Bontrager Velocis MIPS Dames Helm | Vice Pink
De compleet vernieuwde Bontrager Velocis uitgevoerd in de kleurstelling Vice Pink. Het vlaggenschip
in de Bontrager collectie zet nu de standaard voor comfort en aerodynamica. De Velocis MIPS helm
is de perfecte keuze voor de lange trainingsritten en op zomerse koersdagen. De Velocis is
verkrijgbaar in 4 verschillende kleuren en een specifiek dames model met aangepaste
pasvorm.Waarom kiezen voor de nieuwe Velocis fietshelm?De nieuwe Bontrager Velocis.
Technologie vanuit het peloton in een high end fietshelm die voor u nu beschikbaar is. Bontrager
heeft de oude Velocis fietshelm geÃƒÂ¼pgraded met de nieuwste technologieÃƒÂ«n om ervoor te
zorgen dat de Velocis als vlaggenschip de norm bepaald ten opzichte van concurrenten. De
Bontrager Velocis staat al jaren bekend als ultralichte racehelm die lekker zit en bijzonder verkoelend
werkt. Deze kenmerken zijn nog steeds terug te vinden echter kan de Velocis nu concurreren met de
echte Aerohelmen. Het nieuwe design loopt iets dieper door en biedt niet alleen een betere
bescherming van het hoofd maar ook meer draagcomfort. De Velocis heeft nu verborgen interne
luchtkanalen en is voorzien van de nieuwste MIPS technologie voor extra veiligheid.De volledig
nieuwe Boa sluiting maakt het mogelijk om de Velocis helm met een hand heel eenvoudig en heel
precies vast te draaien. De Boa systemen zijn al enkele jaren terug te vinden bij de Bontrager
schoenen en daar heeft het zijn kwaliteit en techniek al bewezen. Andere kenmerken die de Velocis
MIPS onderscheidt zijn de 37.5 Fit paddings en de afneembare NeoVisor. Ook is de Bontrager
Velocis nu uitgevoerd met een nieuwe zonnebrillenhouder optie waar je fietsbril veilig in past.Wat is
Bontrager MIPS?MIPS staat voor Multi-directional Impact Protection System. Na jarenlange
onderzoeken hebben de ontwikkelaars een systeem bedacht waarbij het hoofd bij klappen vanuit
verschillende hoeken beter beschermd is. Het zelf beschermend vermogen van de hersenen zijn bij
het MIPS-systeem geÃƒÂ¯miteerd door een wrijvingsarme laag tussen de buitenschaal en de
voering. Hierdoor kan de helm bij botsingen vanuit verschillende hoeken schuiven ten opzichte van
het hoofd. De Bontrager Velocis MIPS is een fantastische toevoeging in de fietshelmen en collectie
en behoort tot de top in zijn soort. Deze fietshelm is tevens voorzien van Bontrager Crash
Replacement garantie. Een gratis helm bij een valpartij in het eerste jaar. Deze helm is tevens
voorzien van Unconditional Bontrager Guarantee.

Wij zijn de specialist voor de Bontrager MIPS Fietshelmen collectie. Wij voeren de gehele
helm collectie, zowel Online als in de Showroom. Wij adviseren u graag over de verschillende
modellen.

€ 199,99

