


Made for trains
Gemaakt voor forenzen en 
metro's wereldwijd

M3L in grijs en Lime Green 
M type stuur 
3 versnellingen
Spatborden 
Roll Top tas in zwart, grijs en 
Lime Green 

Opgevouwen: 
585 b x 565 h x 270 d (mm) 
23 x 22,2 x 10,6 inch

Made  
For  
Cities

Made For Speed
Sneller de stad door

H6L in Turkish Green en grijs
H type stuur 
6 versnellingen
Spatborden
Schoudertas in zwart



Made For Socialising
Gemaakt om vrienden 
te bezoeken en naar het 
café te gaan
 
H6R in Rood
H type stuur 
6 versnellingen 
spatborden en bagagedrager 
Tote Bag in zwart

Made for escaping
Gemaakt om snel even 
een frisse neus te halen

P6L in Racing Green en 
Ivory
P type stuur
6 versnellingen
Spatborden
C tas in zwart
Zadeltas in zwart



Made iN 
LoNdoN

1975

2003

1977

2013Nu

1981

2011

1987

2006

1988

1995

inspiratie
andrew ritchie ontwerpt  
de fiets in zijn flat tegenover 
het Brompton oratory in 
Londen.

schakelen
Verhuizing naar een speciale 
fabriek in West Londen: de 
start van een nieuw tijdperk 
voor Brompton.

de eerste 
ontwerpen
Na enkele prototypes kwam 
een fraaier ontwerp.

Hier is Londen
Brompton Junction
Londen gaat open, de zesde
ter wereld na Hamburg,
shanghai en amsterdam.

de productie 
gaat van start
de productie van kleine 
aantallen gaat van start.

over de hele 
wereld
de eerste Brompton 
Junction winkel in Kobe, 
Japan gaat open. 

erkenning
 

Het beste product.

en daar gaan ze
Het eerste Brompton 
wereldkampioenschap in 
Barcelona.

de eerste fabriek
serieproductie begint in 
West Londen.

Lange afstand
een Brompton op de 
zuidpool.

Koninklijke 
erkenning
Brompton krijgt de 
Queen's award exportprijs.

brompton.com/about-us/history

ZO BEGON HET ALLEMAAL

Made  
For  
you

de eerste Brompton is 40 jaar geleden door andrew ritchie in Londen ontworpen en 
gebouwd. de stad blijft ons het meest inspireren. elke fiets wordt in onze fabriek in de 
hoofdstad met de hand gelast en gemonteerd.



UW BROMPTON CONFIGUREREN
elke Brompton wordt in onze fabriek in Londen met de hand op bestelling gemaakt. 
in deze handleiding ziet u hoe u uw Brompton perfect op uw leefstijl kunt laten 
aansluiten.

1 – STUREN

Vier typen stuur met elk zijn 
eigen zit: altijd een die bij u past.

2 – vERSNELLINGEN

1 vERSNELLING 
Licht en eenvoudig voor de puristen 
 
 
 
2 vERSNELLINGEN 
Met een extra versnelling voor heuvel op 
rijden en sneller optrekken 
 

 

 
3 vERSNELLINGEN 
Een robuuste naafversnelling,  
een populaire keuze voor  
dagelijks gebruik.
 
6 vERSNELLINGEN 
De ultieme allrounder met  
de meeste versnellingen Er zijn ook hoge of lage versnellingen leverbaar. Zie 

de prijslijst of neem contact op met uw dealer voor de 
beschikbare opties.

H TyPE 
Lijkt op het M type maar is 57 mm 
hoger, perfect voor fietsers die 
graag meer rechtop zitten.

P TyPE 
 Een veelzijdig stuur met twee 
zitposities

S-TyPE 
Voor een lagere zit en een 
sportieve, soepele rit.

M TyPE 
 Klassiek stuur voor meer comfort

BAGAGEDRAGER

SPATBORD3 – SPATBORdEN

GEEN SPATBORdEN 
Versie e: licht en sportief

SPATBORdEN 
 Versie L: voor fietsen in alle 
weersomstandigheden

SPATBORdEN EN 
BAGAGEdRAGER 
 Versie R: voor meer bagageruimte 
en een zitje als de fiets 
opgevouwen is

4 – FRAME

Brompton biedt twee frame-opties.   
Het superlight frame is lichter met titanium 
vorken en achterframe om soepeler te sturen 
en om hem gemakkelijker te dragen. 

STANdAARd STAAL  
vanaf 10,1 kg/22,3 lbs

SUPERLIGHT  
vanaf 9,4 kg/20,7 lbs 

925 mm 1015 mm 1030 mm 1075 mm

6 versnellingen standaard
3 versnellingen standaard
2 versnellingen standaard
1 versnelling standaard

Versnellingen in inch



5 – kLEUR

Standaard stalen frames kunnen met één 
of twee kleuren worden besteld: bij twee 
kleuren, is er één voor het hoofdframe en de 
andere kleur
voor de uiteinden.

Bij Superlight-frames kunt u maar één 
kleur kiezen voor het hoofdframe en de 
balhoofdbuis. De titanium voorvork en het 
achterframe zijn van nature grijs.

HOOFDFRAME

UITEINDEN

CLASSIC
kLEUREN

FLUOR kLEUREN

PREMIUM kLEUREN

MONO

STARdUST BLACk

GRIJS

ZWART

IvORy

RACING GREEN

ROOd

BERRy CRUSH

LIME GREENLAGOON BLUE

TURkISH GREEN

TEMPEST BLUE

RAW LACQUER

Stardust Black is een 
hoogglanzende metallic 
afwerking die het licht weerkaatst 
wat een uniek resultaat oplevert. 
Alleen leverbaar voor het 
volledige frame of als Superlight-
optie.

Raw Lacquer is een unieke 
industriële afwerking die 
het vakmanschap van onze 
framebouwers goed uit laat 
komen. Alle framesets verschillen 
van elkaar door de natuurlijke 
eigenschappen van staal. Alleen 
leverbaar voor het volledige 
frame of als Superlight-optie.



6 – ZAdELS

 BROMPTON ZAdEL 
dit unieke zadel heeft een onder 
de neus gevormde greep waarmee 
de fiets gemakkelijk kan worden 
gedragen.. Leverbaar in standaard 
breedte of extra breed. 

USB ZAdELLAMP 
Het compacte Cateye rapid 
Mini usB-oplaadbare achterlicht 
kan aan de speciale Brompton 
zadelsteun worden geklikt

BROOkS B17 SPECIAL 
op dit traditioneel lederen met 
koperen klinknageltjes ingeslagen 
zadel zult u jarenlang comfortabel 
kunnen fietsen Leverbaar in twee 
modellen: voor mannen en voor 
vrouwen

7 – ZAdELHOOGTE

STANdAARd ZAdELPEN 
voor een binnenbeenmaat tot  
84 cm/33 inch

vERLENGdE ZAdELPEN 
Geschikt voor een binnenbeenmaat 
van meer dan 84 cm/33 inch

TELESCOPISCHE ZAdELPEN 
Voor een binnenbeenmaat van meer 
dan 90 cm/35 inch. Hiermee kan 
de fiets kleiner worden opgevouwen 
dan met de verlengde zadelbuis

9 – BANdEN

STANdAARd BROMPTON 
  ideaal voor stadsgebruik, met 

lage rolweerstand en een goede 
bescherming tegen lek rijden

SCHWALBE kOJAk 
  de snelste, lichtste en meest 

efficiënte band, voor wie hard wil 
gaan

SCHWALBE MARATHON 
 Een robuuste allrounder, 

betrouwbaar voor alle ritten met 
extra Kevlar bescherming tegen lek 

rijden.

8 – vERING

STANdAARd 
alleen voor mensen die minder 
dan 70 kg (154 lbs) wegen 
 
STEvIG 
Voor mensen die meer dan  
70 kg (154lbs) wegen of van een 
stuggere ophanging houden

10 – vERLICHTING

Niets is zo lekker als 's nachts 
fietsen.  
Zorg er wel voor dat u duidelijk 
zichtbaar bent. 

ALLEEN REFLECTOREN SET LEd-vERLICHTING OP 
BATTERIJEN 
een sterke Cateye Volt 300 usB-
oplaadbare koplamp en speciaal 
Brompton achterlicht met batterij

 
 

 
 
 
 
 
 
 

SHIMANO NAAFdyNAMO 
 een betrouwbare verlichting, 
door shimano voor Brompton 
ontworpen: geen gedoe meer met 
het opladen van accu's

 
 

 
 
 
 

 
 
SCHMIdT SON 
NAAFdyNAMO 
Bijzonder fraai, zeer efficiënt, voor 
jarenlang zorgeloos licht. Wordt 
met sterke Busch & Müller led-
koplamp geleverd om altijd goed 
zicht te hebben



11 – BAGAGEdRAGER vOOR

Met de unieke bagagedrager kunt u uw Brompton-tas 
voorop uw fiets vervoeren. Voor winkelen, sightseeing, 
werk, reizen of spannende vakanties: met een 
bagagedrager wordt uw Brompton nog veelzijdiger. de 
tassen kunnen tot 10 kg dragen en ze worden aan het 
hoofdframe bevestigd zodat u licht blijft sturen.

ALLEEN BAGAGEdRAGER vOOR 
selecteer deze optie tijdens het configureren van uw fiets 
en kies later op uw gemak uw tas.

11 – BAGAGEdRAGER vOOR

T BAG 
De ultieme fietstas. Met deze tas bent u op 
alles voorbereid. 
Inhoud 31 liter 
afmetingen 420 b x 300 h x 280 d 

S BAG  
Koerierstas van stevige Cordura, goed 
bestand tegen dagelijks gebruik en groot 
genoeg voor een weekendje eropuit. 
Inhoud 20 liter 
afmetingen 420 b x 260 h x 110 d 

C BAG 
Grote koerierstas van stevige Cordura, goed 
bestand tegen dagelijks gebruik en groot 
genoeg voor een weekendje eropuit. 
Inhoud 25 liter 
afmetingen 420 b x 300 b x 170 d 

ZAdELTASJE 
Ideaal voor sleutels, portemonnee, snack voor 
onderweg of zelfs een extra binnenband.  
Voor wie licht wil reizen of als aanvulling op 
andere tassen. 
Inhoud 0,4 liter 
afmetingen 120 b x 120 h x 60 d

ROLL TOP BAG 
De ultieme tas voor stadsgebruik met een 
roll top en een instelbare riem en variabele 
inhoud. 
Inhoud 9 liter 
afmetingen 300 b x 280 h x 110 d 

kATOENEN TOTE BAG 
Compact, voor dagelijks gebruik   
Inhoud 9 liter 
afmetingen 280 b x 300 h x 280 d 



de naam en de logo's van Brompton zijn geregistreerde handelsmerken van Brompton 

Bicycle Ltd., unit 1, Greenford Park, Greenford, Londen uB6 0aZ, engeland 

AFMETINGEN OPGEvOUWEN

MAdE FOR TRAINS MAdE FOR ESCAPING MAdE FOR dESkS

MAdE FOR TAXIS MAdE FOR SOCIALISING MAdE FOR HOMES

of ga vandaag voor een proefrit 
naar een dealer in de buurt:  

brompton.com/find-a-store

Bezoek ons op                                    

Diepte  
270 mm  
10,6 inch 

585 mm 
23 inch 

565 mm 
22,2 inch 


