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MEER BESCHERMING VOOR DE KLEINSTEN
Onze beste kleuterhelm nu nog beter! Met een nieuwe buitenvorm en features luidt de Smiley 3.0 een nieuw tijdperk
in.
De populaire kinderhelm vergezelt kinderen bij hun eerste pogingen tot fietsen - of het nu op een loopfiets, een
driewieler of hun eerste eigen fiets is. Diepe pasvorm en vizierachtige voorrand voor extra hoofdbescherming. De
helm kan aan de hoofdomvang worden aangepast - zowel in breedte als in de hoogte aan het achterhoofd. Het
verstelsysteem biedt een extra voordeel voor kinderen met lang haar. Het kan ruimte scheppen voor een vlecht. Het
stelwieltje drukt niet hinderlijk op vlecht of staart. Het draagcomfort wordt ook verhoogd door een dik kinstuk.
Met 16 verschillende decors is de keuze welke Smiley 3.0 deel moet uitmaken van uw gezin, niet eenvoudig. De
glanzende helmen zijn verkrijgbaar met kindvriendelijke motieven en in effen kleuren. Met zoveel keuze zullen alle
jongers en meisjes een helm vinden, die ze graag dragen.

Technologieën
•
•
•
•
•

In-Mold voor een permanente verbinding van de buitenschaal met het schokabsorberende materiaal van de helm
(EPS)
Helm reikt tot in de slaap- en nekzones voor een betere bescherming rondom
In hoogte verstelbaar systeem met vlecht-/staartcompatibiliteit voor rijders met langer haar
Zoom Ace Kids - in hoogte verstelbaar systeem met anti-slip draaiknop aan de achterkant van het hoofd
De grootte kan worden aangepast met een ring van robuuste en flexibele kunststof voor optimale stabiliteit en
aanpasbaarheid
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•
•
•
•

Uitstekende ventilatie met 4 luchtinlaten en 4 luchtuitlaten
Uitneembare en wasbare vulling voor maximaal draagcomfort
Geïntegreerd vliegennet
Passieve veiligheid door reflectoren

Technical Data - Smiley 3.0 green nordic shiny M
Achterlicht
Gewicht
Helmet Visor
Helmet shield
Hoofdomtrek
Kleurontwerp
Maat
Smart
kleur
EAN

Nee
240 g
Nee
Nee
50-55 cm
green nordic
M
Nee
groen, blauw
4003318672569
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