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ÉÉN FIETSHELM - TWEE GENERATIES
Een moderne en veilige fietshelm, die twee generaties aanspreekt. Met het model Youn-I is het ABUS gelukt een brug
te slaan tussen helmen voor volwassenen en jongeren.
Volwassenen zijn een voorbeeld voor kinderen en zij zouden daarom ook een fietshelm moeten dragen. Zo zou veel
zwaar hersenletsel bij fietsongevallen kunnen worden voorkomen. Vooral vrouwen met een smal hoofd hebben
moeite met het vinden van de juiste helm. Met de sobere, maar tegelijkertijd moderne look wordt voldaan aan de
behoefte van jeugdige fietsers, maar ook aan de behoeften van veel vrouwen die op zoek zijn naar een fietshelm voor
een smaller hoofd. De Youn-I overtuigt met een sobere, urban en modieuze look die beide generaties aanspreekt.

Technologieën
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

In-Mold voor langdurige verbinding van de de buitenschaal en het schokabsorberende materiaal (EPS)
Voorzijde vizierachtig vormgegeven voor hogere bescherming van het gezicht
Zijkanten lopen diep door voor verhoogde bescherming rond slapen en nek
Extra bescherming aan de onderzijde van de helmschaal tegen beschadiging tijdens gebruik
Zoom Evo Kids - precies verstelsysteem met handige draaiknop
Groot, hoog geplaatst LED licht met 180⁰ zichtbaarheid
Aanpassing maat door middel van een makkelijk te bedienen volle ring wat zorgt voor optimale stabiliteit en
flexibiliteit
Goede ventilatie door 5 luchtinlaten en 12 luchtuitlaten, die onderling verbonden zijn
Ingeschuimd insectengaas
Grote passieve veiligheid door grote reflectoren met hoge reflectiewaarde
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Toepassing en gebruik
•

Fietshelm voor dagelijks gebruik. Geschikt voor kinderen

Tips
•
•

Deze helm is speciaal ontwikkeld voor kinderen en hun specifieke gebruikseisen
Regenhoes als accessoire verkrijgbaar

Technische gegevens - Youn-I grey star M
Achterlicht
Gewicht
Hoofdomtrek
Kleurontwerp
Maat
Peak
Visor
kleur
EAN

Ja
260 g
52-57 cm
grey star
M
Nee
Nee
grijs, geel
4003318818172
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