


Fabricadas à mão em Londres desde 1975, as bicicletas Brompton percorrem agora todo 
o mundo: de Seul a Barcelona, Hong Kong a Bogotá, Nova Iorque a Moscovo. 
 
Dobram-se rapidamente e com facilidade para um tamanho portátil e prático e podem ser 
levadas em todos os tipos de transportes públicos e privados. Também podem ser levadas 
para dentro de casas, escritórios e bares, permitindo-lhe ter sempre a sua Brompton junto 
a si. 
 
A sua posição de passeio e a agilidade são mais do que uma correspondência com as 
bicicletas convencionais e ainda melhores nas ruas movimentadas da cidade. Recolha-as 
debaixo das secretárias de trabalho, guarde-as em vestiários e, se precisar de uma escapada, 
cabem facilmente no carro ou no avião. 
 
A Brompton é resistente e aguenta com tudo o que a cidade lhe atira, todos os dias. 
Um design que foi redefinido ao longo de 40 anos significa que as bicicletas Brompton 
proporcionam anos de utilização regular.

Feita para táxis
Criada para mudanças 
climatéricas súbitas e para 
chegar a casa depois de 
uma longa noite 

P6R em Azul Tempestade
Guiador Tipo P
6 mudanças
Guarda-lamas e suporte 
traseiro
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Feita para a velocidade
Para tornar mais rápidas as 
suas viagens pela cidade

M3L em Cereja e Azul Lagoa
Guiador Tipo M
3 mudanças
Guarda-lamas
S Bag em Azul Lagoa



Feita para o comboio
Feita para os transportes 
suburbanos e metros de 
todo o mundo

S2L em Marfim
Guiador Tipo S
2 mudanças
Guarda-lamas

Dimensão dobrada –  
585 (L) x 565 (A) x 270 (P) (mm)
23” x 22,2” x 10,6”



Feita para escapadas
Feita para quando precisa 
de um pouco de ar fresco

P6R em Verde Inglês e 
Marfim
Guiador Tipo P
6 mudanças
Guarda-lamas
C Bag em Preto
Saddle Pouch em Preto



Feita para escritórios
Feita para recolher debaixo 
da sua secretária e para 
chegar às reuniões a horas

H3L em Cereja
Guiador Tipo H
3 mudanças
Guarda-lamas
Selim Brooks

Feita para as cidades
Feita para as compras, para 

socializar e para passear

S1E em Azul Lagoa e Azul 
Tempestade

Guiador Tipo S
1 mudança

Pneus Schwalbe Kojak
Roll Top Bag em Cinzento e 

Lima



Todas as nossas bicicletas são soldadas à mão por operários 
especializados na nossa fábrica de Londres. Esta característica torna cada 
uma das nossas bicicletas incrivelmente resistente e exclusiva. Todos os 
soldadores são formados pela Brompton durante 18 meses e dispõem 
de uma "assinatura" que aplicam em todas as peças da bicicleta em que 
trabalham.
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1975

2003

1977

2013Hoje

1981

2011

1987

2006

1988

1995

Inspiração
Andrew Ritchie começa 
a desenhar no seu 
apartamento com vista para 
o Brompton oratory em 
Londres.

Alteração das 
mudanças
É lançada à venda a Black 

edition. Abre uma nova 
fábrica.

os primeiros 
desenhos
Protótipos rudimentares 

conduzem a um desenho 
aperfeiçoado.

o apelo de 
Londres
Abre a Brompton Junction 
London, a sexta em todo o 
mundo, depois de Hamburgo, 
Xangai e Amsterdão.

Início da 
produção
Início da produção dedicada 
e volume reduzido.

Internacionalização
Abre a primeira loja Brompton 
Junction em Kobe, Japão. 

Reconhecimento
Prémio "Melhor Produto" 
Cyclex.

"e... partida!"
Primeiro Brompton World 
Championship realizado em 
Barcelona.

A primeira fábrica
Início da produção a tempo 

inteiro em West London.

Longa distância
É conduzida uma  

Brompton no Pólo Sul.

Reconhecimento 
Real
Prémio "Queen’s Award 

for export Achievement".

brompton.com/about-us/history

COMO TUDO COMEÇOU



ESCOLHA A SUA BROMPTON

(s)  TIPO P 
  Um guiador versátil, que proporciona 

flexibilidade em várias posições dos 
punhos, para todos os tipos de utilização

(s)  TIPO M 
  Guiador de forma clássica, 

proporcionando uma utilização 
confortável

(s)  Tipo H 
  O mesmo estilo clássico do Modelo 

M, mas com um pilar de guiador 57mm 
mais alto, perfeito para ciclistas que 
preferem a posição de utilização mais 
vertical e mais confortável

(s)  TIPO S 
  Uma posição mais baixa, num 

estilo mais desportivo para 
quem prefere uma utilização 
mais reactiva

1 – gUIADORES

Com quatro tipos de guiadores que 
proporcionam diferentes posições de 
utilização, existe um adequado às suas 
necessidades.

Todas as bicicletas Brompton são fabricadas à mão e por 
encomenda na nossa fábrica de Londres. este guia realça as 
opções que pode escolher para criar uma bicicleta perfeitamente 
adequada ao seu estilo de vida.

(s) Padrão – sem custos adicionais
(+) Custo adicional (consulte os detalhes na lista de preços) PROBLEMAS PARA ESCOLHER? 

Visite brompton.com/buy/help-me-choose, 
responda a quatro perguntas simples 
e elaboramos uma recomendação para 
poder começar.
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SUPORTE

GUARDA-LAMAS3 – gUARDA-LAMAS

(s)  SEM gUARDA-LAMAS 
 Versão E – Leve e desportiva

(+)  gUARDA-LAMAS 
  Versão L – Para utilização em todas as 

condições climatéricas

(+)  gUARDA-LAMAS E SUPORTE 
  Versão R – Para espaço adicional 

de bagagem e melhor estabilidade 
quando dobrada

2 – MUDANÇAS

O sistema de mudanças padrão é adequado 
para a maioria das pessoas, mas pode utilizar 
diferentes rácios, dependendo das suas 
necessidades. O sistema de mudanças mais 
altas (+%) é mais adequado para áreas planas 
e utilização a alta velocidade. O sistema de 
mudanças mais baixas (–%) é melhor para áreas 
de terreno acidentado.

(s)  1 VELOCIDADE 
Leve e fácil para utilização em áreas planas 
citadinas

PADRÃO 5,93m/74” 
Disponível em –7% e –18%

 
 
(+)  2 VELOCIDADES 
Uma mudança para subidas e para arrancar, uma 
para velocidade de passeio. Flexível e leve

PADRÃO 4,45m-5,93m/56”-74”  
Disponível em –7% e –18%

 
(+)  3 VELOCIDADES 
Um cubo de mudanças robusto, uma escolha 
popular para a utilização diária

PADRÃO 3,79m-6,76m/48”-85” 
Disponível em –12%, –18% e +8%

 

COMPARAÇÃO DO RáCIO 
DAS MUDANÇAS

(+)  6 VELOCIDADES 
A melhor opção para uso global, para aqueles 
que desejam fazer viagens mais longas e desafiar 
planos inclinados

PADRÃO 2,63m-7,94m/33”-99” 
Disponível em –12% e +8%

4 – QUADRO

A Brompton disponibiliza duas opções 
para o quadro e ambas são incrivelmente 
robustas e concebidas para a utilização 
diária. O quadro Superleve é menos pesado, 
com forqueta e quadro traseiro em titânio, 
para uma utilização mais reactiva e maior 
facilidade de transporte.

Dimensão dobrada –  
585 (L) x 565 (A) x 270 (P) (mm) 
23” x 22,2” x 10,6”

(s) NORMAL, EM AÇO 
 desde 10,1kg/22,3lbs

(+) SUPERLEVE  
 desde 9,4kg/20,7lbs

6 velocidades padrão
3 velocidades padrão
2 velocidades padrão
1 velocidade padrão

Polegadas das mudanças



5 – COR

Os quadros padrão em aço podem ser encomendados 
em uma ou duas cores: as bicicletas em duas cores são 
constituídas por uma cor para o quadro principal e a outra 
para as extremidades.

Nos quadros Superleves, pode escolher apenas uma cor 
para o quadro principal e para o suporte do guiador. O 
quadro traseiro e a forqueta em titânio são fornecidos na 
sua cor natural, cinzento.

Lacado é um acabamento industrial exclusivo, que 
demonstra o trabalho dos nossos competentes criadores 
de quadros. Cada estrutura de quadro fica ligeiramente 
diferente do seguinte. Apenas disponível para o quadro 
completo ou como opção Superleve.

O Preto Estelar é um acabamento de alto brilho com um 
toque metalizado, que reflecte a luz e proporciona um 
aspecto exclusivo. Está disponível apenas para o quadro 
completo ou como opção para Superleve.

QUADRO PRINCIPAL

EXTREMIDADES

(s)  MONO

PRETO BRANCO

(+)  CLáSSICO

(+)  BRILHANTE

VERDE 
TURQUESA

MARFIM

AZUL 
LAgOA

VERDE 
INgLÊS

LIMA

VERMELHO

FRAMBOESA
 

AZUL 
TEMPESTADE

LARANJA

CEREJA

LACADO

(+) PREMIUM 

PRETO 
ESTELAR



6 – SELINS

(s)  SELIM BROMPTON 
Confortável e prático: este selim 
unissexo dispõe de uma pega moldada 
sob a ponta do selim para tornar o 
transporte mais fácil

 BROOKS B17 SPECIAL 
  Com um acabamento em rebites de 

cobre martelados à mão, este selim 
tradicional de couro proporciona-lhe 
anos de utilização confortável

(+) MASCULINO

(+) FEMININO

 

7 – ALTURA DO SELIM

Para um comprimento interior de perna 
superior a 84cm/33”, deve montar 
um espigão do selim telescópico ou 
estendido; o telescópico é melhor para um 
comprimento interior de perna superior a 
90cm/35” ou para ciclistas mais altos que 
pretendam minimizar a altura da bicicleta 
dobrada.

(s)  ESPIgÃO DO SELIM PADRÃO 

(s)  ESPIgÃO DO SELIM ESTENDIDO 

(+)  ESPIgÃO DO SELIM 
TELESCóPICO

9 – PNEUS

(s)  BROMPTON PADRÃO 
  Ideal para a utilização citadina, com 

baixa resistência ao deslocamento e boa 
protecção contra furos

(+)  SCHwALBE KOJAK 
  A opção mais rápida, mais leve e mais 

eficiente, para aqueles que necessitam 
de velocidade

(+)  SCHwALBE MARATHON 
  Uma opção fiável e robusta para uso 

global, para todas as condições de 
utilização e com protecção adicional 
contra furos em Kevlar

8 – SUSPENSÃO

Um simples bloco em poliuretano reduz o 
impacto das irregularidades da estrada. 
Os pesos dos ciclistas são indicativos e 
a escolha também depende do estilo de 
utilização.

(s)  PADRÃO 
  Apenas adequado para utilizadores 

com peso inferior a 70kg (154lbs)

(s)  DURA 
   Necessário para utilizadores com peso 

superior a 70 kg (154 lbs) e para quem 
gosta de um estilo de utilização duro.



10 – ILUMINAÇÃO

A utilização à noite é uma diversão. 
Certifique-se de que está bem visível. 

(s)  APENAS REFLECTORES

(+)  LED A PILHAS 
  Uma potente luz frontal Cateye de  

300 Volts recarregável por USB e uma 
luz a pilhas traseira concebida pela 
Brompton

(+)  DÍNAMO DE CUBO SHIMANO 
  Uma solução de iluminação muito 

fiável concebida para a Brompton 
pela Shimano, sem necessidade de 
preocupação para recarregar as pilhas

(+)  DÍNAMO DE CUBO SCHMIDT SON 
  Com excelente concepção, altamente 

eficiente, proporciona vários anos de 
serviço fiável. Equipado com uma 
potente lâmpada LED Busch & Müller, 
para ver e ser visto em todas as 
condições

11 – SISTEMA DE BAgAgEM FRONTAL

O sistema de bagagem frontal significa que pode transportar a sua 
mala Brompton na frente da sua bicicleta. Para as compras, para 
socializar, passear, trabalhar, viajar ou para a aventura, a maior 
capacidade de transporte de bagagem aumenta imediatamente a 
versatilidade da sua Brompton, em qualquer situação. As malas 
podem transportar cargas até 10 kg (22 lbs) e são montadas no 
quadro principal, pelo que a direcção é suave e estável. 

 
(+) BAgAgEM À SUA ESCOLHA

  Novidade para 2016, a gama de bagagem da Brompton inclui 
uma vasta selecção de designs e cores, adequada para o seu 
estilo de vida. Consulte a nossa gama no verso.

(+) APENAS O BLOCO PARA TRANSPORTE FRONTAL 
  A montagem deste acessório como parte da estrutura da 

sua bicicleta proporciona-lhe a liberdade para escolher 
posteriormente o tipo de bagagem.



11 – SISTEMA DE BAgAgEM FRONTAL 
(CONTINUAÇÃO)

Saddle BagSaddle Pouch

O-BAg 
A mala periférica perfeita para todas as estações. 
Criada em colaboração com a Ortlieb, especialista 
em bagagem impermeável. 
Capacidade de 20 litros 
Dimensões 500 (L) x 300 (A) x 150 (P)

T-BAg 
A melhor opção em mala de turismo. Encha 
esta mala e parta à aventura. 
Capacidade de 31 litros 
Dimensões 420 (L) x 300 (A) x 270 (P) 

S-BAg  
Mala estilo mensageiro fabricada com tecido 
de bombazina resistente, para suportar os 
desafios diários e suficientemente grande para 
uma viagem de fim-de-semana. 
Capacidade de 20 litros 
Dimensões 420 (L) x 260 (A) x 170 (P) 

C-BAg 
Mala estilo mensageiro de grande capacidade, fabricada 
com tecido de bombazina resistente, para suportar os 
desafios diários, além de ser suficientemente grande para 
uma escapada de fim-de-semana. 
Capacidade de 25 litros 
Dimensões 420 (L) x 300 (A) x 170 (P) 

TOTE BAg EM ALgODÃO 
Compacta e pronta a utilizar, esta bolsa é 
essencial para todos os dias. 
Capacidade de 9 litros 
Dimensões 280 (L) x 300 (A) x 110 (P) 

BASKET BAg 
Perfeito para algumas compras ou qualquer 
outra necessidade diária, este cesto é útil 
para transportar tudo. 
Capacidade de 20 litros 
Dimensões 400 (L) x 300 (A) x 200 (P) 

MINI O-BAg 
Uma fantástica mala aerodinâmica para 
trajectos curtos ou pequenas viagens. 
Capacidade de 7 litros 
Dimensões 280 (L) x 270 (A) x 180 (P) 

SADDLE POUCH 
Ideal para transportar chaves, dinheiro, um snack 
para desfrutar durante a utilização ou até para uma 
câmara de ar suplente. Para viajar com pouco peso 
ou como complemento de outra bagagem. 
Capacidade de 0,4 litros 
Dimensões 120 (L) x 120 (A) x 60 (P)



SADDLE POUCH 
Ideal para transportar chaves, dinheiro, um snack 
para desfrutar durante a utilização ou até para uma 
câmara de ar suplente. Para viajar com pouco peso 
ou como complemento de outra bagagem. 
Capacidade de 0,4 litros 
Dimensões 120 (L) x 120 (A) x 60 (P)

TOTE BAg EM COURO 
Elegante bolsa com detalhes em couro e fecho de 
correr. Compacta e pronta a utilizar, esta bolsa é 
essencial para todos os dias. 
Capacidade de 9 litros 
Dimensões 280 (L) x 300 (A) x 110 (P)

ROLL-TOP BAg 
A melhor opção de mala para utilização citadina 
diária, com uma aba superior e uma correia 
ajustável para capacidade variável. 
Capacidade de 9 litros 
Dimensões 300 (L) x 280 (A) x 110 (P) 

gAME BAg 
Habilmente fabricado à mão em Cumbria, Inglaterra, em 
colaboração com a Chapman. Esta mala é fabricada com o 
melhor fio trançado à mão Harris Tweed e é criada com uma 
camada tripla para impermeabilidade em todas as condições. 
Capacidade de 19 litros 
Dimensões 420 (L) x 280 (A) x 160 (P)

SHOULDER BAg 
Mala escolar de estilo clássico; perfeito para um dia na 
cidade. 
Capacidade de 9 litros 
Dimensões 300 (L) x 280 (A) x 110 (P) 
 

SHOULDER BAg 
Mala escolar de estilo clássico, numa nova tonalidade em 
pastel; perfeito para um dia na cidade. 
Capacidade de 9 litros 
Dimensões 300 (L) x 280 (A) x 110 (P)

gAME BAg 
Habilmente fabricado à mão em Cumbria, Inglaterra, em 
colaboração com a Chapman. Esta mala é fabricada com a melhor 
lona escocesa em algodão encerado e é criada com uma camada 
tripla para impermeabilidade em todas as condições. 
Capacidade de 19 litros 
Dimensões 420 (L) x 280 (A) x 160 (P)

ROLL-TOP BAg 
A melhor opção de mala para utilização citadina 
diária, com uma aba superior e uma correia 
ajustável para capacidade variável. 
Capacidade de 9 litros 
Dimensões 300 (L) x 280 (A) x 110 (P) 

11 – SISTEMA DE BAgAgEM FRONTAL 
(CONTINUAÇÃO)



Procure-nos em
ou visite o seu distribuidor mais próximo para realizar um teste:  
brompton.com/find-a-store
O nome Brompton e os logótipos são marcas comerciais registadas de Brompton Bicycle Ltd, Unit 1, Greenford Park, Greenford, London, UB6 0AZ 


