
VERNIEUWD PRODUCT

✓ Vernieuwd design

✓ Verbeterde eigenschappen

✓ Nieuwe verpakking

COMPACT, KRACHTIG EN  
OPLAADBAAR

Greenline



 Greenline  

DE KLEINSTE HOOGWAARDIGE  
OPLAADBARE VERLICHTINGSLĲN  

IN DE MARKT

Klein en compact

Krachtig tot 50 lux

USB oplaadbaar

Makkelijk  
mee te nemen

STVZO  
goedgekeurd



Verbeterde eigenschappen

De batterijduur van de Greenline 15 is verhoogd 

naar 6 uur. Dat is een verhoging van maar liefst 

50%! Bij de Greenline 30 is de lichtsterkte van 30 

naar 35 lux verhoogd. 

Vernieuwd design

De look is geheel vernieuwd met een stoere matte 

buitenkant en er zit een handige ronde aan en uit 

knop op. Daarnaast is het assortiment compacter 

gemaakt door het weg laten van de Greenline 8 en 

is er nu 1 optie voor het achterlicht met 1 LED. 

Sterk in dagelijks werk

De AXA Greenline is de kleinste hoogwaardige 

oplaadbare verlichtingslĳn in de markt. Door de 

compacte afmetingen en de flexibele rubberen 

bevestigingsband neem je de lampen gemakkelĳk 

mee als je je fiets achterlaat. 

Verlichtstanden

De AXA Greenline 50 en 35 zijn voorzien van twee 

verlichtstanden. Bij stand 1 geeft de lamp minder 

licht af maar verlengt het de batterijduur. Stand 2 

geeft de lamp zijn volledige lichtopbrengst.

COMPACT, KRACHTIG EN OPLAADBAAR

VERNIEUWD PRODUCT

Zichtbaarheid en goed zicht in het verkeer zijn van wezenlijk belang voor de veiligheid 

van een fietser. Met de vernieuwde Greenline fietsverlichting gaat AXA een stap verder 

en combineert deze eisen met een hogere lichtopbrengst, verlengde batterijduur en een 

compacter assortiment.

Greenline



PRODUCT GREENLINE 50 FRONT GREENLINE 35 FRONT GREENLINE 15 FRONT GREENLINE REAR

Verlichtingsstand(en) 1 2 1 2 1 1

Lichtopbrengst 15 lux 50 lux 15 lux 35 lux 15 lux -

Zicht 40 m. 75 m. 40 m. 65 m. 40 m. -

Zichtbaarheid 2000 m. 4500 m. 2000 m. 3500 m. 2000 m. 300 m.

Batterijduur 13 uur 4 uur 7 uur 3 uur 6 uur 4 uur

Zichtbaarheid zijde Ja Ja Nee Ja

Verkoopondersteuning

Haal meer rendement uit uw 

schap met deze speciale display. 

Hiermee kunnen uw klanten de 

verlichtingsproducten zelf ervaren 

door ze aan en uit te zetten.

Nieuwe verpakking

De box is een stuk compacter 

gemaakt waardoor hij minder 

ruimte inneemt in het schap. Meer 

producten in het schap betekent 

meer rendement! Verder is de 

box transparant gemaakt om het 

product beter te bekijken.

Duurzaam oplaadbaar

De AXA Greenline is duurzaam 

oplaadbaar via een USB-

aansluiting of net adapter. Met 

een levensduur van meer dan 

1000 oplaadbeurten, staat AXA 

Greenline garant voor jarenlang 

fietsplezier.



 Greenline 50 ULTIEM

• 50 lux, 75 meter zien

• 13 uur fietsplezier

• Zichtbaar van de zijkant

• Batterij-indicator bij 75-50-25%

•  2 standen (langere batterijduur  

en meer lichtintensiteit)

•  1 LED achter, gezien worden  

tot 300 meter

 Greenline 35 KRACHTIG

• 35 lux, 65 meter zien

• 7 uur fietsplezier

• Zichtbaar van de zijkant

• Batterij-indicator bij 20%

•  2 standen (langere batterijduur  

en meer lichtintensiteit)

•  1 LED achter, gezien worden  

tot 300 meter

 Greenline BETROUWBAAR

•  1 LED achter, gezien worden  

tot 300 meter

• 4 uur fietsplezier

• Zichtbaar van de zijkant

 Greenline 15 HELDER

• 15 lux, 40 meter zien

• 6 uur fietsplezier

• Batterij-indicator bij 20%

•  1 LED achter, gezien worden  

tot 300 meter

ADVIESPRIJS € 64,95 |  SETPRIJS* € 79,95

ADVIESPRIJS € 44,95 |  SETPRIJS* € 54,95

ADVIESPRIJS € 28,95 |  SETPRIJS* € 39,95

ADVIESPRIJS € 12,95
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AXA Bike Security is onlosmakelijk 

verbonden met de fietscultuur. Al meer dan 

115 jaar stelt ons bedrijf alles in het werk 

om fietser en fiets optimaal te beschermen. 

Als echte fietsfan weet AXA Bike Security 

precies wat fietsers nodig hebben om veilig 

en vertrouwd op pad te gaan. 

Onze ingenieurs vertalen de laatste wensen 

en ontwikkelingen in gebruiksvriendelijke en 

duurzame producten. En dankzij de eigen 

productiefaciliteiten in Europa kan AXA 

altijd een constante hoogwaardige kwaliteit 

garanderen. Zo levert AXA een bijdrage aan

de veiligheid en het plezier van de wereldwijd 

groeiende groep mensen die de fiets omarmt 

als gezond en duurzaam vervoersmiddel.

Kijk voor ons complete assortiment op:

www.axabikesecurity.com

AXA Bike Security

Over Allegion™

Allegion (NYSE: ALLE) is een internationale pionier in veiligheid en beveiliging. 
We helpen mensen veilig en zeker te zijn waar ze wonen, werken en naartoe gaan. 
Allegion is een $ 2 miljard toonaangevende leverancier van veiligheidsproducten 
en verkoopt in bijna 130 landen wereldwijd. 

© 2017 Allegion

allegion.com

Energiestraat 2, NL-3903 AV  Veenendaal
Postbus 47, NL-3900 AA  Veenendaal
Telefoon: +31 (0)318 536 220 
Email: info.axa.bike@allegion.com


