 
rozwiązanie pozwalające na 
rozpoznawanie wypadków. Każdy 
kask wyposażony w system QUIN 
posiada budowany wysokiej 
jakości czujnik przeciażeniowy. 
W razie wypadku - system 
może, przy pomocy Twojego 
telefonu komórkowego, wezwać 
automatycznie pomoc oraz 
wysłać lokalizację zdarzenia 
do wskazanych osób. Sercem 
rozwiązania jest chip  
Quin-ARC rozwijany z myślą  
o sporcie rowerowym uzywający 
technologii Bluetooth 4.0 do 
komunikacji z Twoim telefonem. 
Jest to najwygodniejszy system 
powiadamiania na rynku. 

matt

matt

S Y S T E M  
Q U IN  
-  C O  T O  
J E S T ?

System Quin to zintegrowane 
rozwiązanie pozwalające na 
rozpoznawanie wypadków. Każdy 
kask wyposażony w system QUIN 
posiada wbudowany wysokiej 
jakości czujnik przeciążeniowy. 
W razie wypadku - system 
może, przy pomocy Twojego 
telefonu komórkowego, wezwać 
automatycznie pomoc oraz 
wysłać lokalizację zdarzenia 
do wskazanych osób. Sercem 
rozwiązania jest chip  
Quin-ARC rozwijany z myślą  
o sporcie rowerowym używający 
technologii Bluetooth 4.0 do 
komunikacji z Twoim telefonem. 
Jest to najwygodniejszy system 
powiadamiania na rynku. 

Dostępne rozmiary S, M, L
Cena Brutto 220 PLN Brutto

Dostępne rozmiary M, L
Cena Brutto 620 PLN Brutto





2 .5  OF FROAD

MonTrailer ACE MIPS
shrimp orange

Dostępne rozmiary M, L
Cena Brutto 880 PLN Brutto

MonTrailer MIPS
fuchsia pink

Dostępne rozmiary M, L
Cena Brutto 705 PLN Brutto

polar whiteshrimp orange

mattmatt

smaragd green

matt

fuchsia pink

matt

mattmatt

midnight blue

matt

polar white

matt

velvet black

matt

smaragd greenvelvet black

midnight blue

matt

mattmatt

Kask Enduro oraz Trail  
do jazdy w trudnym terenie.

Kask Enduro oraz Trail  
do jazdy w trudnym terenie.

NOWOŚĆ

MonTrailer Quin
polar white

Dostępne rozmiary M, L
Cena Brutto 880 PLN Brutto

NOWOŚĆ NOWOŚĆ

neon yellowvelvet black

Kask do Enduro oraz Trail  
z funkcją rozpoznawania  
wypadków.

S Y S T E M  
Q U IN  
-  C O  T O  
J E S T ?

System Quin to zaintegrowane 
rozwiązanie pozwalające na 
rozpoznawanie wypadków. Każdy 
kask wyposażony w system QUIN 
posiada budowany wysokiej 
jakości czujnik przeciażeniowy. 
W razie wypadku - system 
może, przy pomocy Twojego 
telefonu komórkowego, wezwać 
automatycznie pomoc oraz 
wysłać lokalizację zdarzenia 
do wskazanych osób. Sercem 
rozwiązania jest chip  
Quin-ARC rozwijany z myślą  
o sporcie rowerowym uzywający 
technologii Bluetooth 4.0 do 
komunikacji z Twoim telefonem. 
Jest to najwygodniejszy system 
powiadamiania na rynku. 

matt matt

matt

S Y S T E M  
Q U IN  
-  C O  T O  
J E S T ?

System Quin to zintegrowane 
rozwiązanie pozwalające na 
rozpoznawanie wypadków. Każdy 
kask wyposażony w system QUIN 
posiada wbudowany wysokiej 
jakości czujnik przeciążeniowy. 
W razie wypadku - system 
może, przy pomocy Twojego 
telefonu komórkowego, wezwać 
automatycznie pomoc oraz 
wysłać lokalizację zdarzenia 
do wskazanych osób. Sercem 
rozwiązania jest chip  
Quin-ARC rozwijany z myślą  
o sporcie rowerowym używający 
technologii Bluetooth 4.0 do 
komunikacji z Twoim telefonem. 
Jest to najwygodniejszy system 
powiadamiania na rynku. 



NOWOŚĆ

NOWOŚĆ NOWOŚĆ

MonTrailer MIPS
fuchsia pink

Kask Enduro oraz Trail  
do jazdy w trudnym terenie.

MonTrailer
velvet black

Dostępne rozmiary M, L
Cena Brutto 575 PLN Brutto

Kask Enduro oraz Trail  
do jazdy w trudnym terenie.

fuchsia pinkshrimp orange

mattmatt

smaragd green

matt

smaragd greenpolar white

matt

midnight blue

matt

matt

Możliwość  
zdjęcia daszka

NOWOŚĆ

TrailPaver

Kask Enduro oraz Trail  
do jazdy w trudnym terenie.

titan black

Dostępne rozmiary S, M, L
Cena Brutto 620 PLN Brutto

NOWOŚĆ

black white olive green

smaragd green

matt

mattmatt

light grey beige black

matt

matt



2 .6  OF FROAD

Możliwość  
zdjęcia daszka

Moventor

Kask all-mountain na zawody MTB.

fuchsia pink

Dostępne rozmiary M, L
Cena Brutto 440 PLN Brutto

MountK
shrimp orange

Dostępne rozmiary M, L
Cena Brutto 365 PLN Brutto

Kask all mountain na zawody MTB  
oraz trekkingu.

fuchsia pink

smaragd green

matt

matt

matt

smaragd green

matt

shrimp orange

matt

polar white

smaragd green

matt

matt

midnight blue

matt

velvet black

matt

matt

midnight blue

matt

snow white

matt

deep black

matt

Możliwość  
zdjęcia daszka

NOWOŚĆ

Moventor Quin
polar white

Dostępne rozmiary M, L
Cena Brutto 660 PLN Brutto

NOWOŚĆ

velvet black

matt

matt

NOWOŚĆ

neon yellow

matt

Kask All-Mountain z funkcją 
rozpoznawania wypadków.

S Y S T E M  
Q U IN  
-  C O  T O  
J E S T ?

System Quin to zaintegrowane 
rozwiązanie pozwalające na 
rozpoznawanie wypadków. Każdy 
kask wyposażony w system QUIN 
posiada budowany wysokiej 
jakości czujnik przeciażeniowy. 
W razie wypadku - system 
może, przy pomocy Twojego 
telefonu komórkowego, wezwać 
automatycznie pomoc oraz 
wysłać lokalizację zdarzenia 
do wskazanych osób. Sercem 
rozwiązania jest chip  
Quin-ARC rozwijany z myślą  
o sporcie rowerowym uzywający 
technologii Bluetooth 4.0 do 
komunikacji z Twoim telefonem. 
Jest to najwygodniejszy system 
powiadamiania na rynku. 

Kask MTB z funkcją rozpoznawania 
wypadków.

S Y S T E M  
Q U IN  
-  C O  T O  
J E S T ?

System Quin to zintegrowane 
rozwiązanie pozwalające na 
rozpoznawanie wypadków. Każdy 
kask wyposażony w system QUIN 
posiada wbudowany wysokiej 
jakości czujnik przeciążeniowy. 
W razie wypadku - system 
może, przy pomocy Twojego 
telefonu komórkowego, wezwać 
automatycznie pomoc oraz 
wysłać lokalizację zdarzenia 
do wskazanych osób. Sercem 
rozwiązania jest chip  
Quin-ARC rozwijany z myślą  
o sporcie rowerowym używający 
technologii Bluetooth 4.0 do 
komunikacji z Twoim telefonem. 
Jest to najwygodniejszy system 
powiadamiania na rynku. 

Kask MTB. Kask MTB.

Dostępne rozmiary M, L
Cena Brutto 355 PLN Brutto



MountK



Dostępne  
również jako XL

2 .7  URBAN

Pedelec 2.0

Dostępne rozmiary M, L
Cena Brutto 660 PLN Brutto

Solidny kask do jazdy 
rowerem elektrycznym  
i trekkingowym  
w warunkach miejskich.

motion black

Urban-I 3.0

Dostępne rozmiary S, M, L, XL
Cena Brutto 400 PLN Brutto

matt

Pedelec 1.1
steel blue

Solidny kask do jazdy 
rowerem elektrycznym  
i trekkingowym  
w warunkach miejskich.

Dostępne rozmiary M, L
Cena Brutto 530 PLN Brutto

velvet black

matt

midnight blue

matt

motion white

matt

silver edition

matt

signal yellow

Pedelec 2.0 ACE

Dostępne rozmiary M, L
Cena Brutto 880 PLN Brutto

Solidny kask do jazdy 
rowerem elektrycznym  
i trekkingowym  
w warunkach miejskich.

silver edition

velvet black

matt

matt

W zestawie osłona 
deszczowa

midnight blue

matt

signal yellow

W zestawie osłona 
deszczowa

W zestawie osłona 
deszczowa

black edition

matt

matt

pearl whitetitan



NOWOŚĆ NOWOŚĆ

NOWOŚĆNOWOŚĆ

Dostępne  
również jako XL

NOWOŚĆ

Dostępne  
również jako XL

NOWOŚĆ

Urban-I 3.0
signal yellow

Kask dla dorosłych  
i dzieci nadający się do BMX, 
łyżworolek oraz codziennych 
przejazdów i wypraw.

Dostępne rozmiary S, M, L, XL
Cena Brutto 400 PLN Brutto

Urban-I 3.0
core green

Kask dla dorosłych  
i dzieci nadający się do BMX, 
łyżworolek oraz codziennych 
przejazdów i wypraw.

Dostępne rozmiary S, M, L, XL
Cena Brutto 400 PLN Brutto

Signal-Serie 
360° Reflektoren für 
mehr Sichtbarkeit 

matt

steel blue

Solidny kask do jazdy 
rowerem elektrycznym  
i trekkingowym  
w warunkach miejskich.

NOWOŚĆ

signal grey core purplecore blue

mattmatt

polar whitetitan

mattmatt

NOWOŚĆ

signal orange

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

living coral

matt

NOWOŚĆ

glacier blue

matt

icon yellow

matt

NOWOŚĆ

velvet black

matt

jade green

matt



Dostępne  
również jako XL

Dostępne  
również jako XL

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

Dostępne  
również jako XL

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ NOWOŚĆNOWOŚĆ

NOWOŚĆ

Możliwość  
zdjęcia daszka

2 .8  URBAN

Youn-I ACE
metallic blue

Kask dla dorosłych i dzieci 
nadający się do codziennych 
przejazdów i wypraw.

Dostępne rozmiary M, L
Cena Brutto 330 PLN Brutto

matt

metallic green

matt

metallic grey

matt

metallic plum

matt

aubergine

matt

velvet black

matt

cherry red

matt

rosé gold

matt

Hyban 2.0 ACE
titan

Kask dla dorosłych i dzieci 
nadający się do codziennych 
przejazdów i wypraw.

Dostępne rozmiary M, L, XL
Cena Brutto 530 PLN Brutto

signal yellow

polar whitevelvet black

Hyban 2.0
signal silver

Kask dla dorosłych  
i dzieci nadający się do BMX, 
łyżworolek oraz codziennych 
przejazdów i wypraw.

Dostępne rozmiary M, L, XL
Cena Brutto 310 PLN Brutto

signal yellow signal orange

white prism

Hyban 2.0

Dostępne rozmiary M, L, XL
Cena Brutto 310 PLN Brutto

matt

HYBAN 2.0 ACE - szyba przeźroczysta 
dostępna jako akcesoria

matt

Kask dla dorosłych  
nadający się do codziennych 
przejazdów i wypraw.

Kask dla dorosłych  
nadający się do BMX, 
łyżworolek oraz codziennych 
przejazdów i wypraw.



Dostępne  
również jako XL

NOWOŚĆ NOWOŚĆ

NOWOŚĆNOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

polar white

jade green

Hyban 2.0
core blue

Kask dla dorosłych  
i dzieci nadający się do BMX, 
łyżworolek oraz codziennych 
przejazdów i wypraw.

Dostępne rozmiary M, L, XL
Cena Brutto 310 PLN Brutto

core greencore purple

glacier blue

velvet black

icon yellow

titan

matt

matt

living coral

Kask dla dorosłych  
nadający się do BMX, 
łyżworolek oraz codziennych 
przejazdów i wypraw.



2 .9  URBAN

Dostępne  
w rozmiarze S

System 
Soft Tune

Yadd-I #credition™
silver edition

Kask dla dorosłych  
i dzieci nadający się do BMX, 
łyżworolek oraz codziennych 
przejazdów i wypraw.

Dostępne rozmiary S, M, L
Cena Brutto 355 PLN Brutto

matt

rusty black

matt

gold digger

matt

black celeste

matt

sky blue

matt

black nugget

matt

camou green

matt

Dostępne  
w rozmiarze S

System 
Soft Tune

Yadd-I™
streak blue

Kask dla dorosłych  
i dzieci nadający się do BMX, 
łyżworolek oraz codziennych 
przejazdów i wypraw.

Dostępne rozmiary S, M, L
Cena Brutto 355 PLN Brutto

matt

streak black

streak grey 

streak white

matt

matt

matt

Dostępne rozmiary S, M, L
Cena Brutto 310 PLN Brutto



midnight blue

brilliant smaragd

Dostępne  
w rozmiarze S

System 
Soft Tune

Yadd-I™
brilliant blue

Kask dla dorosłych  
i dzieci nadający się do BMX, 
łyżworolek oraz codziennych 
przejazdów i wypraw.

Dostępne rozmiary S, M, L
Cena Brutto 310 PLN Brutto

brilliant blackvelvet black

matt

brilliant grey

brilliant purple

Dostępne rozmiary S, M, L
Cena Brutto 265 PLN Brutto



2 .10  URBAN

Zestaw zimowy  
możliwy do 

zdemontowania

Scraper 3.0 ERA
pearl white

Dostępne rozmiary M, L
Cena Brutto 440 PLN Brutto

Kask dla dorosłych  
i dzieci nadający się do BMX, 
łyżworolek oraz codziennych 
przejazdów i wypraw.

velvet black shiny black

matt

ultra blue

matt

NOWOŚĆ

Scraper 3.0 ACE
ivy green

Dostępne rozmiary M, L
Cena Brutto 265 PLN Brutto

Kask dla dorosłych  
i dzieci nadający się do BMX, 
łyżworolek oraz codziennych 
przejazdów i wypraw.

magenta berry

matt

concrete grey

matt

polar matt

matt

NOWOŚĆ

alaska grey

ultra blue

matt

velvet black

matt

signal orange

matt

Scraper 3.0 ACE Iriedaily
Iriedaily white

Dostępne rozmiary M, L
Cena Brutto 355 PLN Brutto

Kask dla dorosłych  
i dzieci nadający się do BMX, 
łyżworolek oraz codziennych 
przejazdów i wypraw.

Iriedaily black Iriedaily camou

mattmatt

matt

Zestaw do jazdy zimą  
do każdego modelu Scraper 3.0.

Kask dla dorosłych  
nadający się do BMX, 
łyżworolek oraz codziennych 
przejazdów i wypraw.

Kask dla dorosłych  
nadający się do BMX, 
łyżworolek oraz codziennych 
przejazdów i wypraw.

Kask dla dorosłych  
nadający się do BMX, 
łyżworolek oraz codziennych 
przejazdów i wypraw.



Scraper 3.0
ultra blue

Dostępne rozmiary M, L
Cena Brutto 220 PLN Brutto

Kask dla dorosłych  
i dzieci nadający się do BMX, 
łyżworolek oraz codziennych 
przejazdów i wypraw.

velvet black

magenta berry

matt

concrete grey

matt

polar matt

matt

matt

signal orange

matt

matt

Kask dla dorosłych  
nadający się do BMX, 
łyżworolek oraz codziennych 
przejazdów i wypraw.



metallic copper

matt

blue art

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

2 .1 1  URBAN

Zdejmij  
daszek

NOWOŚĆ

Aduro 2.0
Dostępne rozmiary S, M, L
Cena Brutto 265 PLN Brutto

gold prism

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

titan

grey marblecream flower

glare silver

blue palm

Kask dla dorosłych i dzieci 
nadający się do codziennych 
przejazdów i wypraw.

Zdejmij  
daszek

Aduro 2.1
Dostępne rozmiary S, M, L
Cena Brutto 265 PLN Brutto

Kask dla dorosłych i dzieci nadający się  
do codziennych przejazdów i wypraw.

midnight blue

matt

smaragd green

matt

gleam silver

matt

velvet black

matt

shrimp orange

polar white

matt

Zdejmij  
daszek

Aduro 2.0
Dostępne rozmiary S, M, L
Cena Brutto 265 PLN Brutto

race black

matt

steel blue

matt

maori blackberry

matt

Kask dla dorosłych i dzieci 
nadający się do codziennych 
przejazdów i wypraw.

neon yellow

concrete grey

matt

race grey

matt

velvet black

matt

race white

matt

matt matt

Dostępne rozmiary S, M, L
Cena Brutto 310 PLN Brutto

Dostępne rozmiary S, M, L
Cena Brutto 310 PLN Brutto

Kask dla dorosłych nadający się  
do codziennych przejazdów i wypraw.



race black

Kask dla dorosłych i dzieci 
nadający się do codziennych 
przejazdów i wypraw.



2 .1 2  K ID S

Youn-I

Kask dla dorosłych i dzieci 
nadający się do codziennych 
przejazdów i wypraw.

cherry heart

Dostępne rozmiary S, M
Cena Brutto 265 PLN Brutto

sparkling green

Kask dla młodzieży i dzieci 
nadający się do codziennych 
przejazdów i wypraw  
z technologią MIPS.

velvet black

Dostępne rozmiary S, M
Cena Brutto 375 PLN Brutto

polar matt

Youn-I MIPS

matt

matt

metallic greygrey star

grey lightning blue mask

neon yellow cherry red

Yadd-I™ Kid

Kask dla dorosłych i dzieci nadający się do  
BMX, łyżworolek oraz codziennych przejazdów  
i wypraw.

Dostępne rozmiary S, M
Cena Brutto 220 PLN Brutto

white crush

white street

Youn-I

Kask dla dorosłych i dzieci 
nadający się do codziennych 
przejazdów i wypraw.

sparkling green

Dostępne rozmiary S, M
Cena Brutto 265 PLN Brutto

sparkling pinksparkling blue

velvet black

matt

polar matt

matt

sparkling purple

matt

mattmatt

matt matt

matt



NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

Yadd-I™ Kid
white street

Kask dla dorosłych i dzieci nadający się do  
BMX, łyżworolek oraz codziennych przejazdów  
i wypraw.

Dostępne rozmiary S, M
Cena Brutto 220 PLN Brutto

celeste green

fuchsia pink

polar white

MountZ

Kask dla młodzieży i dzieci nadający się do  
BMX, łyżworolek oraz codziennych przejazdów  
i wypraw z widokiem MTB.

midnight blue

Dostępne rozmiary S, M
Cena Brutto 265 PLN Brutto

velvet black

shrimp orange shiny green

shiny pink

shiny grey

shiny blue

Scraper 3.0 Kid

Kask dla dorosłych i dzieci nadający się do  
BMX, łyżworolek oraz codziennych przejazdów  
i wypraw.

shiny orange

shiny black

Dostępne rozmiary S, M
Cena Brutto 200 PLN Brutto

white crush

white street

matt matt

Kask dla dzieci nadający się do BMX, 
łyżworolek oraz codziennych przejazdów  
i wypraw.

Kask dla dzieci nadający się do BMX, 
łyżworolek oraz codziennych przejazdów  
i wypraw.

Kask dla młodzieży i dzieci nadający się do 
BMX, łyżworolek oraz codziennych przejazdów  
i wypraw.



NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

purple star

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

2 .1 3  K ID S

royal black royal blue

royal purple

Smiley 2.0 Royal

Kask dla małych dzieci.

royal green

Dostępne rozmiary S, M Już od 45 cm!
Cena Brutto 155 PLN Brutto

Smiley 2.0

Kask dla małych dzieci.

blue car

Dostępne rozmiary S, M Już od 45 cm!
Cena Brutto 155 PLN Brutto

blue croco

sparkling green

black space camou blue

sparkling red

blue sharky

Smiley 2.1
rose strawberry

Dostępne rozmiary S, M Już od 45 cm!
Cena Brutto 180 PLN Brutto

white crushblue maritim

blue mask

sparkling green

sparkling peach

sparkling plum

sparkling blue

Kask dla małych dzieci.

cherry heart

Smiley 2.0

Kask dla małych dzieci.

Dostępne rozmiary S, M Już od 45 cm!
Cena Brutto 155 PLN Brutto



NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

purple star

turquoise sailor

rose princess

pink butterflycherry heart

Smiley 2.0

Kask dla małych dzieci.

rose horse

Dostępne rozmiary S, M Już od 45 cm!
Cena Brutto 155 PLN Brutto



z
2 .14  K ID S

princess

jungle

diver

Anuky
white star

Dostępne rozmiary S, M
Cena Brutto 220 PLN Brutto

Kask dla małych dzieci.

blue soccer white heart

rose owl

shiny blue shiny black

shiny shrimp shiny rose

Hubble 1.1
retro flower

Dostępne rozmiary S, M
Cena Brutto 180 PLN Brutto

Kask dla małych dzieci.

blue horse

blue anchor

white star

purple flower

Sun- 
Protection- 
System

Smooty 2.0
pink watermelon

Dostępne rozmiary S, M Już od 45 cm!
Cena Brutto 110 PLN Brutto

blue space

shiny red

shiny blue

white smiley

purple kisses

Kask dla małych dzieci.



z

pink watermelon



3  EK SP OZ Y T ORY

Ekspozytor  
Zabezpieczenia 

Ekspozytor  
Zabezpieczenia 

Demo-Display  
MonTrailer 



Ekspozytor  
Modular

Ekspozytor  
Kaski 



Dane techniczne oraz kolory mogą się różnić od rzeczywistych 
Producent ulotki nie odpowiada za przypadkowe błędy w druku oraz pomyłki 
© ABUS 2019
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