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COOLE VEILIGHEID
Een veilige kinderhelm met een hoog draagcomfort en een coole MTB-look. Ontworpen voor sportief gebruik - met een
krachtig en progressief design.
Bij kinderen staat de "Coolness" en het design van de helm op de eerste plaats. Ouders letten bij de aankoop van een
helm op de veiligheidsaspecten en het comfort. Beide kunnen echter worden gecombineerd. Met het model MountX
van ABUS krijgt u een fitness- en tourhelm die geschikt is voor alledaags gebruik door kinderen en jongeren, die met
z'n eigenschappen ook is gericht op jonge, ambitieuze mountainbikers. Wie zich voelt als een echte mountainbiker,
krijgt met de MountX nu de juiste uitrusting.

Technologieën
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

In-Mold voor langdurige verbinding van de buitenschaal en het schokabsorberende materiaal (EPS)
Afneembaar vizier met onzichtbare bevestiging
ZoomLite - precies verstelsysteem met handige draaiknop
LED licht in draaiknop biedt extra veiligheid in het donker
Aanpassing maat door middel van een makkelijk te bedienen volle ring wat zorgt voor optimale stabiliteit en
flexibiliteit
Zeer goede ventilatie door 8 luchtinlaten en 7 luchtuitlaten, die onderling verbonden zijn
Ingeschuimd insectengaas
Uitneembare, wasbare paddings voor maximaal draagcomfort
Zachte riempjes die dankzij praktische sliders handig aan te passen zijn
Grote passieve veiligheid door grote reflectoren met hoge reflectiewaarde
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Gebruik en bediening
•

Fietshelm met MTB-look voor toerritten, vrijetijds- en dagelijks gebruik - Geschikt voor kinderen en jeugd

Tips
•
•
•

Deze veelzijdige helm leent zich goed voor sportieve fietsers en skaters
Deze helm is in een grotere versie verkrijgbaar als model Hill-Bill
Regenhoes als accessoire verkrijgbaar

Technical Data - MountX apple green M
Achterlicht
Gewicht
Helmet Visor
Helmet shield
Hoofdomtrek
Kleurontwerp
Maat
Smart
kleur
EAN

Ja
250 g
Ja
Nee
53-58 cm
apple green
M
Nee
groen
4003318563560
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