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The way people interact with cities was
already changing quickly, but the impact of
the pandemic has thrown an even sharper
spotlight on active travel as a solution to
keeping cities moving.
In our home city of London, and in towns
and cities around the world, more and
more people are discovering cycling out
of both necessity, and an uncovering of
the simple joy that can be found from
exploring your local surroundings on two
wheels.
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If you find yourself looking at a Brompton
having not cycled in a long time, or are a
seasoned cycle commuter but are finding
your eyes opened to the possibilities of a
bike that can be taken easily on all other
forms of transport, then you’re in the right
place.
Get ready to unfold some happiness and
enjoy your city in a new way.

Will Butler-Adams
CEO, Brompton Bicycle Ltd

Stel je Brompton
samen

S Type (laag)

M Type (gemiddeld)

H Type (hoog)

Het is belangrijk om een fiets te kiezen die bij je past, ongeacht je lengte of rijstijl.
We bieden drie stuurtypes voor verschillende zithoudingen en rijstijlen.
Het S Type biedt een gestroomlijnde sportieve houding met een minimalistisch recht stuur.
Het M Type is het klassieke Brompton-stuur dat voor de meeste mensen een evenwichtige
zithouding biedt.
Het H type is voor een meer rechte houding (of een goede middenpositie als je langer bent).
nl.brompton.com/bikes/help-me-choose

Kleuren
Met zes standaardkleuren om uit te kiezen, is er voor elk wat wils.
Voor 2021 bieden we nu de zeer populaire Black Lacquer-optie die voorheen
exclusief was voor Black Edition-modellen, waar de handgesoldeerde
soldeernaden en geborstelde framebuizen doorheen schijnen.
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Staal
Robuust volledig
stalen frame, met de
hand gesoldeerd in
Londen. Gemaakt voor
het dagelijkse leven in
de stad.

Titanium
Onze superlight optie maakt gebruik van het
klassieke stalen hoofdframe, maar heeft een
titanium voorvork en achterframe, samen met andere
lichtgewicht verbeteringen om je Brompton-ervaring
lichter en sneller te maken.
Deze geüpgrade modellen zijn voorgeconfigureerd
verkrijgbaar online, bij je dichtstbijzijnde Brompton
Junction of bij geselecteerde retailers.

Laad thuis op. Ontvouw nieuwe routes en
ga nieuwe routes ontdekken zonder een
druppel zweet te laten. Stressvrij door de
stad.
De Brompton Electric biedt ongeëvenaarde
opvouwbaarheid voor een e-bike. Ontdek
een nieuwe manier van voortbewegen.
Versnellingen: 2 of 6
Gewicht: vanaf 13,7 kg
(16,6 kg met batterij)
Actieradius*: 30-70 km
Flame Lacquer (nieuw voor 2021)

Gloss Black
Gloss Rocket Red
Gloss Turkish Green
Flame Lacquer

Black Edition
Back in Black. Het nachtleven in de stad, fietsen door de stad en nieuwe
routes ontdekken. De Black Edition is ontworpen voor het stadsleven;
met geanodiseerde zwarte componenten en hoogglans afwerkingen in
speciale kleuren: Black, Rocket Red, Turkish Green en nu ook op veler
verzoek Flame Lacquer.
Een ‘superlight’ versie van de Black Edition is ook als optie verkrijgbaar.

* Afhankelijk van de rijomstandigheden
en het gewicht van de berijder.

Compact

Geen diefstal

Gemakkelijk te dragen

Bespaar tijd

Draagbaar

Gloss Black
Gloss Turkish Green
Bolt Lacquer

nl.brompton.com/electric

Even thuis in de stad...

Het geheel nieuwe assortiment bagage
Onze bagagecollectie voldoet aan een breed scala
van behoeften met kwaliteit en doordacht design.
De Brompton-fiets is ontworpen met het oog
op dagelijks gebruik in de stad en een integraal
onderdeel van deze gedachte was ook het middel
om je benodigdheden voor de dag te kunnen
meenemen. Twee verschillende stijlen, Metro en
Borough, beide klikken eenvoudig op en van het
voorste dragerblok.
Metro
Deze tassen zijn perfect voor woon-werkverkeer,
Geïnspireerd door de klassieke koerierstas,
verkrijgbaar in verschillende maten en met
diverse handige functies voor je fietstocht.

Borough

Deze tassen zijn geschikt voor gebruikers
met flexibele behoeften. Ze zijn nog steeds
geschikt voor het woon-werkverkeer, maar ook
voor boodschappen of een weekendje weg.

… op avontuur.

City Apparel
De perfecte vouwfiets voor de stad diende als inspiratie
voor onze collectie stadskleding. Net als een Brompton
zijn alle kleding en accessoires in het assortiment
ontworpen om je overal mee naartoe te nemen. Samen
met onze vrienden bij Endura hebben we een collectie
ontworpen die praktisch is om in te rijden en net zo
gemakkelijk te dragen is zowel op als naast de fiets.

Upgrades & Accessoires
Personaliseer je fiets met onze reeks upgrades van
vouwbare tanwall-banden tot handgemaakte lederen
zadels van Brooks, evenals onze ingenieuze toolkit
die in het voorframe past en snelle aanpassingen of
reparaties onderweg mogelijk maakt.
nl.brompton.com/shop/parts-and-accessories

Gevouwen afmetingen*
* De getoonde Brompton is een S type, maten variëren
enigszins, afhankelijk van de zadelpen en stuuroptie.
(Maar ze passen allemaal netjes in treinen, bussen,
auto’s en andere vervoersmiddelen)

Diepte:
270mm / 10.6”

Hoogte:
565mm
22.2”

Breedte: 585mm / 23”

brompton.com
Deze brochure is gedrukt op FSC-gecertificeerd
papier en met milieuvriendelijke inkt.

De naam en logo’s van Brompton zijn geregistreerde handelsmerken
van Brompton Bicycle Ltd, Unit 1, Greenford Park, Greenford,

Gelieve te recycleren.

Londen, UB6 0FD (ja, hier worden alle fietsen gemaakt).

