
ACCESSORIES

2020
KIEGÉSZÍTŐK



1

We created the Gepida Original Accessories line 

to meet an increasing demand from our customers 

for reasonably priced, high-quality bicycle accessories. 

Our mission has always been to provide excellent 

products that match your Gepida bicycles perfectly. 

In 2020, we continue to help repair and protect 

your bicycle and to make your ride safer and more 

comfortable with an extended range of tried 

and tested accessories. 

A Gepida Original Accessories termékcsalád azért jött létre, hogy Gepida 

kerékpárokhoz méltó, magas minőségű kiegészítőkkel támogassuk 

a kerékpározás élményét. Termékpalettánk folyamatos bővülését 

a vásárlói igények határozzák meg, így a kimagasló minőség mellett 

a tervezésnél nagy hangsúlyt fordítunk a külső megjelenésre, valamint 

az ár-érték arányra. Célunk a termékcsalád első darabja óta ugyanaz: 

olyan termékeket létrehozni, melyek mind megjelenésükkel, mind pedig 

minőségükkel méltó társai legyenek a Gepida kerékpároknak, illetve 

az őket használó bringásoknak.
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You don’t need to be a professional cyclist to wear pro 

cycling wear. We designed our cycling wear in a way 

that allows them to handle longer bike tours with ease 

and even hard training. As you need the best performing 

wear for these activities, our bib short are designed with 

comfortable pads and a special air vent system.

Nem kell profi kerékpárosnak lenned ahhoz, hogy bringás ruházatot 

viselj tekerés közben. Mezeinket, nadrágjainkat mind úgy terveztük, 

hogy a laza kerékpáros túráktól kezdve a komolyabb edzéseken át a 

versenyekig is megállják a helyüket. Szinte kötelező speciális ruházatot 

válasszunk, mert egy megfelelő párnázás, egy technikai anyagából 

adódóan tökéletes izzadtságelvezetés mind a komfortot és teljesítményt 

szolgálják, így egyre több és több kilométer megtételében támogatnak.

  

CLOTHING   RUHÁZAT
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GEPIDA Men jersey short
GE030701-02

GEPIDA Women jersey short
GE040201-01

Women cycling bib tight
GE040215-01

Women cycling bib shorts
GE040210-01

 € 36,99
11.990 Ft

 € 54,99
17.990 Ft

 € 42,99
13.990 Ft

 € 36,99
11.990 Ft

Specification Specification

Specification Specification

GEPIDA férfi mez rövid GEPIDA női mez rövid

Női hosszú kerékpáros kantáros nadrág Női rövid kerékpáros rövidnadrág

Leírás: Leírás:

Leírás: Leírás:

Könnyű nyári kerékpáros mez férfiak részére • Speciális technikai ruházat, légáteresztő ami 
elvezeti az izzadtságot • Mosógépben 30°- on mosható, szárítógépben nem használható
Három könnyen hozzáférhető hátsó zseb • Gumírozott alsó szár és újvégek a felcsúszás 
elkerülése érdekében • 20cm-es cipzár segít a jobb szellőzésben, vagy a könyebb levételben.

Könnyű nyári kerékpáros mez nők részére • Speciális technikai ruházat, légáteresztő, 
ami elvezeti az izzadtságot • Mosógépben 30°- on mosható, szárítógépben nem 
használható • Három könnyen hozzáférhető hátsó zseb • Gumírozott alsó szár és 
ujjvégek a felcsúszás elkerülése érdekében • 20cm-es cipzár segít a jobb szellőzésben, 
vagy a könyebb levételben

Több panelből álló speciális kerékpáros kantáros nadrág • Beépített MESH anyag a 
háton és vállon az izzadtság elvezetése céljából • Kiváló választás hűvösebb időjárás 
esetén ( 5-15 C° ) A vállpántok miatt a nadrág nem csúszik el és nem gyűrődik fel •
A nadrágon antibakteriális, ergonomikusan alakított betét található • A nadrágszáron 
lévő cipzár segít a le és felvételben.

Több panelből álló speciális kerékpáros kantáros nadrág • Beépített MESH anyag a 
háton és vállon az izzadtság elvezetése céljából • Kiváló választás hűvösebb időjárás 
esetén ( 5-15 C° ) • A vállpántok miatt a nadrág nem csúszik el és nem gyűrődik fel •
A nadrágon antibakteriális, ergonomikusan alakított betét található • A nadrágszáron 
lévő cipzár segít a le-felvételben

Light summer cycling jersey for women 
Special technical clothes, breathable 
and good sweat-conduct  
Washable at 30°C in washing machine, 
may not be used in dryin machines 
Three easily available rear pockets

Light summer cycling jersey for women 
Special technical clothes, breathable 
and good sweat-conduct  
Washable at 30°C in washing machine, 
may not be used in drying machines. 
Three easily available rear pockets

Special bib shorts made of panels 
Built-in MESH material on the back 
and shoulders for sweat-conduct 
Perfect choice for cooler temperature 
(5-15°C) 
Due to the straps the shorts will not 
slide up and curl up

Special bib shorts made of panels 
Built-in MESH material on the back 
and shoulders for sweat-conduct 
Perfect choice for cooler temperature 
(5-15°C)
Due to the straps the shorts will not 
slide up and curl up

Elasticated lower parts and sleeves 
in order to avoid sliding up  
A 20cm long zipper enables better 
ventilation or easier take-off

Elasticated lower parts and sleeves 
in order to avoid sliding up 
A 20cm long zipper enables better 
ventilation or easier take-off.

There is an antibacterial, 
ergonomically designed 
pad on the shorts  
The zipper on the leg 
helps with putting on / 
taking off

There is an antibacterial, 
ergonomically designed 
pad on the shorts 
The zipper on the leg 
helps with putting on / 
taking off



Cycling is not just a sport or a way of commuting. 

Cycling is a way of life. Hence, a cyclist is a cyclist 

even when off his bike. Find the best match for your 

taste in the Gepida Street Wear collection and show the 

world your unique style.

A kerékpározás nem csak sport, nem csak egy közlekedési eszköz, 

hanem életstílus. A bringás akkor is bringás, amikor nem a kedvencén 

ül és rója a kilométereket. Találd meg Gepida Street Wear 

ruhakollekciónk közül a stílusodnak legmegfelelőbbet 

és mutasd meg a világnak, hogy hová tartozol!

 

SHIRTS   PÓLÓK
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Specification

Gepida Factory Team póló - Fekete 

Leírás:
100 % cotton • Egyedi Gepida - Factory Team - Design • Elérhető S, M, L, XL méretben • 
Színek: fekete (GE040106-02), fehér (GE040107-01)

100 % cotton
Unique Gepida - Factory Team - design

Availabe in S, M, L, XL size
Colors: 
black (GE040106-02), 
white (GE040107-01)

Specification

Gepida Factory Team póló - Fehér

Leírás:
100 % cotton • Egyedi Gepida - Factory Team - Design • Elérhető S, M, L, XL méretben • 
Színek: fekete (GE040106-02), fehér (GE040107-01)

100 % cotton
Unique Gepida - Factory Team - design

Availabe in S, M, L, XL size
Colors: 
black (GE040106-02), 
white (GE040107-01)

7

 € 17,99
5990 Ft

 € 17,99
5990 Ft

Gepida Factory Team T-shirt 
- Black GE040106-02

Gepida Factory Team T-shirt 
- White GE040107-01



Specification

Gepida Ebike póló - Navy 

Leírás:
100 % cotton • Egyedi Gepida - Ebike - Design • Elérhető S, M, L, XL méretben • Színek: 
navy (GE040108-07)

100 % cotton
Unique Gepida - Ebike - design

Availabe in S, M, L, XL size
Colors: navy (GE040108-07)

Specification

Gepida E-city póló - Navy

Leírás:
100 % cotton • Egyedi Gepida - Ebike - Design • Elérhető S, M, L, XL méretben • Színek: 
navy (GE040108-07)

100 % cotton
Unique Gepida - Ebike - design

Availabe in S, M, L, XL size 
Colors: navy (GE040109-07)
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 € 17,99
5990 Ft

 € 17,99
5990 Ft

Gepida Ebike T-shirt - Navy 
GE040108-07

Gepida E-city T-shirt - Navy 
GE040109-07

Gepida MTB T-shirt - Black  
GE040110-02

Specification

Gepida MTB póló - Fekete

Leírás:
100 % cotton • Egyedi Gepida - Ebike - Design • Elérhető S, M, L, XL méretben • Színek: 
fekete (GE040110-02)

100 % cotton
Unique Gepida - Ebike - design

Availabe in S, M, L, XL size 
Colors: black (GE040110-02)

Specification

Gepida City póló - Fehér

Leírás:
100 % cotton
Egyedi Gepida - Factory Team - Design • Elérhető S, M, L, XL méretben Színek: fehér

100 % cotton
Unique Gepida - Ebike - design

Availabe in S, M, L, XL size 
Colors: white (GE040111-01)
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 € 17,99
5990 Ft

 € 17,99
5990 Ft

Gepida City T-shirt - White 
GE040111-01
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Cycling gloves have a history nearly as long as cycling 

itself. Even our ancestors knew how important the 

protection of our hands is, as gloves provide a safer grip 

and better comfort. Gepida cycling gloves were designed 

with trekking cyclists and MTB riders in mind. Therefore, 

besides providing excellent ventillation and outstanding 

comfort even on long rides, they are also there 

to protect your hands in case of a fall

A kerékpáros kesztyűk majdnem egyidősek magával kerékpározással. 

Kezdetektől fontos a kezünk védelme, hiszen a jobb tapadás és biztos 

kormányfogás nemcsak a komfortot javítja, hanem a manővereket 

is biztonságosabbá teszi. A Gepida kesztyűit kifejezetten túra és MTB 

kerékpárosoknak fejlesztettük ki, így a jó szellőzés mellett kiváló 

komfortérzetet és biztonságot nyújtanak az esetleges bukás során . 

GLOVES   KESZTYŰK

Gepida Tour Cycling Gloves 
GE030907-04

Specification

Gepida Tour kerékpáros kesztyű

Leírás:
Tökéletes választás trekking vagy országúti kerékpározáshoz • Elasztikus Lycra 
felsőrész • Velcro tépőzár a kényelem és a szabad csuklómozgás érdekében • 2 db 
lehúzást segítő bevarrás az ujjak között • Rugalmas szellőzőhálók az ujjak között • 
Géles párnázás biztosítja a rezgések csillapítását • Hüvelykujjon gyorsan száradó 
törlőbetét • Elérhető S, M, L, XL méretben • Elérhető színek:  piros (GE030907-04) kék 
(GE030907-07) uv sárga (GE030907-05)szürke (GE030907-03)

The perfect choice for trekking 
and road cycling 
Elastic Lycra upper part  
Velcro for convenience and free 
wrist movement  
2 pcs of seaming between the 
fingers for easy take-off  
Flexible airy nets between the fingers  

Shock absorbent jelly pads
Quick-drying wiping pads on the 
thumbs 
Available in S, M, L, XL size
Colors: red (GE030907-04) 
blue (GE030907-07) 
uv yellow (GE030907-05) 
grey (GE030907-03)

Gepida MTB Cycling Gloves
GE030908-04

Specification

Gepida MTB kerékpáros kesztyű

Leírás:
Tökéletes választás MTB kerékpározáshoz • Jól szellőző MESH és LYCRA felsőrész 
miatt melegebb időjárási körülmények között is hordható • Tépőzár nélküli 
rugalmas csuklórész • Szintetikus bőr tenyérrész a kiválló tapadásért • Géles 
párnázás biztosítja a rezgések csillapítását • Hüvelykujjon gyorsan száradó 
törlőbetét • Elérhető S, M, L, XL méretben • Elérhető színek: piros (GE030908-04) kék 
(GE030908-07) uv sárga (GE030908-05) szürke (GE030908-03)

Perfect choice for MTB cycling  
It can be worn in warmer weather 
conditions due to the breathable 
MESH and LYCRA upper part 
Flexible wrist area without velcro 
Synthetic leather palm for the 
perfect grip • Shock absorbent 
jelly pads 

Quick-drying wiping pads on the 
thumbs  
Available in S, M, L, XL size
Colors: red (GE030908-04) 
blue (GE030908-07)
uv yellow (GE030908-05) 
grey (GE030908-03)
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 € 13,99
4490 Ft

 € 16,99
5490 Ft



The longer you pedal and the more faraway places you 

conquer, the greater storage capacity you need. You can 

travel the world with the water-resistant Gepida bags 

with reflective stripes. You will find the most practical 

one for you in our product range, no matter how far you 

may go. You will find anything in our product range from 

smaller aero saddle bags to triple pannier bags.

Minél messzebbre hajtasz, minél távolabbi tájakat hódítasz meg, 

annál nagyobb tárolókapacitásra van szükséged. 

A vízálló és reflektív csíkokkal ellátott Gepida táskákkal bejárhatod 

a világot! Kínálatunkban megtalálhatod a számodra legpraktikusabb 

darabot, bármekkora távot is tervezel. A kisebb aero nyeregtáskától 

kezdvea 3 részes csomagtartó táskákig nálunk mindent megtalálsz.

BAGS   TÁSKÁK
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Gepida Backpack
GE030610-02

Specification

Gepida Hátizsák 

Leírás:
13 liter űrtartalom • Az állítható pántok által a felső rész sisak hordozására alkalmas 
• Oldalról is nyíló, funkcionális zseb • Az apró tárgyak egyszerűbb eléréséért • Külön 
hely és tartópántok a minipumpa hordozására • Külön rekesz és elvezetés az 
ivózsáknak • Anatómiai párnázás a hát felőli oldalon • Állítható mellpánt, derékpánt 
• Zsebek a táska két oldalán • Könnyen száradó anyag a hátpárnázáson és a váll-
pántokon • 100% poliészter • Mérsékelten cseppálló • Gepida design

13 litres of storage capacity  
the adjustable straps on the upper 
layer makes the bag ready for 
helmet carriage  
The functional pocket for carrying 
small objects opens from the sides too 
Dedicated place and straps for 
mini pump carriage  
Dedicated compartment and 
attaching parts for hydration 
reservoir

Anatomically designed padding 
for the back 
Adjustable chest strap  
Stability belt 
Pockets on the sides 
Quick-dry fabric covered 
back-padding and shoulder straps 
100% polyester 
Moderately water-repellent 
Gepida design

Specification

Gepida válltáska

Leírás:
15 liter űrtartalom • Cipzárral bővíthető zseb az oldalán • Külön funkcionális rekesz, 
kisebb és nagyobb zsebekkel • Laptoptartó rekesz puha borítással, töltőkábel 
tartó zsebbel • Könnyen száradó anyag a hátpárnázáson és a vállpántokon • 
Bőröndhúzóra tehető kialakítás • Állítható, levehető vállpánt • Fogantyú a táska 
tetején • 100% poliészter • Mérsékelten cseppálló • Gepida design

15 Litres of storage capacity
An expandable pocket on the side
Dedicated compartment for laptop 
and its cable, covered with soft fabric
Quick-dry fabric covered back-
padding and shoulder straps
Compatible with luggage handles 
to be held by

Adjustable and detachable 
shoulder strap
Handle on the top
100% Polyester
Moderately water-repellent
Gepida design

13

 € 58,99
19.490 Ft

 € 59,99
19.990 Ft

Gepida Messenger Bag
GE030611-02
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Gepida Triple pannier bag 
GE030613-02

Gepida Race saddle bag 
GE030606-02

Gepida Trunk bag
GE030609-02

Gepida Tour frame bag with 
phone case              GE030616-02

Specification Specification

Specification
Specification

Gepida 3 részes túratáska Gepida Race nyeregtáska

Gepida Pro csomagtartó táska Gepida Tour telefontartós váztáska

Leírás: Leírás:

Leírás: Leírás:

30 liter űrtartalom • Csomagtartóhoz illeszkedő felfogatás • Három kényelmes, nagy 
rekesz • Két kisebb zseb • Fényvisszaverő elemek • Hálós rögzítő a tetején további csoma-
gok szállításához • 100% poliészter • Klasszikus, jól bevált forma • Mérsékelten cseppálló • 
Gepida design • Szín: fekete (GE030613-02)

Vízlepergető alapanyag – (600d polyester) • Fényvisszaverő minta az oldalán és a 
hátulján • Tépőzáras rögzítés • Kapacitás: 0,7l • Rögzítőhurok villogóhoz • Szín: fekete 
(GE030606-02)

Több részre osztható belső tér többszintű növelhető méretű fedél • Mindkét oldalon 
legöngyölhető zsákrész • Kapacitás: 8l • Vízlepergető alapanyag – (600D Polyester) • Csa-
tos és tépőzáras rögzítési lehetőség • Palacktartó • Hordozófül • Fényvisszaverő mintázat
rögzítőhurok villogóhoz • Elasztikus rögzítőkötél a fedéle • Szín: fekete (GE030609-02)

Űrtartalom 0,9 l. • 3M fényvisszaverő szegély • Vízlepergető alapanyag (Polyester 600D)
Erősített varrások. • Helyet biztosít a kulcsok, pénz és a személyes tárgyak számára 
• Két oldalzseb belső kis rekesszel • Átlátszó felső rész az okostelefonok számára, 5,5 
hüvelykes kijelző méretig • Minden kerékpárra könnyen fel- és leszerelhető • Szín: fekete 
(GE030616-02)

30 litres of storage capacity  
Easy attachment to pannier rack  
Three conveniently large 
compartments  
Two pockets
Reflective elements 
Classic and proven design 

Water Resistant 600D Polyester 
Material
Reflective Printing On Side And Back
With Velcro System

1 Divided main compartment with 
multi-stage expandable top
Two sided with expandable panniers
8l capacity
Water resistant 600d polyester material
Bag attachment hook and loop fastener
Added features  - water bottle holder

Capacity 0.9l 
3M reflective stripe 
Water resistant material (Polyester 600D) 
Reinforced seams 
It provides a place for keys, money and 
personal objects

Adjustable mesh holder on the top 
for carrying more things  
100% polyester 
Moderately water-repellent  
Gepida design
Color: black (GE030613-02)

Shoulder strap
Carrying handle
Reflective elements
Safety light clip
Elastic top bungees
Color: black (GE030609-02)

Two side pockets with a small inner 
compartment 
Transparent upper part for smart-
phones up to 5.5” screen size 
It can be easily mounted on and 
dismounted from every bicycle
Color: black (GE030606-02)

Capacity 0,7 L
Safety Light Clip
Color: black (Ge030606-02)

 € 49,99
 14.990 Ft

 € 11,99
3990 Ft

 € 64,99
21.490 Ft

 € 24,99
7990 Ft
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Gepida Triangle frame bag 
GE030608-02

Gepida Aero saddle bag 
GE030607-02

Gepida Bicycle phone case 
GE030617-02

Gepida Tour saddle bag 2019 
GE030614-02

Specification

Specification Specification

Specification

Gepida háromszög váztáska

Gepida Aaero nyeregtáska Gepida Kerékpáros Telefontok

Gepida Tour nyeregátska 2019

Leírás:

Leírás: Leírás:

Leírás:
3 tépőzárral rögzíthető • 3M fényvisszaverő szegély • Vízlepergető alapanyag (600D 
Polyester) • Erősített varrások helyet biztosítanak a kulcsok, pénz és a személyes 
tárgyak számára • Minden kerékpárra könnyen • Fel- és leszerelhető • Szín: fekete 
(GE030608-02)

Aero Nyeregtáska • Vízlepergető alapanyag – (600D Polyester) • Fényvisszaverő minta • 
Tépőzáras rögzítés • Külső zipzáras zseb • Belső hálós zseb • Növelhető méret • Kapacitás: 
1L • Szín: fekete (GE030607-02)

Univerzális telefontok 5”-os kijelző méretig • Vízlepergető alapanyag (600D 
Polyester) • Mellékelt foglalattal bármely kormánytípusra felszerelhető • Szín: fekete 
(GE030617-02)

Vízlepergető alapanyag – (600D Polyester) • Fényvisszaverő minta a hátulján • 
Kapacitás: 0,8l • Rögzítőhurok villogó • Nyeregsínre és nyeregcsőre erősített, kettős 
rendszerű rögzítés • A terméken külön kialakított hely van a lámpa számára • Szín: 
fekete (GE030606-02)

It can be fixed with 3 velcros 
3m reflective stripe  
Water resistant material (Polyester 600D) 
Reinforced seams

Aero Saddle Bag
Water Resistant 600D Polyester
Material
Reflective Printing
With Velcro System

Multipurpose phone case up to 5” 
screen size  
Water resistant material (Polyester 600D) 
It can be mounted on every handlebar 
with the attached fixture
It can be used both horizontally 
and vertically

Capacity: 0,8l
Water resistant 600d polyester
Reflective decorative strip
Small net pocket inside
It provides a place for keys, money and 
personal objects

It provides a place for keys, money and 
personal objects 
It can be easily mounted on and 
dismounted from every bicycle
Color: black (GE030608-02

Outer Zip Pocket
Inner Mesh Pocket
Expandable Design
Capacity 1 L
Color: black (GE030607-02)

It can be separated from the fixture 
with a strong velcro, it is not necessary 
to take out the phone from the case 
It can be easily mounted on and 
dismounted from every bicycle
Color: black (GE030617-02)

It can be easily mounted on and 
dismounted from every bicycle
Dual system mounting fixed onto the 
saddle rails and the seatpost
There is a dedicated place for the lamp 
on the product 
Color: black (GE030614-02) € 12,99

 4290 Ft
 € 10,99
 3490 Ft

 € 19,99
6590 Ft

 € 12,99
4290 Ft



Unfortunately, even the most skilled and careful cyclists 

may fall, this is a fact. All you can do to avoid injuries is 

to always protect your head, the most important part of 

your body. Gepida helmets provide reliable protection. 

Their additional benefits are good ventilation, 

cool design and low price

Sajnos a legügyesebb, legóvatosabb kerékpáros 

is eleshet, ez tény. Annyit tehetsz a sérülések elkerülése érdekében, hogy 

a legfontosabb testrészedet, a fejedet, mindig véded. 

A Gepida bukósisakok megbízható védelmet nyújtanak. 

További előnyük a jó szellőzés, nyerő design és alacsony ár.

HELMETS   BUKÓSISAKOK
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Specification

Gepida Tour Pro Fejvédő 

Leírás:
Kiválló vállasztás Enduro/Túra kerékpározáshoz • In-mold technológiával készített 
MTB fejvédő • kiváló szellőzés (17 szellőző nyílás) • Antibakteriális és mosható 
szivacsbetétek • Tömeg: M-260g ; L-280 g • Méretek: M (55-59cm) ; L (58-61cm) • 
mikro-metrikus állítócsat • Lecsavarozható szemellenző • Elérhető színek: fehér 
(GE101180-01) szürke (GE101190-03) fekete (GE101200-02)

Perfect choice for City cycling
MTB helmet made with in-mold shell 
construction
17 air vents
Antibacterial and washable padding
weight: M-260g; L-280g
Micro-metric adjusting system

Sizes: S (54-56cm), M (55-59cm), 
L (58-61cm)
Available in white, grey and black color
Colors:
white (GE101180-01)
grey (GE101190-03)
black (GE101200-02)

Gepida Tour Helmet
GE101150-04

Specification

Gepida Tour Fejvédő

Leírás:
Kiválló vállasztás Enduro/Túra kerékpározáshoz • In-mold technológiával készített 
MTB fejvédő • kiváló szellőzés (16 szellőző nyílás) • Antibakteriális és mosható 
szivacsbetétek Méretek: M (55-59cm) ; L (58-61cm) • mikro-metrikus állítócsat • 
Lecsavarozható szemellenző • Elérhető színek: uv sárga (GE101160-05) narancs 
(GE101170-09) piros (GE101150-04)

MTB helmet made with in-mold shell 
construction
16 air vents
Antibacterial and washable padding
Sizes: S (54-56 cm), M (55-59 cm),
L (58-61 cm)

Micro-metric adjusting system
Colors:
uv yellow (GE101160-05)
orange (GE101170-09)
red (GE101150-04)

17

 € 68,99
 22.490 Ft

 € 55,99
18.490 Ft

Gepida Tour Pro Helmet
GE101180-01
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Gepida City Helmet 
GE101110-03

Gepida MTB Pro Helmet 
GE101080-03

Gepida MTB Helmet
GE101050-01

Specification

Specification Specification

Gepida City Fejvédő

Gepida MTB Pro Fejvédő Gepida MTB Fejvédő

Leírás:

Leírás: Leírás:

Kiválló vállasztás Enduro/Túra/City kerékpározáshoz • In-mold technológia a 
biztonság érdekében • kiváló szellőzés (19 szellőző nyílás) • Méretek: S (54-56cm), 
M (55-59cm), L (58-61cm) • Légies könnyedség (215/269 gramm) • Antibakteriális és 
mosható szivacsbetétek • Elérhető színek: fehér (GE101110-03) szürke (GE101120-03) uv 
sárga (GE101130-05) narancs (GE101140-09)

Kiválló vállasztás MTB/ Országuti kerékpározáshoz • In-mold technológiával készített 
MTB fejvédő • 24 szellőző nyilás • Antibakteriális és mosható szivacsbetétek • Szuper 
könnyű: M-210g ; L-220g • Méretek: M (55-58cm) ; L (58-62cm) • Mikro-Metrikus Állítóc-
sat • Elérhető színek: fehér (GE101080-03) szürke (GE101090-03) fekete (GE101100-03)

Kiválló vállasztás MTB/ Országuti kerékpározáshoz • In-mold technológiával 
készített MTB fejvédő • 24 szellőző nyilás • Antibakteriális és mosható szi-
vacsbetétek • Tömeg: M-250g ; L-260g • Méretek: M (56-58cm) ; L (58-62cm) • 
Mikro-metrikus állítócsat • Elérhető színek: uv sárga (GE101060-01) narancs 
(GE101070-03) piros (GE101050-01)

Perfect choice for City cycling
MTB helmet made with in-mold 
shell construction
19 air vents
Antibacterial and washable 
padding
Weight: M-215g; L-269g

Perfect choice for MTB cycling
MTB helmet made with in-mold 
shell construction
24 air vents
Antibacterial and washable padding
Extra lightweight: M-210g; L-220g

Perfect choice for MTB cycling
MTB helmet made with in-mold 
shell construction
24 air vents
Antibacterial and washable 
padding
weight: M-250 g; L-260 g

Sizes: S (54-56cm), M (55-59cm), 
L (58-61cm)
Micro-metric adjusting system
Colors:
white (GE101110-03)
grey (GE101120-03)
uv yellow (GE101130-05)
orange (GE101140-09)

Sizes: M (55-58cm); L (58-62cm)
Micro-metric adjusting system
Colors:
white (GE101080-03)
grey (GE101090-03)
black (GE101100-03)

Sizes: M (56-58 cm); L (58-62 cm)
Micro-metric adjusting system
Colors:
uv yellow (GE101060-01)
orange (GE101070-03)
red (GE101050-01)

 € 49,99
 15.990 Ft

 € 45,99
14.990 Ft

 € 49,99 
15.990 Ft
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Gepida MTB Helmet 2016
- white/purple                GE101020-01

Gepida MTB Helmet 2016
- grey/red                   GE101040-01

Gepida MTB Helmet 2016
- white/blue                   GE101010-01

Specification Specification

Specification

Gepida MTB fejvédő 2016 - Fehér/lila Gepida MTB fejvédő 2016 – Szürke/piros

Gepida MTB fejvédő 2016 - Fehér/Kék

Leírás: Leírás:

Leírás:

in-mold technológia a biztonság érdekében • légies könnyedség (215/269g) • extra 
bogárháló • két méret: S-M (56-58cm) • L-XL (58-61cm) • női, férfi, unisex mo- 
dellek • a gepida design műhelyéből • kiváló szellőzés (27 szellőző nyílás) • Elérhető 
színek: fehér-kék (GE101010-01) fehér-lila (GE101020-01) szürke-piros (GE101040-01)

in-mold technológia a biztonság érdekében • légies könnyedség (215/269 gramm) • 
extra bogárháló • két méret: S-M (56-58cm) • L-Xl (58-61cm) • női, férfi, unisex mo-
dellek • a gepida design műhelyéből • kiváló szellőzés (27 szellőző nyílás) • Elérhető 
színek: fehér-kék (GE101010-01) fehér - lila (GE101020-01) szürke-piros (GE101040-01)

in-mold technológia a biztonság érdekében • légies könnyedség (215/269g) • extra 
bogárháló • két méret: S-M (56-58cm) • L-XL (58-61cm) • női, férfi, unisex modellek • 
a gepida design műhelyéből • kiváló szellőzés (27 szellőző nyílás) • Elérhető szinek: 
Fehér-kék (GE101010-01) Fehér - lila (GE101020-01) Szürke-piros (GE101040-01)

From gepida design workshop
in-mold shell construction
Excellent ventilation (27 air vents)
Lightweight (215/269g)
Extra padding with bug net- two 
Sizes: S-M (56-58 cm), L-XL (58-61 cm)

From gepida design workshop 
in-mold shell construction
Excellent ventilation (27 air vents)
Lightweight (215/269g)
Extra padding with bug net- two 
Sizes: S-M (56-58 cm), L-XL (58-61 cm)

 From gepida design workshop- 
in-mold shell construction
Excellent ventilation (27 air vents)
Lightweight (215/269 gramm)
Extra padding with bug net- two 
Sizes: S-M (56-58 cm), L-XL (58-61 cm)

Colors:
white-blue (GE101010-01)
white-purple (GE101020-01)
grey-red (GE101040-01)

Colors:
white-blue (GE101010-01)
white-purple (GE101020-01)
grey-red (GE101040-01)

Colors:
white-blue (GE101010-01)
white-purple (GE101020-01)
grey-red (GE101040-01)

 € 39,99
 12.990 Ft

 € 39,99
 12.990 Ft

 € 39,99
 12.990 Ft



Reliability was our main focus when designing our lights, 

this is precisely why you can count on them even in the 

darkest forests. All models are water-resistant, and the 

battery-powered lights have one more 

specific advantage: they are rechargeable 

even during use with a powerbank.

Magyarországon a jelenleg hatályos KRESZ szabály kötelezően előírja a 

fehér első és piros hátsó lámpa használatát a kerékpárokon. A Gepidánál 

a megbízhatóságra törekedtünk, amikor a lámpáinkat terveztük, ezért 

kivétel nélkül még a legsötétebb erdőben is megállják a helyüket. 

Minden modell vízálló, az akkumulátoros lámpáknak pedig még egy 

külön előnyük is van: powerbank-el akár használat közben is tölthetőek.

LIGHTS   VILÁGÍTÁS
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Gepida Traffic bicycle front light
GE030206-02

Gepid Traffic bicycle rear light
GE030207-02

Gepida Blade bicycle rear light 
GPD030006

Specification

Specification Specification

Gepida Traffic kerékpár első lámpa
Leírás: 
CNC eljárással készült aluminium lámpatest • Fényforrás: 1X LED Ultrabright • 
Optical Lens System: Speciális optikai lencsék a maximális fényerőért • Vízálló 
kialakítás • Elsősorban városi használatra • 21,15mm - 31,8 mm kormány átmérők-
kel kompatibilis • 21,15mm - 35 mm nyeregcső átmérőkkel kompatibilis • 2 funkció: 
100% folyamatos, villogó • Üzemidő: 100% folyamatos - 30 óra; villogó - 90 óra • 
Áramforrás: 2x 2032 gombelem (tartozék)

Gepid Traffic kerékpár hátsó lámpa
Leírás: 
CNC eljárással készült aluminium lámpatest • Fényforrás: 1X LED Ultrabright • 
Optical Lens System: speciális optikai lencsék a maximális fényerőért • Vízálló 
kialakítás • Első sorban városi használatra • 21,15mm - 31,8mm kormány átmérők-
kel kompatibilis • 21,15mm - 35mm nyeregcső átmérőkkel kompatibilis • 2 funkció: 
100% folyamatos, villogó • Üzemidő: 100% folyamatos - 60 óra; villogó - 120 óra • 
Áramforrás: 2x 2032 gombelem (tartozék)

Gepida Blade kerékpár hátsó lámpa 
Leírás:
Akár 240° - os világítási lefedettség • Aero üléscsővel is kompatibilis • 5 funkció: szuper 
erős, erős, villogó 1, villogó 2, pulzáló • 25 lumen fényerő • COB LED fényforrás • Szerszám 
nélkül is felhelyezhető • Akkumulátor töltöttségi szint kijelzés • Lithium-ion polymer akku-
mulátor (300 mah) • Méretek: 79,5mm x 29mm x 30mm • Tömeg: 31g

Aluminium alloy body with 
CNC process
Optical lens system - special 
optical lenses for maximum 
brightness 
Recommended for urban use  
Can be mounted without tools  

Aluminium alloy body with CNC 
process
Optical lens system - special opti-
cal lenses for maximum brightness 
Recommended for urban use 
Can be mounted without tools 

Lighting coverage up to 240 ° 
Compatible with aero seat tube 
5 function: Hi-Beam, Low Beam, 
Flashing 1, flashing 2, pulsating 
25 lumen brightness
COB LED light source

Compatible with 25,4mm - 
31,8mm handle bar
Waterproof
Light source - 1x LED ultrabright  
2 function - 100% (30hrs) ; flashing
(90hrs) 
Battery: 2X 2032-3V (box include)

Compatible with 25,4mm - 
31,8mm handle bar 
Waterproof
Light source - 1x LED ultrabright
2 function - 100% (60hrs); flashing 
(120hrs)
Battery: 2x 2032-3V (box include)

Can be mounted without tools
Battery level indicator included 
Lithium-ion polymer battery 
(300 mah) 
Dimensions: 79,5mm x 29mm x 
30mm
Weight: 31g

 € 14.99
 4990 Ft

 € 14.99
 4990 Ft

 € 26,99
8990 Ft



Specification

Gepida Flake kerékpár első lámpa

Leírás:
Erős és szuperkönnyű, csak 19 gramm • 3 watt LED fényforrás • Nappali funkció: 
biztonságot nyújt minden napszak és időjárási körülmény között • Menet közbeni 
töltéstámogatás: powerbankal akár kerékpározás közben is töltheti a lámpát • 
Beépített akkumulátor szint kijelzés • Multi Mounting: felszerelhető kerékpáros 
fejvédőre (HM02 foglalattal - külön vásárolható- ) • Méretek: 50mm x 21mm x 21,6mm
Tömeg: 19g

Bright and superlight, 100 lumens 
and only 19 gram 
3 watt light source  
Daytime mode, providing security 
in all light and weather conditions 
Can be mounted without tools
Charge in ride: recharged with a 
power bank while on the ride 

Battery indicator included
Multi-mounting: can be mounted 
on a bicycle helmet and handlebar
Dimensions: 50mm x 21mm x 
21,6mm
Weight: 19g

Gepida HM02 - helmet mount 
to Gepida Flake 
GE030208-02

Specification

Gepida HM02 - Fejvédő konzol a Gepida Flake első lámpához

Leírás:
Kerékpáros fejvédőre szerelhető foglalat Gepida Flake lámpához • Egyszerűen 
felszerelhető/levehető • Állítható dőlésszög • A fejvédőn erős tépőzár tartja fixen 
a konzolt • Tömeg: 16g

The Helmet Bracket compatible 
with Gepida Flake (GE030204-02) 
bicycle light
Easy to mount / remove 
Adjustable tilt

A strong velcro fastener holds the 
bracket in place
Weight: 16g
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 € 26,99
 8990 Ft

 € 5,99
 1990 Ft

Gepida Flake bicycle front light
GE030204-02

Gepida HM03 - helmet mount
to Gepida Booster
GE030209-02

Specification

Gepida HM03 - Fejvédő konzol a Gepida Booster első lámpához

Leírás:
Kerékpáros fejvédőre szerelhető foglalat Gepida Booster lámpához • Egyszerűen 
felszerelhető/levehető • Állítható dőlésszög • A fejvédőn erős tépőzár tartja fixen 
a konzolt • Tömeg: 19g

The Helmet Bracket compatible 
with Gepida Booster (GE030203-
02) bicycle light 
Easy to mount / remove
Adjustable tilt 

A strong velcro fastener holds the 
bracket in place
Weight: 16g

Gepida Booster bicycle 
front light 
GE030203-02

Specification

Gepida Booster kerékpár első lámpa

Leírás:
CNC eljárással készült aluminium lámpatest
4 funkció: 100 % folyamatos világítás (2 óra), 70 % folyamatos világítás (4 óra), 50% 
folyamatos világítás (9 óra), Villogó (18 óra) • 3 Watt HI-Power LED fényforrás • 700 
mah Lithium-ion akkumulátor • 2-3 óra töltési idő (micro USB) • Alacsony töltöttségi 
szintjelzés - 25% • Kormányra és Kerékpáros fejvédőre egyaránt szerelhető (HM03 
foglalat külön vásárolható) • Doboz tartalma: Gepida Booster lámpa, kormányra 
szerelhető foglalat, micro USB kábel, 2 db gumigyűrű, használati útmutató • 
Méretek: 61,5mm x 20mm x 20mm • Tömeg: 50g

Powerfull aluminium CNC body 
4 functions: super bright (2 hrs), 
bright (4 hrs), medium bright 
(9hrs), Flashing ( 18hrs) 
3 watt HI-POWER LED light source 
700 mah Lithium-ion battery 
2-3 hours charging time (micro USB) 
Low battery indicator (25%) 
Weight: 50g

Multi-mounting: can be mounted 
on a bicycle helmet and handlebar 
(The box contains only the han-
dle bar bracket)
Box including: Gepida Booster 
bicycle light, Micro USB cable, 
handle bar bracket, 2 rubber 
rings, user manual
Dimensions: 61,5mm X 20mm X 
20mm 
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 € 5,99
 1990 Ft

 € 37,99
 12.290 Ft



John Boyd Dunlop was happily watching his 10-year-old son, 
Johnny riding a tricycle in the garden of their house 

in Belfast, but he was not at all happy to see the deep trails 
the wheels left on the lawn. This is how the adventurous 

story of the rubber air tube we use today on bikes began, 
and how the need for bicycle pumps arose at the same 

time. Parallel to the development of the pneumatic tyres, 
pumps with improving quality emerged on the market 

that have since helped us out of many tight corners in the 
middle of the forest or in the event of a puncture. 

In cases like these, a mobile mini pump is the ideal solution 
of course, however, our range includes 

high-performance workshop pumps as well.

John Boyd Dunlop egy nap boldogan nézte, ahogy a tízéves Jonny fia 
belfasti házuk kertjében triciklizik, ám öröme hamar alábbhagyott, 

mikor észrevette, hogy a kerekek mély nyomot szántanak a gyepbe. Így 
indult a kerékpárokon ma is használatos levegős gumitömlő kalandos 

története és ezzel együtt született meg az igény a kerékpáros pumpákra. 
A pneumatikus abroncsok fejlődésével párhuzamosan jelentek meg a 
piacon az egyre jobb minőségű pumpák, melyek sok csávából húztak 

már ki bennünket az erdő közepén, egy defekt során. Ilyen helyzetben 
természetesen egy mobilis mini pumpa az ideális, de kínálatunkban a 

nagy teljesítményű, könnyű műhelypumpák is megtalálhatóak.

PUMPS   PUMPÁK
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Gepida Tour mini pump
GE030105-02

Specification

Gepida Tour Kézi Pumpa

Leírás:
CNC megmunkált alumínium pumpahenger • Műanyag markolat • 360 fokban for-
gatható 1,5”-os nyomásmérő • Max. nyomás: 120 psi, (8,3 bar) • Kompatibilis Sharder 
és Presta szeleptípusokkal • Kihúzható, flexibilis pumpa fej • vázra rögzíthető konzol, 
tartozék • Hossz: 270mm • Tömeg: 125g

CNC machined aluminium pump 
cylinder  
Plastic handles 
360 ° rotatable, 1.5” pressure gauge 
Max pressure: 120 psi / 8,3 bar
Compatible with Shrader / Presta 
vavles

Extractable, flexible hose
Frame mounted bracket
Valve dust cup
Length: 10,5” (270mm)
Weight: 125g

Gepida Workshop floor pump
GE030104-07

Specification

Gepida Műhely Pumpa

Leírás:
Tartós acéltest,erősítettműanyagtalp • Magas hatékonyság, műanyag ergono-
mikus fogantyú • Extra nagyméretű (3”), könnyen leolvasható nyomásmérővel • 
Cleve rvalve fejjel, Shrader vagy Presta (AV-FV) szelepre zalkalmas. (A fej mindkét 
szelepet tudja fogadni, szerelést nem igényel) • Maximális nyomás: 180psi (12bar) • 
Magassága: 25” (65cm)

Durable steel body with reinforced 
plastic sole 
High efficiency, plastic ergonomic 
handle 
Extra large (3”) Easy to read 
pressure gauge 

Clever valve suitable for head, 
Shrader-presta (AV-FV) valve
(The head can take both valves, 
no parts need to be reversed) 
Maximum pressure: 180 psi / 12 bar
Height: 25” (65cm)
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 € 19,99
 6490 Ft

 € 34,99
 10.990 Ft



Gepida Plastic mini
pump with gauge 
GE030102-02

Specification

Gepida Nyomásmérős Mini Pumpa

Leírás:
Forgatható Presta és autós szelep betét • 2 anyagból készült, puha tapintású 
T-markolat • Megerősített műanyag henger • Extra alumínium borítás • Porvédő 
sapka • Beépített nyomásmérő • Tartozék konzollal, kulacstartó alá rögzíthető • 7 bar 
nyomásig • Méret: 225mm/25mm • Súly: 140g

Reinforced plastic barrel with 
aluminum sleeve
Up to 100 psi / 7 bar 
Precise in-line gauge

Reversible presta and schrader
2 tone soft touch ergonomic t-handl  
Convenient mounting clip included

Gepida Telescope mini 
pump with twin-valve 
GE030103-02

Specification

GEPIDA Teleszkópos Mini Pumpa

Leírás:
Duplaszelepes fej • Megerősített műanyag henger • Ergonomikus T-markolat • 
Teleszkópos kialakítás a nagyobb levegőmennyiség előállítása érdekében • Tarto-
zék konzollal, kulacstartó alá rögzíthető • 7 Bar nyomásig

Reinforced plastic barrel
Up to 100 psi / 7 bar
Twist and lock twin-valve

Ergonomic t-handle for better 
holding
Telescope design, more air per 
stroke
Convenient mounting clip 
included
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 € 14,99
4990 Ft

€8,99
2990 Ft

Gepida High Pressure floor pump 
GE030100-03

Specification

Gepida Álló Pumpa Alu. Ny.m.

Leírás:
Fa markolat • Alumínium test • 14 Bar nyomásig • Nagy méretű, könnyen olvasható nyo-
másmérő • Erős, nagy nyomást elviselő gumi tömlő • Dupla fej minden szeleptípushoz • 
Nagy, stabil alumínium talp

Wooden handle • Aluminium barrel 
Up to 200 PSI/ 14 Bar 
Big size pressure gauge

High pressure durable rubber hose 
“twist and lock” twinhead 
Big stable aluminium base

Gepida Steel floor pump
with gauge 
GE030101-02

Specification

Gepida Álló Pumpa Acél Ny.m

Leírás:
Erős acél test • 11 Bar nyomásig • Magasan elhelyezett nagy méretű, könnyen leol-
vasható nyomásmérő • Erős, nagy nyomást elviselő gumi tömlő • ”Twin-valve” fej, 
minden szelep típushoz

Durable steel barrel 
Up to 160 PSI/ 11 Bar
Top-mounted big sized gauge for 
easier reading

High pressure durable rubber 
hose 
Twin-valve head with thumbí
lock lever
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 € 34,99
10.990 Ft

 € 24,99
8390 Ft



Cycling has been around as a sport for over 120 years. 

Ever since the beginnings, we’ve been excited about how 

fast we can ride, how far  we can go - and lately - how 

many calorise we can burn with one ride. 

This data inspire us to go faster and further then even 

before, and you can track all this with one 

of our cycling computers now. 

A kerékpározás, mint sporttevékenység már több mint 120 éve van 

jelen az emberiség történetében. Igenis számít, hogy milyen gyorsan 

haladunk, mekkora távot tettünk meg, mi volt az átlagsebességünk, 

mennyi kalóriát égettünk el, stb. Ezek az adatok ösztönöznek 

a folyamatos fejlődésre, a magasabb sebesség elérésére, hosszabb 

túrákra, nagyobb kalandokra. A mi ösztönzésünk két olyan minőségi 

computer, melyek segítségével az előbb felsorolt 

adatokat könnyedén és pontosan követheted. 

COMPUTERS   COMPUTEREK
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Gepida Computer Pro
GE050020-02

Specification

Gepida Kerékpáros Computer Pro

Leírás:
5 választható nyelv (angol, kínai, spanyol, holland, francia) • Kerékpár A / kerékpár 
B - kivállasztás • Óra: 12/24 formátumba • Stopper • Hőmérséklet mérés (C°/ F) • SCAN: 
kivállasztott értékek automatikus változtatása • Automatikus KI/BE kapcsolás • 
Aktuális sebesség • átlagsebesség, maximális sebesség, pillanatnyi és átlagse-
besség összehasonlítása • Aktuális menetidő • Aktuális megtett távolság • Kalória 
mérése • Összes megtett idő • Összes megtett távolság • Automatiokus edzés tárolá-
sa 7 napig • háttérvilágítás

12/24 hour clock format 
timer 
Possibility to set up two different 
tyre size 
Imperial/metric unit system 
Auto on/off 
Current speed 
average speed
maximum speed
Trip distance

Total distance
Display backlight 
Can be mounted on your handlebar 
or stem
CR2032 batteries included
Auto scan mode
Thermometer
Language options: English, 
German, Frensh, Spanish, Chinese

Gepida Computer Basic
GE050010-02

Specification

Gepida Kerékpáros Computer Basic

Leírás:
Sebességérzékelő: kontaktmentes mágneses érzékelő • Funkciók: óra (12/24 
formátumban) • Stopper • Aktuális sebesség, átlag sebesség, maximális sebesség 
• Aktuális menetidő • Aktuális megtett távolság • Összes megtett idő • Háttér-
világítás • Automatikus KI/BE kapcsolás • SCAN: kivállasztott értékek automatikus 
változtatása

12/24 hour clock format
timer
Imperial/metric unit system
Auto on/off
Current speed
average speed
maximum speed
Trip distance 

Total distance
Display backlight
Can be mounted on your handlebar 
or stem
CR2032 batteries included
Auto scan mode
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 € 22,99
7490 Ft

 € 12,99
4490 Ft



If you are in the middle of nowhere you might not be 

able to find a bike service. So, have our multi-tools at 

hand. They are compact, can be hidden anywhere in the 

pocket of your pants or the saddle bag since apart from 

the handy set of tools the dimensions and weight were 

also considered top priorities during their design

Ha kitekertél a világból, leestél a térképről, nem biztos, hogy pont egy 

kerékpáros szerviz ajtajában ér utol a baj. Ezért ajánljuk, hogy vidd 

magaddal multiszerszámainkat: kompakt mindkét típus, így bárhol 

elrejtheted, legyen az nadrágzseb vagy nyeregtáska. Sőt, tervezéskor 

a praktikus szerszámkiosztás mellett a méretekre és súlyra is figyeltünk.

 

TOOLS   SZERSZÁMOK
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Gepida 12 in 1 multitool
GE030012

Specification

Gepida kerékpáros szerszám 12 in 1 

Leírás:
Vékony profil, kis helyet foglal • Funkciók: imbusz 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 • Laposfejű 
csavarhuzó • Keresztfejű csavarhúzó 1/2 • Torx: T15 / T25 • Méretek: 73mm x 32.5mm x 
17.3mm • Súly: 88g

Slim Profile 
Functions: HEX/allen Wrenches 
2/2,5/3/4/5/6/8mm
Philips 1/2

Torx: T15 / T25
Dimensons: 73mm X 32,5mm x 
17,3mm
Weight: 88g

Specification

Gepida kerékpáros szerszám 17 in 1

Leírás:
Vékony profil, kis helyet foglal • Funkciók: imbusz 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 • Keresztfejű 
csavarhúzó 1/2 • Torx: T15 / T25 • Láncbontó: 9/10/11-es lánchoz • Küllőkulcs: Shimano 
- (4.3/4.4 HEX4.6) Mavic M7 • Üvegnyitó • Méretek: 73mm x 40mm x 26mm • Súly: 
110g

Slim Profile 
Functions: HEX/allen Wrenches 
2/2,5/3/4/5/6/8mm
Philips 1/2
Torx: T15 / T25 
Chain breaker for 9/10/11 speed

Bottle opener 
Spoke Wrench - Shimano - 
(4.3/4.4 HEX4.6) Mavic M7
Dimensions: 73mm x 40mm x
26mm
Weight: 110g
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Gepida 17 in 1 multitool 
GE030017

 € 16,99
5490 Ft

 € 23,99
7990 Ft



Thieves never sleep. Don’t risk you beloved bike - always 

lock it securely in public places. You can find the most 

practical and safest ones in our lock selection so that 

you can rest assured your bike won’t be stolen 

while you are at work or shopping.

A tolvajok nem alszanak! Ne bízd a véletlenre kerékpárodat, közterületen 

mindig biztonságosan zárd le. Lakat kínálatunkban megtalálhatod a 

legpraktikusabbat, legbiztonságosabbat, hogy 

ne kelljen aggódnod munka vagy akár bevásárlás közben 

a hátrahagyott biciklid biztonsága miatt.

LOCKS   ZÁRAK
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Gepida Folding lock 
GE030507-05

Specification

Gepida hajtogatós zár

Leírás:
Helygazdaságos formatervezés • Zártartóval • Szabadalmaztatott ultra biztonságos 
zárszerkezet, amely extra biztonságot nyújt • Két kulcs • Korrózióálló borítás • Hossza: 
840mm • Színek: fekete (GE030507-02) piros (GE030507-04) kék (GE030507-07) zöld 
(GE030507-05)

Flexible, compact design
Bracket included
Patented ultra b cylinder pro vides 
extra security
Two keys are supplied with lock
Corrosion protected

Length: 840mm
Colors: 
black (GE030504-02)
red (GE030507-04)
blue (GE030507-07
green (GE030507-05)
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 € 26,99
 8990 Ft
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Gepida Spiral Cable Lock
GE030502-04

Gepida Wire Lock Pro
GE030506-02

Gepida U-lock
GE030503-08

Specification

Specification Specification

Gepida Spirál Zár

Gepida sodronyzár Pro Gepida U-lakat

Leírás:

Leírás: Leírás:

Rozsdamentes kialakítás • Korrózióálló borítás • 12mm-es fonott acélkábel •
Tartós fekete műanyagborítás • Hossza: 1800mm • 12mm-es átmérő • Két kulcs • 
Színek: fekete (GE030502-02) vörös (GE030502-04)

Rozsdamentes kialakítás • Korróziógátló műanyag borítás • Fonott acélkábel • 
25mm-es átmérő • Hossza: 1000mm • Két kulcs • Fekete színben (GE030506-02)

Fúrásnak, fűrészelésnek és feltörésnek ellenálló zárszerkezet • 10mm átmérőjű 
edzett acélprofil • Kerékpárvázat kímélő gumírozott borítás • Szilikon borítás meg-
védi a kerékpárt a használat során keletkezett rongálástól • Két kulccsal szállítva 
• Méretek: 186mm x 260mm • Elérhető színek: fekete (GE030503-02) narancs  
(GE030503-06) kék (GE030503-07) lila (GE030503-08)

Corrosion proof
12 Mm braided steel cable
Tough vinyl cable cover in black
Size: 1800mm

Stainless design
Corrosion proof vinyl coating
Braided steel cable
Diameter 25mm

Uv stable, resistant finish 
Silicone housing provides great 
scratch protection
Patented ultra b cylinder with 
extra security
Two keys are supplied with the locks 

Diameter 12mm
Two keys supplied with lock
Colours: black (GE030502-02),
red (GE0300502-04)

1000mm long
Two keys supplied with lock
Available in black colour 
(GE030506-02)

Diameter: 14mm 
Size: 186mm x 260mm 
Colors: black (GE030503-02) 
orange (GE030503-06) blue 
(GE030503-07) pruple (GE030503-08)

 € 14,99
 4890 Ft

 €12,99
3490 Ft

 €9,99
3190 Ft
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Gepida Chain lock
GE030500-04

Gepida Cable lock
 GE030501-02

Gepida Chain Lock with 
Padlock               GE30505-02

Specification

Specification Specification

Gepida Láncos Zár

Gepida Kábel zár Gepida Lánc-Lakat Zár

Leírás:

Leírás: Leírás:

Korrózióálló borítás • Fúrónak, fűrésznek, ellenálló zárszerkezet • Feltörés elleni véde-
lemmel • 8x8mm-es négyszögletes láncszemek • Tartós, könnyű nylon huzat, amely 
nem karcolja a vázat • Hossza: 1000mm • 2 Kulcs • Színek: fekete (GE030500-02) vörös 
(GE030500-04)

Rozsdamentes kialakítás • Fúrás, fűrészelés és feltörés mentes zárszerkezet • 22mm 
átmérőjű külső acél borítás védi a belső sodronyt • Erős vinyl borítás  fekete színben 
• Két kulccsal

Rozsdamentes kialakítás • Klasszikus négyszögletű lánc • Szövethuzat a lánc 
védelméhez • Fúrás, fűrészelés és feltörés mentes külső  zárszerkezet • Két kulcs • 
Méret: 8mm x 8mm x 900mm • Fekete színben (GE030505-02)

Corrosion proof
Cylinder with anti -drill, anti-saw
And anti-pick protection
8x8 mm square link
Durable soft nylon sleeve provides

Corrosion proof
Cylinder with anti drill anti saw 
and anti pick protection

Stainless design
Classic square chain lock
With fabric sleeve to prevent
Damages, corrosion-resistant lock 
and cylinder

Scratch protection
Size: 1000mm
With 2 keys
Colors: black (GE030500-02)
and red (GE030500-04)

22mm hardened steel shells protect 
the inner steel cable
Tought vinyl cable cover in black 
With 2 keys

Two keys supplied with lock
Size: 8mm x 8mm x 900mm
Available in black (GE030505-02)

 € 23,99
 6990 Ft

 € 15,990 
5290 Ft

 € 16,99
5390 Ft



One of the most handy ones among bike accessories 

is the bottle cage, since you don’t need to stop and take 

the bottle out of your bag; instead, you can just reach 

down for the bottle during pedalling to freshen up. 

You can choose the lightest, the toughest 

or even the prettiest one from our various bottle cages. 

Mounting does not require any expertise, and these 

items are a great help during long distances.

Kerékpáros kiegészítők közül az egyik legpraktikusabb a kulacstartó, 

hiszen nem kell megállnod és a táskádból elővenni a kulacsot, elég 

csak menet közben lenyúlnod, hogy felfrissítsd magad. Sokszínű 

kulacstartóink közül kiválaszthatod a legkönnyebbet, legerősebbet vagy 

akár a legszebbet. Felszerelésük nem igényel szaktudást és hatalmas 

segítséget nyújtanak egy hosszabb túra során.

BOTTLE CAGES   KULACSTARTÓK
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Gepida Superlight bottle cage
GE030407-02

Specification

Gepida Superlight Kulacstartó 

Leírás:
Ultra könnyű, csak 18g • Biztosan tartja a kulacsot • Kulacstartó csavarral felszerel-
hető bármilyen típusú kerékpárra • Anodizált aluminium váz

Extra light weight, only 18 grams 
It holds the bottle firmly

Bottle cage for any type of bicycles 
fitted with bolts
Anodised aluminium frame

Gepida Tour bottle cage
GE030408-02

Specification

Gepida Tour Kulacstartó 

Leírás:
A kulacstartóba helyezhető boltban vásárolt PET palack és kerékpáros kulacstartó 
egyaránt • Biztosan tartja a kulacsot • Kulacstartó csavarral felszerelhető bármi- 
lyen típusú kerékpárhoz • Súly: 38g • Polikarbonát váz

PET bottles bought at a store and 
cycling bottles may also be put 
into the bottle cage
It holds the bottle firmly

Bottle cage for any type of bicycles 
fitted with bolts 
Weight: 38g 
Polycarbonate frame
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 € 13,99
4490 Ft

 € 8,99
2990 Ft
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Gepida Alloy bottle cage
GE030402-03

Gepida Basic Plastic bottle cage
GE030400-01

Gepida Pro alu bottle cage
GE030403-03

Specification

Specification

Specification

Gepida Alloy Kulacstartó

Gepida Basic kulacstartó műanyag Gepida Kulacstartó Pro alu

Leírás:

Leírás: Leírás:

Hegesztett aluminium kulacstartó • Műanyag betétek a kulacs könnyebb
mozgatásáért, illetve annak védelmében • Kulacstartó -kompatibilis bármilyen 
típusú kerékpárhoz • Aluminium váz • Tartozék csavarokkal • Elérhető színek: fekete 
(GE030402-02) ezüst (GE030402-03)

polikarbonát anyag • Csavarok mellékelve • Elérhető színek: fehér - (GE030400-01)
piros - (GE030400-04) • Ergonómikus kialakítás, biztosan tartja a kulacsot

5052-es ultra könnyű alumínium alapanyag • Csupán 1,2mm vékony • A gumi 
betétnek köszönhetően még rugalmasabb • Homokfújt fehér, fekete, és ezüst 
színben • Könnyű: 30g • Elérhető színek: fekete (GE030403-02) ezüst (GE030403-03) 
fehér (GE030403-01)

Welded aluminium cage
Plastic inserts for easy moving and 
to protect the bottle

Polycarbonate material
Included bolts
Weight 48g 

Ultralight 5052 aluminium material
Only 1,2mm thin
More extension with the rubber 
insert
Available in white, black and silver

Included standard 2 pcs bolts

Colors:
white (GE030400-01)
red (GE030400-04)

Weigth only 30g
Colors:
black (GE030403-02)
grey (GE030403-03)
white (GE030403-01)

 € 3,99
1390 Ft

 € 8,99
2990 Ft

 € 5,99
2090 Ft
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Gepida Pro Bottle Cage Side 
GE030404-02

Gepida Pro Plastic Bottle Cage
GE030401-02

Specification

Specification Specification

Gepida Side Pro kulacstartó

Gepida Pro kulacstartó Gepida Side Basic kulacstartó

Leírás:

Leírás: Leírás:

Megfelelő választás szűkebb, kisebb vázakhoz • A kulacsot oldalirányba lehet kivenni 
• Anyaga 6463 alumínium • Tartozék csavarokkal • Elérhető fekete színben

Kulacstartó kompatibilis bármilyen típusú kerékpárhoz • Tartozék csavarokkal • 
Anyaga: polikarbonát • Elérhető fekete színben • Súly: 28g

Különleges kialakítás, a kulacsot jobb, illetve bal oldali irányba lehet kivenni • 
Jobbkezeseknek egyaránt használható • Anyaga: polikarbonát • Tartozék 
csavarokkal • Elérhető fekete színben

Suitable for narrow/MTB bike frame 
Takeing the bottles from up-right 
side direction

Bottle cage for any type of bicycles 
fitted with bolts
Polycarbonate material 

Special design, you can take the bottle 
from left and right side direction 
Polycarbonate material

Material: Alloy 6463 
Bolts included 
In black colors

Bolts included
Weight: 28g
In black colors

Bolts included 
In black colors

 € 8,99
2990 Ft

 € 8,99
2690 Ft

 € 8,99
2990 Ft

Gepida Basic Bottle Cage Side
GE030405-02



Biking, whether on the level of competition 

or as a hobby, is accompanied by perspiration in any 

weather condition. In view of this, drinking fluids is 

essential. Our 800 ml Gepida bottles will be your faithful 

partners on long journeys or even competitions

A kerékpározás akár verseny, akár hobbi szinten, bármilyen időjárási 

körülmények között izzadással jár. A folyadékpótlás ennek tükrében 

nélkülözhetetlen. 800 ml-es Gepida kulacsaink hű társaid lesznek 

a hosszabb túrákon vagy akár versenyeken is.

BOTTLES   KULACSOK
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Gepida Bottle
 GE030302-04

Specification

Gepida kulacs

Leírás:
Gepida tervezésű kiváló minőségű, természetben lebomló anyag • Két állású szívó 
rész • Praktikus 60mm széles betöltő nyílás • Mosogatógépben mosható • Mellékíz 
nélküli • Elérhető színek: piros (GE030302-04) kék1 (GE030302-01) kék2 (GE030302-02) 
sárga (GE030302-03)

Gepida design in superior quality 
bio-degradable materials
Push pull cap
Practical 60mm wide bottle neck
Washable in dishwasher

Neutral taste 
Colors:
red: (GE030302-04)
blue1 (GE030302-01)
blue2 GE030302-02)
yellow (GE030302-03)

 € 4,99
1590 Ft



Our body has contact with the bike at 3 points, one 

of the most important of those are the grips on the 

handlebar, since this is the place where we control and 

slow down our bike. Therefore, it matters a lot what kind 

of grips you use. Our grips prevent the numbness you 

may feel during long distances and provide excellent 

grip while mountain biking.

Testünk 3 ponton találkozik a kerékpárral, köztük az egyik 

legfontosabb a kormányon található markolat, hiszen itt irányítjuk és 

fékezzük a kerékpárt. Nem mindegy tehát, hogy milyet használsz. 

A Gepida markolatok megelőzik a hosszú túrák alatt érezhető 

zsibbadást és kiváló tapadást biztosítanak montain bike-ozás közben.

GRIPS   MARKOLATOK
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Gepida Comfort Grip 
(new colors)
GE201140 -01

Gepida Ergo Grip
GE201150

Gepida Lock-on Grip
GE201060

Gepida Lock on Foam Grip
GE020100

Specification Specification

Specification Specification

Gepida Comfort markolat (új) Gepida Ergo markolat

Gepida Lock-on markolat Gepida markolat szivacs lock on 

Leírás: Leírás:

Leírás: Leírás:

Gepida három komponensű markolat • Anatómiai kialakítás • Kormány szarvval
egy oldalon rögzítő gyűrűvel • Súly: 280g (pár) • Hossz: 138mm • Elérhető színek: 
fekete (GE201140 -01) piros (GE201140-02) sárga (GE201140-03) kék (GE201140-04) 
narancs  (GE201140-09)

Az ergonomikus forma minden kürölmények között maximális kényelmet biztosít
• Jól teljesít hosszú cross/trekking túrákon is • Háromkomponensű markolat • 
Bilincses kialakítás a 100%-os csúszásmentes teljesítményért

Két oldalon rögzítő gyűrűvel • Stabilan rögzül • Súly: 120g (pár) • Hossz: 130mm 
• Elérhető színek: fekete (GE201060) zöld (GE201060-5) piros (GE201060-2) kék 
(GE201060-4)

Anyaga szintetikus/karton/szuper könnyű szivacs • Hármas anyag összetétel • G2, 
egyoldalas rögzítő gyűrű • Hossz: 129mm • Elérhető színek: fekete (GE020100) piros 
(GE020100-02) kék (GE020100-04) sárga (GE020100-09)

Gepida triple denisty grip
Anatomic design
With bar end
One side lock on ring
Weight: 280g (pair)

The ergonomic design provides 
maximum convenience in all 
conditions
Designed for urban toughies
Great performance on long cross/
trekking trips 

Gepida double denits grip
Two side locking system
Firmly kept
Weight: 120g (pair)

Sintetic/carton/ superlight material
Triple density
G2, oneside ring
Lenght: 129mm

Colors:
black (GE201140-01)
red (GE201140-02)
yellow (GE201140-03)
blue (GE201140 - 04)
orange (GE201140-09)

Three-component grip
Clamp-type grip for 100% 
non-slip performance

Lenght: 130 mm 
Colors:
black (GE201060)
green (GE201060-5)
red (GE201060-2)
blue (GE201060-4)

Colours:
black (GE020100)
red  (GE020100-02)
blue (GE020100-04)
yellow (GE020100-09)

 € 24,99
8490 Ft

 € 14,99
4990 Ft

 € 14,99
4960 Ft

 € 16,99
5590 Ft



In order to protect your bike, you can use different frame 

stickers and frame protectors to protect the frame from 

injuries due to the chain and the Bowden cables. Their 

use is strongly recommended during mountain biking, 

but frame stickers and frame protectors 

can prevent abrasion during longer tours as well.

Kerékpárjaink védelme érdekében különböző vázmatricákat 

és láncvilla-védőket használhatsz, melyek védik a kerékpárvázat 

a lánc és bowdenek által okozott sérülésektől. MTB-záshoz kifejezetten 

ajánlott a használatuk, de a hosszabb túrák során kialakuló kopásokat 

is megelőzhetik a vázmatricák és láncvédők.

CHAIN PROTECTORS   VÁZVÉDŐK
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Gepida Frame Protector 
Sticker Pack GE031003-02

Gepida Neoprene Chainstay 
Protector GE031001

Specification

Specification

Vázvédő matrica szett fekete

Gepida Basic láncvillavédő 

Leírás:

Leírás:

Öntapadós vázvédő matrica szett • Megvédi a láncvillát és vázat a karcolódásoktól •
Elérhető átlátszó és fekete színben • Súly: 7g • Színek: átlátszó (GE031003-05) fekete 
(GEe031003-02)

Megvédi a láncvillát a kopástól, karcolásoktól • Tartós Lycra® és neoprene anyag 
összetétel • Tépőzáras rögzítés • Másodpercek alatt felszerelhető • Mosógépben 
mosható

Self-adhesive frame protector 
sticker set- protect the chainstay 
and frame from scratches 
Available in transparent and 
carbon-black

Protects chain stay from dings 
and scratches
Rugged lycra® and neoprene 
construction

Weight: 7g
Colors: carbon-black (GE031003-02)

Loop-and-lock closure 
Installs in seconds
Machine washable

 € 4,99
1490 Ft

 € 4,99
1390 Ft



When designing Gepida Original Accesories our main goal 
was to create coherent products to pr bicycles. 

The target market were and are still Gepida users. 
We hope that we could complete the expectations and offer 

proper products for our costumer.  At the same time we drew 
up how we could complete those costumers’ 

expectations that want simpler looking products 
or do not have their own Gepida bicycles yet. 

With the GPD line we would like to offer 
a suitable alternative for them and provide quality 

products at a reasonable price.

A Gepida kiegészítő családjának megalkotásakor a célunk az volt, 
hogy kerékpárjainkkal koherens megjelenésű termékeket alkossunk. 
Célközönségünket a márka iránt elkötelezett kerékpárosok alkották, 

illetve alkotják jelenleg is. Bízunk benne, hogy küldetésünket teljesítettük 
és megfelelő termékekkel tudunk szolgálni a nagyközönség számára. 

Ugyanakkor azon vásárlóinkat is szeretnénk alternatívát kínálni, 
akik jobban kedvelik a visszafogott megjelenésű kiegészítőket, 

vagy esetleg nem Gepida kerékpárral rendelkeznek. 
GPD termékcsaládunkkal nekik szeretnénk kedvezni, és a lehető 

legletisztultabb megjelenésű, ugyanakkor kedvező árú termékeket kínálni.

GPD   GPD
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Specification

GPD Spirál Zár 

Leírás:
Rozsdamentes kialakítás · 10mm vastag acél sodronyból · Erős , tartós vinyl 
borítás, amely óvja a vázat · Hossz: 1000mm · Két kulccsal · Elérhető színek: fehér 
(GPD030502-01) fekete (GPD030502-02) kék (GPD030502-07) sárga (GPD030502-10) 
zöld (GPD030502-05) lila (GPD030502-08) narancs (GPD030502-09)

Corrosion proof
Made from 10mm thick steel cable
Tough vinyl cable cover in 
6 different color
Size: 1000mm
With 2 keys

Colors:
white: (GPD030502-01)
black (GPD030502-02
blue (GPD030502-07)
yellow (GPD030502-10)
green (GPD030502-05)
purple (GPD030502-08)
orange (GPD033502-09)

GPD Combination
Spiral Cable Lock
GPD030503-02

Specification

GPD számkódos spirál zár 

Leírás:
Rozsdamentes kialakítás · 12mm vastag acélsodronyból · Erős, tartós vinyl borítás, 
amely óvja a vázat · Hossz: 1800mm · Egyedileg beállítható szám kombinációval · 
Elérhető: fekete színben

Corrosion proof
Made from 12mm thick steel cable
Tough vinyl cable cover in black 
color

Size: 1800mm 
4 digit combination
Available in black
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 € 5,99
1990 Ft

 € 8,99
2990 Ft

GPD Spiral Cable Lock
 GPD030502-10
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GPD Bicycle Tool Pro
GPD030011

GPD Bicycle Tool Basic
GPD030006

GPD Aluminium Bottle 
Cage GPD030401-02

GPD Plastic Bottle Cage
GPD030400-02

Specification Specification

Specification Specification

GPD kerékpáros szerszám 11 in 1 GPD Kerékpáros szerszám 6 in 1

GPD Kulacstartó Alumínium GPD műanyag kulacstartó

Leírás: Leírás:

Leírás: Leírás:

Korrozió álló cr-v alap anyag • Pro szerszém 11 funkcióval • Imbusz: 2/2,5/3/4/5/6/8 • 
Lapos és kereszt fejű csavarhúzó • 25-ös torx kulcs • Láncbontó

Korrozió álló cr-v alap anyag • Basic szerszém 6 funkcióval • Imbusz: 4/5/6 • Lapos 
és kereszt fejű csavarhúzó • 25-ös torx kulcs

Szabványméretű kulacstartó • Könnyű ötvözet matt fekete és ezüst színben 
kap-ható • Csavarok a csomagban • Elérhető színek: ezüst (GPD030401-03) fekete 
(GPD030401-02)

Kialakításának köszönhetően könnyű használat • Tartozék: rögzítő csavarok • Súly: 
33g • Elérhető színek: fekete (GPD030400-02) fehér (GPD030400-01)

Stainless steel cr-v material
11 function bicycle tool 
Hex: 2/2,5/3/4/5/6/8

Stainless steel cr-v material
6 function bicycle tool

Bottle cage of standard size
Light alloy
Available in matt black and silver 
colors

Easy to use design
Available in white and black

Flat and philips head
Torx t25
Chain tool

Hex: 4/5/6 • Flat and philips head 
Torx T25

Bolts included
Colors:
grey (GPD030401-03)
black (GPD030401-02)

Bolts included
Weight: 33g

 € 19,99
6490 Ft

 € 4,99
1590 Ft

 € 7,99
2390 Ft

 € 10,99
3490 Ft
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GPD Aluminum Floor 
Pump With Gauge
 GPD030100-03

GPD Plastic Standing Pump 
With Gauge GPD030101-02

GPD Plastic Telescopic 
Mini Pump GPD030103-02

Specification

Specification Specification

GPD alumínium álló pumpa nyomásmérővel

GPD műanyag álló pumpa nyomásmérővel GPD teleszkópos mini pumpa

Leírás:

Leírás: Leírás:

Alumínium test • 160 psi / 12 bar nyomás előállítására képes • Nagyméretű, könnyen 
olvasható nyomásmérő • Erős, nagyobb nyomást is elviselő gumitömlő • Forgatható 
presta és autós szelepbetét • Nagy, stabil műanyag talp

Erős műanyag test • 120 psi / 8 bar nyomás előállítására képes • Magasan elhelyezett 
nagyméretű, könnyen olvasható nyomásmérő • Erős műanyag test • 120 psi / 8 bar 
nyomás előállítására képes • Magasan elhelyezett nagy méretű, könnyen olvasható 
nyomásmérő

Forgatható presta és autós szelep betét • Teleszkópos kialakítás, a nagyobb levegő 
mennyiség előállítása érdekében • Tartozék konzollal a kulacstartó alá rögzíthető • 
Tartós, megerősített műanyag ház

Aluminum barrel
Up to 160 psi / 12 bar
Big sized pressure gauge
High pressure durable

Strong plastic body 
It is capable of producing 120 psi / 
8 bar pressure
Easily readable pressure gauge of 
big size placed high

Thumb lock lever
Reversible presta and schrader

Rubber hose
Reversible presta & schraderBig 
stable plastic base

Strong rubber tube capable of 
taking bigger pressure as well 
Rotatable Presta and car valve

Telescopic
Reinforced plastic barrel

 € 25,99
8290 Ft

 € 20,99
6990 Ft

 € 5,99
1790 Ft
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Gepida Tour Cycling Gloves 
GE030907-04

€ 13,99 | 4490 Ft

Gepida MTB Cycling Gloves 
GE030908-04

€ 16,99 | 5490 Ft

Gepida Folding Lock 
GE030507-05

€ 26,99 | 8990 Ft

Gepida U-lock 
GE030503-0

€ 12,99 | 3490 Ft

Gepida Bottle
GPD030006 

€ 4,99 | 1590 Ft

MTB Helmet 
Blue-White
GE101010-01

 € 39,99 | 12.990 Ft

GEPIDA Men Jersey Short
GE030701-02

€ 36,99 | 11.990 FtSYNC YOUR STYLE WITH YOUR BIKE
KERÜLJ ÖSSZHANGBA A KERÉKPÁRODDAL

Gepida MTB Cycling Gloves 
GE030908-04

€ 16,99 | 5490 Ft

Gepida Tour Cycling Gloves 
GE030907-04

€ 13,99 | 4490 Ft

Gepida Bottle
GPD030006 

€ 4,99 | 1590 Ft

Gepida MTB Helmet
GE101050-01

€ 45,99 | 14.990 Ft

Gepida Tour Helmet
GE101150-04

€ 55,99 | 18.490 Ft

Gepida City Helmet 
GE101110-03

€ 49,99 | 15.990 Ft
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Gepida Tour Cycling Gloves 
GE030907-04

€ 13,99 | 4490 Ft

Gepida Tour Helmet
GE101150-04

€ 68,99 | 22.490 Ft 

Gepida MTB Pro Helmet 
GE101050-01

€ 49,99 | 15.990 Ft

Gepida Folding Lock 
GE030507-05

€ 26,99 | 8990 Ft

Gepida City Helmet 
GE101110-03

€ 49,99 | 15.990 Ft

Gepida Pro Pannier Bag
GE030609-02

 € 64,99 | 21.490 Ft

Gepida MTB Cycling Gloves 
GE030908-04

€ 16,99 | 5490 Ft

Gepida Bottle
GPD030006 

€ 4,99 | 1590 Ft

Gepida Tour Cycling Gloves 
GE030907-04

€ 13,99 | 4490 Ft

Gepida Tour Helmet
GE101150-04

€ 55,99 | 18.490 Ft

Gepida MTB Helmet
GE101050-01

€ 45,99 | 14.990 Ft

Gepida Folding Lock 
GE030507-05

€ 26,99 | 8990 Ft

Gepida Chain Lock
GE030500-04 

€ 23,99 | 6990 Ft

Gepida MTB Cycling Gloves 
GE030908-04

€ 16,99 | 5490 Ft

SYNC YOUR STYLE WITH YOUR BIKE
KERÜLJ ÖSSZHANGBA A KERÉKPÁRODDAL
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KIEGÉSZÍTŐK

OLIMPIA BICYCLE LTD.

• H-1164 Budapest, Ostorhegy u. 4.

• +36 1 400 6065

• +36 1 402 0084

• info@gepida.com

• www.gepida.com

• www.facebook.com/gepidabikes


