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BERG BIKY

Great for the city
 Made for adventure!

BERGTOYS.COM

BIKY MINI, BIKY CITY, BIKY CROSS, BIKY RETRO

years

85 to 120 cm
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EIGENSCHAPPEN

Great for the city
 Made for adventure!

BERG BIKY
De BERG Biky is een loopfiets voor kinderen in de leeftijd tussen 2 en
5 jaar. Door het uitgesproken design en de dubbele voorvork is de 
BERG Biky een opvallende en stoere verschijning. De fiets is gemaakt 
van lichtgewicht magnesium, heeft een stuuruitslagbegrenzer, een 
verstelbaar zadel en comfortabele luchtbanden. 

•  High-tec lichtgewicht frame gecombineerd met sportief 
modern design

• Stoere off-road looks door de dubbele voorfork
•  Makkelijk leren balanceren en sturen door  

ingebouwde stuuruitslagbegrenzer
• Lichtgewicht en makkelijk te vervoeren
• Ingebouwde voetsteuntjes met antislip vlak
• Verstelbaar zadel 
• Luchtbanden of EVA+
• Keuze uit 4 uitvoeringen mini/city/cross/retro
• Geschikt voor kinderen tussen de 2 en 5 jaar oud
•  Vele handige accessoires als een veiligheidsvlag,  

helm, standaard en draagband. 
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DE KRACHT VAN LICHTGEWICHT

Door toepassing van de nieuwste productietechnieken en
lichtgewicht magnesium, heeft BERG een bijzonder stevig
frame kunnen ontwikkelen met een zeer laag gewicht. Hierdoor 
is de fiets erg gemakkelijk te hanteren maar vooral geweldig om 
mee te rijden. 

Een bijkomend voordeel van het geringe eigen gewicht
is dat de Biky ook heel makkelijk mee te nemen is
in het openbaar vervoer of auto. Daarnaast is er voor
de BERG Biky een hele handige schouder draagband
verkrijgbaar als accessoire. Hierdoor kan de fiets
gemakkelijk worden meegenomen tijdens een 
wandeling in het park of de stad. 

 ONLY 950G
FRAMEWEIGHT
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Geintegreerde voetensteuntjes met antislip vlak 
zorgen voor moeiteloos balanceren

Bij de 10” Biky - de Biky Mini,
begint de zadelhoogte vanaf 29.5 cm

Bij de 12” Biky’s (City, Cross en Retro)
begint de zadelhoogte vanaf 32 cm

HET BELANG VAN GOEDE ERGONOMIE

Met zijn lage instap en het in hoogte verstelbare zadel is de Biky
makkelijk toegankelijk en geschikt voor kinderen met een lengte 
van 85 cm tot 120 cm. 

De zadelklem is in het frame geïntegreerd en kan met de 
meegeleverde inbussleutel eenvoudig worden bediend. 
Hierdoor stel je de juiste hoogte eenvoudig en traploos in. 
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GECONTROLEERD STUREN

Een loopfiets is de beste voorbereiding op zelfstandig fietsen. Balanceren
op twee wielen en tegelijkertijd (leren) sturen is op jonge leeftijd best
een uitdaging. Om onverwacht ‘omklappen’ van het stuur te voorkomen,
hebben we de BERG Biky voorzien van een stuuruitslagbegrenzer welke
instelbaar is in een stand voor beginners en een stand voor gevorderden.

1 -  Safe mode (beginners):  
stuuruitslag begrensd 

2 -  Skilled mode (gevorderd):  
grotere stuuruitslag mogelijk
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BERG BIKY MINI

Is de Biky City nog een maatje te groot voor je en wil je al wel op pad?
Pak dan hetzelfde model met 10” velgen, de Biky Mini. Dat stapt net
iets gemakkelijker op. Hiermee kan je vanaf 2 jaar al op weg. En als je
geen zin meer hebt, kunnen papa of mama je Biky met gemak dragen.
Zo licht is ’ie.

EAN-CODE BIKY GREEN: 8715839077735
EAN-CODE BIKY RED: 8715839077742

24.75.11.0024.75.10.00

Vanaf 2 jaar
Zadelhoogte verstelbaar
Min=29,5 cm

Sportieve graphics

10’’ EVA+ Banden

Dubbele voorvork; 
stoere sportieve look

Stuuruitslag begrenzer 
met 2 standenStevig en 

superlicht frame

De BERG Biky Mini is leverbaar in rood en groen
Ingebouwde voetsteunen vv antislip tape

Gewicht product: 3.6 kg 
Gewicht plus doos: 5.2 kg

Formaat doos (cm): 66x14x47
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24.75.11.00

Great for the city made for adventure

EAN-CODE BIKY GREEN: 8715839077759
EAN-CODE BIKY RED: 8715839077766

De Biky City heeft alles wat je van een loopfiets mag verwachten.  
En daar bovenop vele extra’s. Standaard stoere 12” velgen met lucht-
banden. Het magnesiumframe is oersterk en houdt ‘m lekker licht en 
handzaam. Bovendien heeft de Biky een fijn verstelbaar zadel. Hiermee 
kun je tot het eind van de wereld en weer terug.

Vanaf 2,5 jaar
Zadelhoogte verstelbaar
Min=32 cm

Sportieve graphics

12’’ Luchtbanden

Dubbele voorvork; 
stoere sportieve look

Stuuruitslag begrenzer 
met 2 standen

Ingebouwde voetsteunen vv antislip tape

Stevig en 
superlicht frame

Gewicht product: 4.8 kg 
Gewicht plus doos: 6.0 kg

Formaat doos (cm): 66x14x47

BERG BIKY CITY

24.75.31.0024.75.30.00

De BERG Biky City is leverbaar in rood en groen
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BERG BIKY CROSS

Ga jij liever weg van de gebaande paden? Wil jij over het gras en door
de modder? Dan is de Biky Cross helemaal iets voor jou. Met lichtge-
wicht aluminium velgen en een goud-geanodiseerde voorvork maak jij 
helemaal de blits. Het speciale zadel zorgt voor een extra
sportieve zit. Crossen maar!

24.75.72.0024.75.71.0024.75.70.00

EAN-CODE BIKY GREEN: 8715839077797
EAN-CODE BIKY RED: 8715839077803

EAN-CODE BIKY GREY: 8715839077810

Vanaf 2,5 jaar

Comfortabel handvat

Zadelhoogte verstelbaar
Min=32 cm

Sportieve graphics

12’’ (Cross)luchtbanden 

Dubbele voorvork van 
geannodiseerd aluminium; 
stoere sportieve look

Stuuruitslag begrenzer 
met 2 standenStevig en 

superlicht 
frame

De BERG Biky Cross is leverbaarin groen, rood en grijs

Ingebouwde voetsteunen vv antislip tape Gewicht product: 4.0 kg 
Gewicht plus doos: 5.2 kg

Formaat doos (cm): 66x14x47
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24.75.72.00

Great for the city made for adventure

Heb jij een wat meer klassieke voorkeur? Verplaats jij je liever in stijl?
Dan kies jij vast voor de Biky Retro. Net als de Biky City een fijn.
loopfietsje en een echte eyecatcher door de lichtmetalen voorvork.
Met het handige afneembare retro-rugtasje neem je gemakkelijk
je beer, pop of picknickspullen overal mee naar toe.

Gewicht product: 4.3 kg 
Gewicht plus doos: 5.6 kg

Formaat doos (cm): 66x14x47

JUISTE INFO 
aanleveren svp

BERG BIKY RETRO

24.75.51.0024.75.50.00

EAN-CODE BIKY GREEN: 8715839077773
EAN-CODE BIKY RED: 8715839077780

Vanaf 2,5 jaar

Comfortabel handvat

Zadelhoogte verstelbaar
Min=32 cm

Sportieve graphics

12’’ Retro
luchtbanden

Dubbele voorvork van 
geannodiseerd aluminium; 
   stoere sportieve look

Voortas ook te gebruiken 
als rugzakStevig en 

superlicht frame

De BERG Biky Retro is leverbaarin groen & roze
Ingebouwde voetsteunen vv antislip tape
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*  Alleen voor BERG Biky Mini, City en 
Retro

BIKY ACCESSOIRES

Accessoire Art. nr. Productgewicht Productgewicht 
+ doos

Formaat doos 
in CM

BERG Biky Stuurkussen* 16.00.05.00 0.01 kg 0.05 kg 15 x 15 x 1

BERG Helm S (48 - 52 cm) 16.00.04.00 0.35 kg 0.5 kg 21 x 24 x 17

BERG Biky Standaard 16.00.06.00  0.2 kg 0.13 kg 14 x 70 x 35

BERG Biky Veiligheidsvlag 16.00.07.00  0.2 kg 0.35 kg 18 x 62 x 5

BERG Draagband 16.00.01.00  0.1 kg 0.15 kg 8 x 8 x13
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Great for the city made for adventure
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BERG Helm S (48-52cm) BERG Biky Standaard BERG DraagbandBERG Biky VeiligheidsvlagBERG Biky Stuurkussen
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BERG BIKY DATA

De volgende data zijn van toepassing op alle Biky modellen

132 cm

Band diameter Mini 25cm
Band diameter andere modellen 30cm

Mini: 82.5 cm | andere modellen 88.5 cm
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BERG BIKY DATA

Algemeen
Aanbevolen leeftijd 2-5 2.5-5
Min lengte gebruiker 85 cm 90 cm
Max lengte gebruiker 115 cm 120 cm
Max gewicht gebruiker 30 kg 30 kg
Ouderlijk toezicht nodig Ja Ja
Veiligheidskeurmerk CE CE
Montagetijd <10 min <10 min

Fysieke eigenschappen
Lengte 82.5 cm 88.5 cm
Breedte 41.5 cm 41.5 cm
Hoogte 47.5 cm 50.5 cm

Garantie
Frame 2 Jaar 2 Jaar
Onderdelen 2 Jaar 2 Jaar
Banden 0 Jaar 0 Jaar

Verpakking
Afmeting 66x14x47 cm 66x14x47 cm
Karton in verpakking Ja Ja
Synthetisch mat. in verpakking 0.02 kg (of 20 g) 0.02 kg (of 20 g) 
Hardboard in verpakking 0.96 kg 1.04 kg
Aantal op blok-pallet 84 84
Aantal op euro-pallet 60 60

Technische eigenschappen
Versnellingen geen geen
Band type EVA+ Luchtbanden
Frame materiaal Magnesium Magnesium
Voor- en achteruit n.v.t. n.v.t.
Remsysteem n.v.t. n.v.t.
Parkeerrem n.v.t. n.v.t.
Transmissie n.v.t. n.v.t.
Kogellagers Ja Ja
Schommelas n.v.t. n.v.t.
Verstelbare stoel Ja Ja
Verstelbaar stuur Nee 

(aleen stuurhoek)
Nee 
(aleen stuurhoek)

*Deze informatie is onder voorbehoud en kan afwijken

10’’ Mini 12’’ City/Cross/Retro

10’’ Mini 12’’ City/Cross/Retro
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