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ALKMAARSE GROOTHANDELS UNIE
In 1966, na een fusie van drie fietsgroothan-
dels, ziet de Alkmaarse Groothandels Unie het 
levenslicht. Het grote succes en de internationale 
doorbraak volgt tien jaar later.  AGU was het eer-
ste bedrijf dat zich toelegde op de productie van 
lichtgewicht fietstassen, gemaakt van robuust 
nylon. De eerste fabrikant van de tassen was 
Yashuo Kurata, die de tassen fabriceerde vanuit 
zijn werkplaats in hartje Tokyo. 

KLICKFIX
Door de ontwikkeling van innovatieve bevesti-
gingssystemen stellen AGU en KLICKfix fietsers 
overal ter wereld in staat veilig en comfortabel 
met bagage op de fiets te stappen. Elke dag weer.

AGU—
SINDS 
1966

“AGU WAS 
HET EERSTE 
BEDRIJF 
DAT ZICH 
TOELEGDE OP DE 
PRODUCTIE VAN 
LICHTGEWICHT 
FIETSTASSEN, 
GEMAAKT VAN 
NYLON”



01
1

#EVERYDAYRIDING

Nederland is een fietsland pur sang. Daarom zijn 
we bij AGU zo gek op fietsen, het zit ons in de 
genen. En we zorgen er graag voor dat iedereen 
net zo veel plezier beleeft aan fietsen als wij. 
Of het nu gaat om de forens die elke dag weer 
en wind trotseert in het zadel, de tourfietser die 
op elk terrein moet kunnen vertrouwen op zijn 
materiaal, de recreant die een degelijke fietstas 
voor het weekend nodig heeft of de stadsfietser 
die een laptop droog naar huis wil vervoeren.

Omdat onze producten al meer dan 50 jaar 
samen met de fietser de strijd met de elementen 
aangaan, bieden we een slimme keuze voor 
de consument. Een keuze voor toegankelijke, 
competitieve en begeerlijke items, met oog voor 
detail en compromisloos op kwaliteit. De fietser 
en haar dagelijkse behoeften staan centraal 
bij AGU. Samen met onze dealers bieden we 
relevante producten, kennis en diensten dichtbij 
huis. Voor elke ambitie, reis of doel. Altijd tegen 
de juiste prijs en een gegarandeerde kwaliteit. Zo 
bezorgen we elke fietser het ultieme gevoel van 
vrijheid.

Geen zorgen over je uitrusting.
Geen afleiding.
In elk weertype.
Gewoon fietsen.
Het jaar rond.
365 dagen.

#everydayriding
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GREEN 
SPHERE

AGU BIEDT AL BIJNA EEN HALVE EEUW 
PERFECTE OPLOSSINGEN VOOR IEDEREEN 
DIE TRAPPEND BAGAGE WIL VERVOEREN. 
MODIEUS OF SPORTIEF, COMPACTE 
ZADELTAS, STOERE STUURTAS OF ROBUUSTE 
DUBBELE FIETSTAS, WATERAFSTOTEND 
OF WATERPROOF: AGU HEEFT VOOR IEDER 
DOEL EN IEDER WEERTYPE EEN PERFECTE 
REISMAAT. OMDAT WE WETEN WAT FIETSERS 
DRIJFT, BLIJVEN WE INNOVEREN. ONZE 
TASSEN ZIJN VOORZIEN VAN DE NIEUWSTE 
TECHNOLOGIEËN DIE JE IN STAAT 
STELLEN MAKKELIJK EN VEILIG BAGAGE 
TE VERVOEREN ZOALS JIJ DAT WILT, ELKE 
DAG, BIJ REGEN OF ZONNESCHIJN.

TECHNIEK

Green Sphere-producten zijn gemaakt van ecovriendelijke en/of 
gerecyclede materialen, waarmee een bijdrage wordt geleverd 
aan een schoner productieproces. Dezelfde betaalbare kwaliteit 
die mensen van ons gewend zijn, maar dan in een groen jasje. 
Zodat we als AGU straks 100 jaar bestaat nog steeds zonder 
zorgen de elementen kunnen trotseren. 

Ecovriendelijk: Het verwerken van PETflessen tot polyester 
geschikt voor fietstassen heeft een positieve impact op 
het milieu. De flessen worden afgebroken tot flakes en dan 
verwerkt tot nieuwe grondstoffen voor onze tassen. Door 
gebruik te maken van gerecyclede materialen wordt de CO2-
uitstoot verminderd en de belasting op grondstof verlaagd.

Kwaliteit en duurzaamheid: Producten waarin Green Sphere 
is verwerkt zijn van dezelfde hoge kwaliteit en hebben dezelfde 
materiaaleigenschappen als overige AGU-producten.

PVC-vrij: Naast het gebruik van gerecycled polyester bieden 
we ook de mogelijkheid om te kiezen voor een PVC-vrij 
product. Hierbij is de coating van de stof voorzien van een PU 
(polyurethaan) coating in plaats van PVC. Dit materiaal is veel 
minder schadelijk voor mens en milieu.

OMDAT WE BIJ AGU 
NIET ALLEEN NU, 
MAAR OOK IN DE 
TOEKOMST NOG 
#EVERYDAYRIDING 
MOGELIJK WILLEN 
MAKEN, SPANNEN 
WE ONS IN OM BIJ 
DE PRODUCTIE VAN 
ONZE FIETSTASSEN 
HET MILIEU 
ZOVEEL MOGELIJK 
TE ONTZIEN. MET 
DIT IN GEDACHTEN 
IS GREEN SPHERE 
ONTSTAAN. 

RITSEN
 AGU maakt voor de tassenserie gebruik van YKK-ritsen: 
oersterke ritsen met de hoogst mogelijke kwaliteit en 
duurzaamheid. YKK-ritsen zijn er in verschillende vormen; van 
regulier tot waterafstotend, waarbij een laag op de rits-tape is 
aangebracht die vocht buiten houdt.

ZICHTBAARHEID
Voor een optimale zichtbaarheid bij elk weerstype zijn de 
fietstassen van AGU voorzien van reflecterende elementen en 
materialen. Op bijna al onze tassen wordt gebruik gemaakt van 
3M-Scotchlite reflectie, bewezen de beste en meest zichtbare 
op de markt. Deze wordt zelfs gebruikt voor belijning op de weg, 
waar zichtbaarheid en duurzaamheid van hoog belang is.
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DE STOF IS BEHANDELD MET 

EEN ZOGEHETEN DURABLE WATER 

REPELLENT (DWR) COATING.

DWR
Dankzij deze DWR coating rolt (regen) water van het oppervlak 
af. Bij langdurige blootstelling aan water kan er echter wel vocht 
door de naden en de stof heendringen. In die omstandigheden 
is het zaak je spullen extra te beschermen, met bijvoorbeeld een 
waterdichte regenhoes om de tas.

D R Y L I N E R  T E C H N O L O G Y

waterproof
lining to keep
out water

waterresistant
detachable

lining to dry
quickly

waterproof
seams

through
taping

W E L D E D  S E A M S

fabric

m
et

al
 m

o
ld

HF
pressure

heat
welded

no stitching 
holes

D W R  -  D U R A B L E  WAT E R  R E P E L L E N C Y  -  
T H R E AT M E N T

waterresistant

DRYLINER TECHNOLOGY

WELDED SEAMS DWR - DURABLE WATER REPELLENCY - THREATMENT

WELDED NADEN ZIJN DOOR MIDDEL 

VAN HOOGFREQUENTE LASTECHNIEK 

VAN DE STOFFEN AAN ELKAAR 

VERBONDEN, IN PLAATS VAN 

GESTIKT, VOOR EEN 100% WATER-  

EN STOFDICHTE DICHTE VERBINDING 

TUSSEN DE VERSCHILLENDE 

PANELEN.

WATERDICHT 
BETEKENT IN 
DE REGEL DAT 
CONSTRUCTIE EN 
MATERIAAL GEEN 
WATER DOORLATEN. 
IN COMBINATIE 
MET DE GEBRUIKTE 
NADEN BEPALEN 
DEZE FACTOREN 
HOE VEEL 
WATERDRUK –  
EN DUS REGEN –  
DE TASSEN KUNNEN 
WEERSTAAN.

WELDED 
NADEN

WATER-
AFSTOTEND

AGU DRYLINER TECHNOLOGY 

COMBINEERT EEN WATERAFSTOTENDE 

BUITENLAAG MET EEN GETAPETE 

WATERDICHTE VOERING. 

Omdat de waterafstotende buitenkant gestikt is, hoeven er bij het ontwerp 
geen compromissen te worden gesloten en is het mogelijk handige 
features zoals straps en vakken te integreren. Het resultaat is een win-
win situatie voor de gebruiker; een moderne en functionele tas mét een 
waterdichte constructie. De voordelen van DryLiner Technology:

Optimale bescherming
Door het gebruik van een waterdichte binnenzak kunnen zelfs 
laptops en andere kostbare spullen nu comfortabel, veilig en droog 
vervoerd worden in deze tassen.

Geen concessies op ontwerp
Geen concessies meer op het ontwerp. De DryLiner-constructie 
maakt het mogelijk elk design tot uitvoering te brengen. Hierdoor 
kunnen we handige features zoals straps en opbergvakken 
integreren aan de buitenkant van de fietstas, zonder in te leveren op 
waterdichtheid en gebruiksgemak.

Praktisch en droog
Door gebruik van klittenband is de DryLiner-voering makkelijk los te 
halen, zodat de buitenlaag snel kan drogen en er ook geen vocht aan 
de binnenzijde van de tas kan blijven hangen.

DRYLINER 
TECHNOLOGY 
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KLICKFIX
SINDS 1989 BIEDT HET DUITSE 

KLICKFIX DE OPLOSSING VOOR 

EEN MAKKELIJKE EN STABIELE 

BEVESTIGING VAN FIETSTASSEN. 

Het KLICKfix-systeem maakt het mogelijk je fietstas met een simpele klik vast te 
zetten en los te halen en vormt een solide bevestiging die rammelen of slingeren 
tegengaat. Daarnaast maakt KLICKfix gebruik van het centerlock-systeem, 
dat diefstal tegengaat en extra stabiliteit biedt. De productie van de systemen 
vindt plaats in Duitsland en er wordt veelal gebruik gemaakt van gerecyclede 
materialen. 

MODULE-RAIL 
Deze aluminium rail bevat van twee haken die zijwaarts kunnen schuiven, zodat 
hij met gemak past op elke bagagedrager. De haken zijn voorzien van automatisch 
verstelsysteem, waardoor ze zeer eenvoudig vastgeklikt en weer losgemaakt 
kunnen worden, en passen op buisdiameters tussen de 8 en 16 millimeter. Het 
Module Rail-systeem zorgt ervoor dat de fietstassen lager hangen, waardoor 
er meer ruimte bovenop de bagagedrager is. Gebruik van aluminium maakt de 
tassen licht en zorgt er bovendien voor dat ze stijver zijn waardoor ze beter op hun 
plaats blijven hangen.

TOP VARIO HOOK 
Het Top Vario Hook systeem bestaan uit twee vaste haken die vastgeklikt 
en losgemaakt kunnen worden door middel van een veer. Een eenvoudig 
bevestigingssysteem voor de bagagedrager, met een hoog gebruiksgemak, 
geschikt voor buisdiameters van 8 tot 16 millimeter. Top Vario Hook zorgt 
ervoor dat de fietstassen lager hangen, waardoor er meer ruimte bovenop de 
bagagedrager is.

KLICKFIX STUURTAS BEVESTIGINGSSYSTEEM
Het KLICKfix-bevestigingssysteem voor stuurtassen is oerdegelijk en extreem 
gebruiksvriendelijk. Eenvoudig te bevestigen met de stuurtas adapter. De adapter 
is verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen. 

VARIO HOOK
Het Vario-systeem is een gebruiksvriendelijk en degelijk bevestigingssysteem 
voor bagagedragers, geschikt voor buisdiameters van 6 tot 16 millimeter.
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PERFORMANCE
SERIES
DE LICHTGEWICHT PERFORMANCE SERIES IS ONTWORPEN 
MET HET OOG OP HOOG GEBRUIKSGEMAK EN OPTIMALE 
BESCHERMING TEGEN DE ELEMENTEN TIJDENS 
SPORTIEF GEBRUIK, ZOALS LANGE FIETSREIZEN OF 
BIKEPACKING TRIPS. DE COLLECTIE OMVAT ALLE 
MOGELIJKE MODELLEN, VAN ACHTER- EN VOORTASSEN, 
TOT STUURTASSEN EN ZADELTASJES. MET KENMERKEN 
ALS WELDED NADEN EN DRYLINER TECHNOLOGIE HOEF JE 
JE NIET DRUK TE MAKEN OM DE WEERSOMSTANDIGHEDEN 
EN HET GEBRUIKSVRIENDELIJKE KLICKFIX-SYSTEEM 
ZORGT BOVENDIEN VOOR EEN SNELLE EN SOLIDE 
VERBINDING MET DE FIETS. DE PERFORMANCE SERIE 
IS VERVAARDIGD UIT GERECYCLED POLYESTER, EN 
VOORZIEN VAN YKK RITSEN EN 3M REFLECTERENDE 
ELEMENTEN VOOR DE BESTE PRESTATIES, ALTIJD EN 
OVERAL. #EVERYDAYRIDING

AKIRA STUURTAS 220

De Akira stuurtas 220 beschikt over een 
waterdichte- en functionele constructie. Door 
de combinatie van de premium kwaliteit 
stof en de welded naden blijven je spullen 
droog tijdens je rit. De stuurtas heeft een 
opening aan de stuurzijde en is voorzien 
van een afneembare schouderriem. Met de 
afneembare schouderriem kun je de fietstas in 
een handomdraai veranderen in een handige 
schoudertas. Daarnaast is de tas uitgerust met 
een waterdichte kaart/telefoonhoes en reflectie 
voor extra zichtbaarheid

•   Waterdicht d.m.v. welded seams
•  Lichtgewicht
•  Reflectie
•  Te bevestigen in combinatie met KLICKfix 

stuuradapter (niet meegeleverd)
•  Afneembare schouderriem
•   Ritsafsluitbaar binnenvakje
•  Voorzien van stevig binnenframe
•  Waterdichte kaart/telefoonhoes

€ 79,99
Capaciteit: 7L

414922

AKIRA ZIJTAS 235

De Akira zijtas 235 is een enkele fietstas die 
beschikt over een waterdichte- en functionele 
constructie. Door een combinatie van de 
premium kwaliteit stof, welded naden en een 
roll-top opening aan de bovenkant wordt je 
waardevolle bagage droog gehouden. De 
KLICKfix Module rail maakt de bevestiging van 
de tas op de fiets heel makkelijk en flexibel af te 
stemmen op jouw specifieke drager. Daarnaast 
is de tas uitgerust met reflectie voor extra 
zichtbaarheid, afneembare schouderriem en een 
ritsafsluitbaar vakje.

•   Waterdicht d.m.v. welded seams
•  Lichtgewicht
•  Reflectie
•  KLICKfix Module rail
•  Afneembare schouderriem
•   Ritsafsluitbare binnenvakje

€ 59,99
Capaciteit: 15L

414936

AKIRA ZIJTAS 250 LARGE

De Akira zijtas 250 large is een enkele 
fietstas die beschikt over een waterdichte- en 
functionele constructie. Door een combinatie 
van de premium kwaliteit stof, welded naden 
en een roll-top opening aan de bovenkant wordt 
je waardevolle bagage droog gehouden. De 
KLICKfix module rail maakt de bevestiging van 
de tas op de fiets heel makkelijk en flexibel af te 
stemmen op jouw specifieke drager. Daarnaast 
is de tas uitgerust met reflectie voor extra 
zichtbaarheid, afneembare schouderriem en een 
ritsafsluitbaar vakje.

•   Waterdicht d.m.v. welded seams
•  Lichtgewicht
•  Reflectie
•  KLICKfix Module rail
•  Afneembare schouderriem
•   Ritsafsluitbaar binnenvakje

€ 69,99
Capaciteit: 20L

414951

AKIRA WELDED BAGS
Elke dag op pad, zelfs in de meest uitdagende 
weersomstandigheden. De Akira collectie van waterdichte 
tassen is uitgevoerd in een premium kwaliteit modieuze grijze 
melange stof. De tassen zijn voorzien van het KLICKfix-
systeem en gefabriceerd met welded naden en een rolsysteem 
aan de bovenkant, om de inhoud absoluut droog te houden.



02
1

AQUADUS STUURTAS 920

De Aquadus stuurtas 920 biedt dankzij een 
unieke welded constructie een waterdichte 
stuurtas met een hoogwaardige kwaliteit 
en een lange levensduur. De stuurtas heeft 
een opening aan de stuurzijde en is voorzien 
van een afneembare schouderriem. Met de 
afneembare schouderriem kan je de stuurtas 
in een handomdaai veranderen in een handige 
schoudertas. Daarnaast is de tas uitgerust 
met reflectie voor extra zichtbaarheid en een 
waterdichte kaart/telefoonhoes

•   Waterdicht d.m.v. welded naden
•  Lichtgewicht
•  Reflectie
•  Te bevestigen in combinatie met KLICKfix 

stuuradapter (niet meegeleverd)
•  Afneembare schouderriem
•   Waterdichte kaart/telefoonhoes

€ 59,99
Capaciteit: 9L

414952

AQUADUS ZIJTAS 935

Extreem waterdicht en een langere levensduur 
dankzij de unieke welded naden. De Aquadus 
enkele zijtas 935 biedt dankzij de combinatie van 
hoogwaardig materiaal, de welded constructie 
en de roll-top opening een perfecte oplossing 
voor het beschermen van je waardevolle bagage 
tijdens een fietsrit op een regenachtige dag. 
Daarnaast is de tas uitgerust met reflectie 
voor extra zichtbaarheid. Met de afneembare 
schouderriem kun je de fietstas veranderen in 
een handige schoudertas.

•   Waterdicht d.m.v. welded naden
•  Lichtgewicht
•  Reflectie
•  KLICKfix Vario Top haken (ø 8-16mm)
•  Afneembare schouderriem
•   Handig handvat

€ 39,99
Capaciteit: 20L

414923

AQUADUS ZIJTAS 950 LARGE

Extreem waterdicht en een langere levensduur 
dankzij de unieke welded naden. De Aquadus 
enkele zijtas 950 large biedt dankzij de 
combinatie van hoogwaardig materiaal, de 
welded constructie en de roll-top opening een 
perfecte oplossing voor het beschermen van je 
waardevolle bagage tijdens een fietsrit op een 
regenachtige dag. Daarnaast is de tas uitgerust 
met reflectie voor extra zichtbaarheid. Met de 
afneembare schouderriem kun je de fietstas 
veranderen in een handige schoudertas.

•   Waterdicht d.m.v. welded naden
•  Lichtgewicht
•  Reflectie
•  KLICKfix Vario Top haken (ø 8-16mm)
•  Afneembare schouderriem
•   Handig handvat

€ 49,99
Capaciteit: 25L

414937

AQUADUS WELDED BAGS
Een waterdichte serie tassen gemaakt van een modern ogende 
technische zwarte stof, uitgevoerd met welded naden om de 
inhoud absoluut droog te houden. Reflecterende elementen 
zorgen voor extra zichtbaarheid onderweg, en de zijtassen in 
deze serie zijn voorzien van het KLICKfix bevestigingssysteem.
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PREMIUM H2O STUURTAS

De Premium H2O stuurtas is een stoere tas met 
een waterdichte binnenvoering door het gebruik 
van Dryliner Technology. In combinatie met de 
roll-top constructie aan de bovenkant, wordt 
je bagage extra goed beschermd tegen water. 
Tevens geeft de tas een betere zichtbaarheid 
door de 3M Reflectie. De tas is gemaakt van een 
premium kwaliteit gerecycled polyester en valt 
hierdoor in het Green Sphere assortiment voor 
de bewuste klant die het belangrijk vindt om een 
duurzame keuze te kunnen maken. 

•   Waterdicht d.m.v. Dryliner Technology
•  Lichtgewicht 
• 3M Reflectie
•  Extra bevestigingslussen voor verlichting of 

overige bagage 
•  Te bevestigen in combinatie met KLICKfix 

stuuradapter (niet meegeleverd) 
• Green Sphere materiaal; Gerecycled Polyester
•  Afneembare schouderriem

 € 69,99
Capaciteit: 9L 

414924

PREMIUM H2O ZIJTAS

De Premium H2O zijtas is een stoere tas met 
een waterdichte binnenvoering door het gebruik 
van Dryliner Technology. In combinatie met de 
roll-top constructie aan de bovenkant, wordt 
je bagage extra goed beschermd tegen water. 
Tevens geeft de tas een betere zichtbaarheid 
door de 3M Reflectie. Met de bijgeleverde 
schouderriem kan je de tas gemakkelijk 
veranderen in een schoudertas. De tas is 
gemaakt van een premium kwaliteit gerecycled 
polyester en valt hierdoor in het Green Sphere 
assortiment voor de bewuste klant die het 
belangrijk vindt om een duurzame keuze te 
kunnen maken.

•   Waterdicht d.m.v. Dryliner Technology
•  Lichtgewicht
•  3M Reflectie
•  Extra bevestigingslussen voor verlichting of 

overige bagage 
•  KLICKfix Vario Top haken (ø 8-16mm)
•  Green Sphere materiaal; Gerecycled Polyester
•   Afsluitbare voorvakken met  

YKK (waterafstotende) ritsen
•  Afneembare schouderriem
•  Compressiebanden rechts en links
•  Verkrijgbaar met laptophoes

€ 49,99
Capaciteit: 13L

414938

PREMIUM H2O ZIJTAS LARGE

De Premium H2O zijtas large is een stoere 
tas met een waterdichte binnenvoering 
door het gebruik van Dryliner Technology. In 
combinatie met de roll-top constructie aan 
de bovenkant, wordt je bagage extra goed 
beschermd tegen water. Tevens geeft de tas 
een betere zichtbaarheid door de 3M Reflectie. 
Met de bijgeleverde schouderriem kan je de tas 
gemakkelijk veranderen in een schoudertas. 
De tas is gemaakt van een premium kwaliteit 
gerecycled polyester en valt hierdoor in het 
Green Sphere assortiment voor de bewuste klant 
die het belangrijk vindt om een duurzame keuze 
te kunnen maken.

•   Waterdicht d.m.v. Dryliner Technology
•   Lichtgewicht 
• 3M Reflectie
•  Extra bevestigingslussen voor verlichting of 

overige bagage  
• KLICKfix Vario Top haken (ø 8-16mm)
•  Green Sphere materiaal; Gerecycled Polyester
•   Afsluitbare voorvakken met  

YKK (waterafstotende) ritsen
•  Afneembare schouderriem
•  Compressiebanden rechts en links
•  Verkrijgbaar met laptophoes

 € 59,99
Capaciteit: 18L

414953

PREMIUM H2O – WATERPROOF
De tassen uit de H2O collectie maken gebruik van DryLiner 
Technology, waardoor de tassen waterdicht zijn en toch niks 
aan functionaliteit afdoen. Ideaal voor de fietsreiziger die extra 
opbergruimte aan de buitenzijde van de tas verlangt. Hiermee 
kun je onbezorgd op pad zonder dat je je druk hoeft te maken 
om veranderende weersomstandigheden.
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ESSENTIALS DWR – WATERAFSTOTEND
Elke dag comfortabel en veilig op pad met je fietsbagage. 
De Essentials zijn uitgevoerd met duurzame DWR coating. 
Functioneel, eigentijds en gemaakt met supersterk gerecycled 
600D polyester waardoor de tas tegen een stootje kan en een 
kleine regenbui je dag niet zal bederven. Als je extra zeker wil 
zijn dat je spullen droog blijven kun je de tas aanvullen met 
een waterdichte regenhoes.

ESSENTIALS DWR  
STUURTAS 4L KLICKFIX

De waterafstotende Essentials stuurtas is een 
onmisbaar item voor al je fietstochten. Door het 
KLICKfix systeem kan je deze tas gemakkelijk 
en snel bevestigen op het stuur. Een bijkomend 
voordeel is dat de tas extra zichtbaarheid geeft 
door het gebruik van 3M Reflectie. De stuurtas 
is gemaakt van een  gerecycled waterafstotend 
polyester.

•   Waterafstotend (Durable Water Repellency)
•  Lichtgewicht
•  3M Reflectie
•  Te bevestigen in combinatie met KLICKfix 

stuuradapter
•  Green Sphere materiaal; Gerecycled Polyester
•   YKK ritsen
•  Afneembare schouderriem

€ 39,99
Capaciteit: 4L

414926

ESSENTIALS DWR  
STUURTAS 4L

De waterafstotende Essentials stuurtas is 
een onmisbaar item voor al je fietstochten. 
Een bijkomend voordeel is dat de tas extra 
zichtbaarheid geeft door het gebruik van 3M 
Reflectie. De stuurtas is gemaakt van een 
gerecycled waterafstotend polyester.

•   Waterafstotend (Durable Water Repellency)
•  Lichtgewicht
•  3M Reflectie
•  Bevestiging door middel van bandjes
•  Green Sphere materiaal; Gerecycled Polyester
•   YKK ritsen
•  Afneembare schouderriem

€ 29,99
Capaciteit: 4L

414925

ESSENTIALS DWR  
STUURTAS 7L KLICKFIX

De waterafstotende Essentials stuurtas is een 
onmisbaar item voor al je fietstochten. Door het 
KLICKfix systeem kan je deze tas gemakkelijk 
en snel bevestigen op het stuur. Een bijkomend 
voordeel is dat de tas extra zichtbaarheid geeft 
door het gebruik van 3M Reflectie. De stuurtas 
is gemaakt van een gerecycled waterafstotend 
polyester.

•   Waterafstotend (Durable Water Repellency)
•  Lichtgewicht
•  3M Reflectie
•  Te bevestigen in combinatie met KLICKfix 

stuuradapter
•  Green Sphere materiaal; Gerecycled Polyester
•   YKK ritsen
•  Afneembare schouderriem

 €   49,99
Capaciteit: 7L

 414928

ESSENTIALS DWR  
STUURTAS 7L

De waterafstotende Essentials stuurtas is 
een onmisbaar item voor al je fietstochten. 
Een bijkomend voordeel is dat de tas extra 
zichtbaarheid geeft door het gebruik van 3M 
Reflectie. De stuurtas is gemaakt van een  
gerecycled waterafstotend polyester.

•   Waterafstotend (Durable Water Repellency)
•  Lichtgewicht
•  3M Reflectie
•  Bevestiging door middel van bandjes
•  Green Sphere materiaal; Gerecycled Polyester
•   YKK ritsen
•  Afneembare schouderriem

 €   39,99
Capaciteit: 7L

 414927

ESSENTIALS DWR  
STUURTAS 8L KLICKFIX

De waterafstotende Essentials stuurtas 8L heeft 
een geïntegreerd sluitingssysteem waardoor 
deze makkelijk is te openen. De waterafstotende 
stof in combinatie met de regenvanger aan 
de binnenzijde, de mesh voor- en zijvakken en 
de geïntegreerde padded tablet sleeve aan de 
binnenkant, is dit een fantastische uitgewerkte 
stuurtas die van pas komt tijdens iedere fietsrit. 
Een bijkomend voordeel is dat de tas extra 
zichtbaarheid geeft door het gebruik van 3M 
Reflectie. De stuurtas is gemaakt van een 
gerecycled waterafstotend polyester.

•   Waterafstotend (Durable Water Repellency)
•  Lichtgewicht
•  3M Reflectie
•  Te bevestigen in combinatie met KLICKfix 

stuuradapter
•  Green Sphere materiaal; Gerecycled Polyester
•  Mesh zijvakken
•  Afneembare schouderriem

 €   49,99
Capaciteit: 8 L

 414929

ESSENTIALS KAART EN 
TELEFOONHOUDER

Deze kaart- en telefoonhouder is een ideaal 
accessoire om uw kaart en/of smartphone 
veilig en droog te houden. Het is gemakkelijk 
vast te binden aan je stuurtas en de houder kan 
eventueel in- en uitgeklapt worden.

•   Waterdicht d.m.v. welded seams
•  Lichtgewicht
•  Bevestiging door middel van klittenband

€ 9,99
Capaciteit: 26,5 x 27cm

414940
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ESSENTIALS DWR  
ZIJTAS

Zorgeloos toeren met de Essentials enkele zijtas 
dankzij de DWR-technologie. De tas is hierdoor 
waterafstotend en geeft extra zichtbaarheid 
door de 3M reflectie. Het materiaal van deze tas 
is gemaakt van Green Sphere materiaal.

•   Waterafstotend (Durable Water Repellency)
•  Lichtgewicht
•  3M Reflectie
•  KLICKfix Vario Top haken (ø 8-16mm)
•  Green Sphere materiaal; Gerecycled Polyester
•   Ritsafsluitbaar opbergvak op de klep met YKK 

rits en mesh zijvakken
•  Afneembare schouderriem
•  Regenvanger

€ 39,99
Capaciteit: 12L

414939

ESSENTIALS DWR  
ZIJTAS LARGE

Zorgeloos toeren met de Essentials enkele zijtas 
dankzij de DWR-technologie. De tas is hierdoor 
waterafstotend en geeft extra zichtbaarheid 
door de 3M reflectie. Het materiaal van deze tas 
is gemaakt van Green Sphere materiaal.

•   Waterafstotend (Durable Water Repellency)
•  Lichtgewicht
•  3M Reflectie
•  KLICKfix Vario Top haken (ø 8-16mm)
•  Green Sphere materiaal; Gerecycled Polyester

 € 49,99
Capaciteit: 17L

414956

ESSENTIALS DWR
DUBBELE TAS

Zorgeloos toeren met de Essentials dubbele 
zijtas dankzij de DWR-technologie. De tassenset 
is hierdoor waterafstotend en geeft extra 
zichtbaarheid door de 3M Reflectie. Meer 
opbergruimte nodig? Combineer de tas met de 
Essentials DWR Topvak. Het materiaal van deze 
tas is gemaakt van Green Sphere materiaal.

•   Waterafstotend (Durable Water Repellency)
• Lichtgewicht 
• 3M Reflectie
• Bevestiging door middel van bandjes 
•  Green Sphere materiaal; Gerecycled Polyester

 €   69,99
Capaciteit: 22L

414954

ESSENTIALS DWR 
TOPVAK

De waterafstotende Essentials DWR Topvak is 
te combineren met de Essentials DWR Dubbele 
tas en is te bevestigen met behulp van gespen. 
Voorzien van een handvat om eenvoudig mee te 
nemen en elastiek op de bovenzijde voor extra 
bagage.

•   Waterafstotend (Durable Water Repellency)
• Lichtgewicht 
• 3M Reflectie
• Bevestiging door middel van gespen
•  Green Sphere materiaal; Gerecycled Polyester

€ 29,99
Capaciteit: 15L

414955

ESSENTIALS  
LAPTOP SLEEVE

Deze uitneembare laptophoes is geschikt voor 
laptops met een maximale grootte van 13 
inch. De sleeve beschikt over een voering van 
zacht kunststof materiaal waardoor uw laptop 
optimaal beschermt wordt. Berg uw telefoon en 
andere waardevolle accessoires veilig op in de 
extra opbergvakken.

•   Geschikt voor laptops met een maximale 
grootte van 13 inch

•  Afmetingen: 36 cm x 29 cm x 2,5 cm
•  Afsluitbaar opbergvak en telefoonvak

€ 12,99 
Capaciteit: 13” laptop max

414945

ESSENTIALS 
RAINCOVER

Bescherm je fietstas tegen water, modder en 
opspattend vuil met de Essentials raincover. De 
hoes is waterdicht, voorzien van reflectie voor 
extra zichtbaarheid. Verkrijgbaar in twee kleuren 
en verschillende maten.

•   Waterdicht d.m.v. getapete naden
•  Reflectie

XS (kleine stuurtas) € 4,99  
414947 Black / 414946 Neon Yellow

S (stuurtas)         € 5,99  
414948 Black / 414941 Neon Yellow

M (zijtas)        € 6,99  
414949 Black / 414942 Neon Yellow

L (zijtas large) € 7,99  
414958 Black / 414943 Neon Yellow

 
XL (dubbele zijtas) € 9,99  
414959 Black / 414944 Neon Yellow
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ESSENTIALS DWR  
ZADELTAS SMALL

De Essentials waterafstotende zadeltas is 
een must voor kleine accessoires zoals je 
lunchpakket, binnenband of een reparatiesetje. 
Het tasje is voorzien van een handig lusje voor 
het bevestigen van een lampje en heeft 3M 
reflectie voor extra zichtbaarheid op de weg. 
Voor deze tas is gebruik gemaakt van Green 
Sphere materiaal.

•   Waterafstotend (Durable Water Repellency)
• Lichtgewicht 
• 3M Reflectie
• Bevestiging door middel van bandjes 
•  Green Sphere materiaal; Gerecycled Polyester 

€ 17,99
Capaciteit: 0.4L

415022

ESSENTIALS DWR  
ZADELTAS SMALL KLICKFIX

De Essentials waterafstotende zadeltas is 
een must voor kleine accessoires zoals je 
lunchpakket, binnenband of een reparatiesetje. 
Het tasje is voorzien van een handig lusje voor 
het bevestigen van een lampje en heeft 3M 
reflectie voor extra zichtbaarheid op de weg. 
Dankzij het KLICKfix systeem kun je het tasje 
gemakkelijk en snel onder het zadel bevestigen. 
Voor deze tas is gebruik gemaakt van Green 
Sphere materiaal.

•   Waterafstotend (Durable Water Repellency)
•  Lichtgewicht
•  3M Reflectie
•  Te bevestigen met KLICKfix zadeladapter 

(inbegrepen)
•  Green Sphere materiaal; Gerecycled Polyester

 € 21,99
Capaciteit: 0,4L

415023

ESSENTIALS DWR  
ZADELTAS MEDIUM

De Essentials waterafstotende zadeltas is 
een must voor kleine accessoires zoals je 
lunchpakket, binnenband of een reparatiesetje. 
Het tasje is voorzien van een handig lusje voor 
het bevestigen van een lampje en heeft 3M 
reflectie voor extra zichtbaarheid op de weg. 
Dankzij het KLICKfix systeem kun je het tasje 
gemakkelijk en snel onder het zadel bevestigen. 
Voor deze tas is gebruik gemaakt van Green 
Sphere materiaal.

•   Waterafstotend (Durable Water Repellency)
•  Lichtgewicht
•  3M Reflectie
• Bevestiging door middel van bandjes
•  Green Sphere materiaal; Gerecycled Polyester

€ 19,99 
Capaciteit: 0.7L

415024

ESSENTIALS DWR  
ZADELTAS MEDIUM KLICKFIX

De Essentials waterafstotende zadeltas is 
een must voor kleine accessoires zoals je 
lunchpakket, binnenband of een reparatiesetje. 
Het tasje is voorzien van een handig lusje voor 
het bevestigen van een lampje en heeft 3M 
reflectie voor extra zichtbaarheid op de weg. 
Dankzij het KLICKfix systeem kun je het tasje 
gemakkelijk en snel onder het zadel bevestigen. 
Voor deze tas is gebruik gemaakt van Green 
Sphere materiaal.

•   Waterafstotend (Durable Water Repellency)
•   Lichtgewicht
•  3M Reflectie
•  Te bevestigen met KLICKfix zadeladapter 

(inbegrepen)
•  Green Sphere materiaal; Gerecycled Polyester

 € 23,99
Capaciteit: 0.7L

 415025

ESSENTIALS DWR 
TELEFOONTAS

De waterafstotende Essentials telefoontas 
is een praktische stuurtas voor het opbergen 
van je smartphone. Daarnaast is het ideaal 
voor navigatie en is touchscreen mogelijk door 
gebruik van een transparant venster.

•   Waterafstotend (Durable Water Repellency)
•  Lichtgewicht
•  3M Reflectie
•  KLICKfix Vario Top haken (ø 8-16mm)
•  Green Sphere materiaal; Gerecycled Polyester

 € 24,99
Capaciteit: 0.8L

414930
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Akira stuurtas 220

414922

Akira zijtas 235

414936

Akira zijtas 250 large

414951

Aquadus stuurtas 920

414952

Aquadus zijtas 935

414923

Aquadus zijtas 950 large

414937

PERFORMANCE: WELDED BAGS

AKIRA - WATERPROOF

AQUADUS  - WATERPROOF

PREMIUM H20 - WATERPROOF

ESSENTIALS DWR - WATERRESISTANT

PERFORMANCE: STITCHED BAGS

Premium H2O stuurtas

414924

Premium H2O zijtas

414938

Premium H2O zijtas large

414953

Essentials DWR stuurtas 4L

414925

Essentials DWR stuurtas 

4L KLICKfix

414926

Essentials DWR stuurtas 7L

414927

Essentials DWR stuurtas 

7L KLICKfix

414928

Essentials DWR stuurtas 

8L KLICKfix

414929

Essentials DWR zijtas

414939

Essentials DWR zijtas large

414956

Essentials DWR telefoontas

414930

Essentials DWR dubbele tas

414954

Essentials DWR topvak

414955

Essentials DWR zadeltas small

415022

Essentials DWR zadeltas small 

KLICKfix

415023

Essentials DWR zadeltas medium

415024

Essentials DWR zadeltas medium 

KLICKfix

415025

Essentials kaart en telefoonhouder

414940

Essentials laptop sleeve

414945

Essentials raincover

XS 414947 Black

S 414948 Black

M 414949 Black

L 414958 Black

XL 414959 Black

Essentials raincover

XS 414946 Neon Yellow

S 414941 Neon Yellow

M 414942 Neon Yellow

L 414943 Neon Yellow

XL 414944 Neon Yellow
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URBAN
SERIES
FASHION EN FUNCTIONALITEIT WORDEN GECOMBINEERD 
MET DE URBAN SERIES. EEN COLLECTIE FIETSTASSEN 
SPECIAAL ONTWIKKELD VOOR DAGELIJKS GEBRUIK IN 
DE STAD, SOLIDE GEFRABRICEERD, MET EEN MODIEUZE 
UITSTRALING EN VERKRIJGBAAR IN VERSCHILLENDE 
KLEURENCOMBINATIES. UITGEVOERD MET HET OERSTERKE 
KLICKFIX-SSYSTEEM WAARDOOR JE DE TASSEN OOK 
VAN JE FIETS AF KAN MEENEMEN. ACCESSOIRES ZOALS 
EEN UITNEEMBARE LAPTOPHOES DRAGEN BIJ AAN 
DAGELIJKS GEBRUIKSGEMAK IN EEN STADSE OMGEVING. 
#EVERYDAYRIDING

URBAN PREMIUM H2O 
OFFICE BAG

De functionele roll-top opening geeft de Urban 
Premium H20 office bag niet alleen een stoere 
uitstraling, maar zorgt ervoor dat je spullen 
extra goed beschermd worden tegen regen. In 
combinatie met de DryLiner Technology heeft 
de tas een multifunctioneel design door de 
ingebouwde uitneembare laptophoes en de 
extra meegeleverde schouderriem. Hierdoor kun 
je de tas makkelijk dragen. De tas is eenvoudig 
te bevestigen met het KLICKfix systeem. Het 
premium materiaalgebruik zorgt voor een 
exclusieve uitstraling en functionaliteit.

•   Waterdicht d.m.v. Dryliner Technology
•  Lichtgewicht
•  3M Reflectie
•  Sterk en licht 600D Polyester 
•  Slijtvaste Hypalon onderzijde voor extra 

bescherming en waterdichtheid
•  KLICKfix Vario Top haken (ø 8-16mm)
•  Green Sphere materiaal; Gerecycled Polyester
•  Afneembare schouderriem

 € 69,99
Capaciteit: 22L

414960

URBAN PREMIUM H2O
ZIJTAS

De functionele roll-top opening geeft de Urban 
Premium H20 zijtas niet alleen een stoere 
uitstraling, maar zorgt ervoor dat je spullen 
extra goed beschermd worden tegen regen. In 
combinatie met de DryLiner Technology heeft 
de tas een multifunctioneel design door de 
ingebouwde uitneembare laptophoes en de 
extra meegeleverde schouderriem. Hierdoor kun 
je de tas makkelijk dragen. De tas is eenvoudig 
te bevestigen met het KLICKfix systeem. Het 
premium materiaalgebruik zorgt voor een 
exclusieve uitstraling en functionaliteit.

•   Waterdicht d.m.v. Dryliner Technology
•  Lichtgewicht
•  3M Reflectie
•  Sterk en licht 600D Polyester 
•  Slijtvaste Hypalon onderzijde voor extra 

bescherming en waterdichtheid
•  KLICKfix Vario Top haken (ø 8-16mm)
•  Green Sphere materiaal; Gerecycled Polyester
•   (Waterafstotende) YKK-rits
•  Uitneembare laptop sleeve, inclusief afsluitbaar 

opberg- en telefoonvak
•  Afneembare schouderriem

€ 69,99
Capaciteit: 26L

414961

URBAN PREMIUM H2O
RUGZAK

De functionele roll-top opening geeft de Urban 
Premium H20 Office bag niet alleen een stoere 
uitstraling, maar zorgt ervoor dat je spullen 
extra goed beschermd worden tegen regen. 
In combinatie met de DryLiner Technology 
heeft de tas een multifunctioneel design door 
de ingebouwde uitneembare laptophoes. 
Een unieke constructie zorgt ervoor dat de 
tas makkelijk kan worden veranderd van 
fietstas naar backpack. De tas is eenvoudig 
te bevestigen met het KLICKfix systeem. Het 
premium materiaalgebruik zorgt voor een 
exclusieve uitstraling en functionaliteit.

•   Waterdicht d.m.v. Dryliner Technology
•  Lichtgewicht
•  3M Reflectie
•  Sterk en licht 600D Polyester 
•  Slijtvaste Hypalon onderzijde voor extra 

bescherming en waterdichtheid
•  KLICKfix Vario Top haken (ø 8-16mm)
•  Green Sphere materiaal; Gerecycled Polyester
•  Afneembare schouderriem

 € 79,99
Capaciteit: 29L

 414962

URBAN PREMIUM H20 – WATERPROOF
De H20 Premium lijn met DryLiner Technology is ontwikkeld 
voor de veeleisende fietsforens, die in elk weerstype op de 
fiets wil stappen met de zekerheid dat de bagage droog blijft. 
De Hypalon onderzijde zorgt voor extra bescherming en het 
gerecycled 600D polyester kan tegen een stootje. Voorzien 
van uitneembare laptophoes, 3M reflecterende elementen en 
draagbanden om ze van ook van de fiets af mee te nemen.
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URBAN TREND H2O 
DUBBELE TAS ROLL TOP

De functionele roll-top opening geeft de Urban 
Trend H20 dubbele tas niet alleen een stoere 
uitstraling, maar zorgt ervoor dat je spullen extra 
goed beschermd worden tegen regen. Gemaakt 
van een waterafstotende 600D polyester. Deze 
waterdichte trendlijn onderscheidt zich door het 
toepassen van moderne urban prints en stoffen. 
In combinatie met de DryLiner Technology heeft 
de tas de mogelijkheid een laptophoes toe te 
voegen. De de extra meegeleverde schouderriem 
zorgt ervoor dat je de tas ook als schoudertas 
kan gebruiken.

•   Waterdicht d.m.v. Dryliner Technology
•  Lichtgewicht
•  Reflectie
•  Bevestiging door middel van klittenband  
•  YKK-ritsen
•  Compressiebanden aan de zijkanten
•  Verstevigende bodemplaat  
•   Uitneembare laptophoes geschikt voor  

13 inch laptop, incl. extra opbergvakken  
(niet meegeleverd)

•  Afneembare schouderriem

 € 69,99
Capaciteit: 28L

414963  zwart camo

414964  groen

414965  grijs

414966  camo oranje

URBAN TREND H2O  
ZIJTAS ROLL TOP

De functionele roll-top opening geeft de 
Urban Trend H20 zijtas niet alleen een stoere 
uitstraling, maar zorgt ervoor dat je spullen extra 
goed beschermd worden tegen regen. Gemaakt 
van een waterafstotende 600D polyester. Deze 
waterdichte trendlijn onderscheidt zich door het 
toepassen van moderne urban prints en stoffen. 
In combinatie met de DryLiner Technology heeft 
de tas de mogelijkheid een laptophoes toe te 
voegen en de extra meegeleverde schouderriem 
zorgt ervoor dat je de tas ook als schoudertas 
kan gebruiken.

•   Waterdicht d.m.v. Dryliner Technology
•  Lichtgewicht
•  Reflectie
•  Lichtgewicht
• Reflectie 
• KLICKfix Vario haken (ø6-16mm)   
• YKK-ritsen
•  Compressiebanden aan de zijkanten
•  Verstevigende bodemplaat 
•  Uitneembare laptophoes geschikt voor  

13 inch laptop, incl.extra opbergvakken  
(niet meegeleverd) 

•  Afneembare schouderriem

 €54,99
Capaciteit: 14L 

414968  zwart camo

414969  camo oranje

414970  groen

414971  grijs

URBAN TREND H20 – WATERPROOF
De tassen uit de H2O collectie maken gebruik van DryLiner 
Technology, waardoor de tassen waterdicht zijn en toch niks 
aan functionaliteit en moderne uitstraling afdoen. Verkrijgbaar 
met verschillende moderne prints die thuis zijn in de stad, 
reflecterende elementen die de fietser zichtbaar maken in druk 
verkeer, en voorzien van draagbanden om ze van je fiets af 
mee te kunnen nemen. 
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URBAN ESSENTIALS DWR 
DUBBELE TAS

Deze waterafstotende dubbele tas heeft een 
gestroomlijnd design en is licht in gewicht. De 
tas is voorzien van een waterafstotende coating 
en een regenvanger waardoor je spullen goed 
droog blijven..

•   Waterafstotend (Durable Water Repellency)
•  Lichtgewicht
•  Reflectie
•  Bevestiging door middel van straps
•  YKK-ritsen
•   Ritsafsluitbare opbergruimte op de klep
•  Ritsafsluitbaar binnenvak
•  Regenvanger

€ 64,99
Capaciteit: 36L

414973 zwart

414974 groen

414975 oranje

URBAN ESSENTIALS DWR 
ZIJTAS

Deze waterafstotende enkele tas heeft een 
gestroomlijnd design en is voorzien van 
meerdere functionaliteiten. Door het KLICKfix 
verbindingssysteem kun je de tas gemakkelijk en 
snel bevestigen aan de achterdrager. Daarnaast 
kun je met de afneembare schouderriem je 
fietstas in een handomdraai veranderen in een 
handige schoudertas.

•   Waterafstotend (Durable Water Repellency)
•  Reflectie
•  Compressiebanden aan de voor-, rechter- en 

linkerzijde
•  KLICKfix Vario haken (ø 6-16mm)
•  YKK-ritsen
•   Ritsafsluitbare opbergruimte op de klep
•  Ritsafsluitbaar binnenvak
•  Regenvanger

€ 49,99
Capaciteit: 18L

414976 zwart

414977 groen

414978 oranje

URBAN ESSENTIALS DWR –  
WATERAFSTOTEND
Voor dagelijks gebruik over korte tot middellange afstanden 
zijn de tassen uit de Essentials Series een goede keuze. Func-
tioneel, eigentijds en met reflecterende elementen voor extra 
zichtbaarheid.  Uitgevoerd met een waterafstotende coating 
waardoor een kleine regenbui je dag niet hoeft te bederven, en 
je van elke rit kan blijven genieten op de fiets.
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Urban Premium H2O office bag

414960

Urban Premium H2O zijtas

414961

Urban Premium H2O rugzak

414962

URBAN SERIES: STITCHED BAGS

Urban Trend H2O  

dubbele tas roll top

414963 zwart camo

Urban Trend H2O  

dubbele tas roll top

414964 camo oranje

Urban Trend H2O  

dubbele tas roll top

414965 groen

Urban Trend H2O  

dubbele tas roll top

414966 grijs

Urban Trend H2O  

zijtas roll top

414968 zwart camo

Urban Trend H2O  

zijtas roll top

414969 camo oranje

Urban Trend H2O  

zijtas roll top

414970 groen

Urban Trend H2O  

zijtas roll top

414971 grijs

Urban Essentials DWR dubbele tas

414973 zwart

Urban Essentials DWR dubbele tas

414974 oranje

Urban Essentials DWR dubbele tas

414974 groen

Urban Essentials DWR zijtas

414976 zwart

Urban Essentials DWR zijtas

414977 oranje

Urban Essentials DWR zijtas

414978 groen

URBAN PREMIUM H20 - WATERPROOF

URBAN TREND H20 - WATERPROOF

URBAN ESSENTIALS DWR - WATERRESISTANT
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