Bontrager Starvos MIPS Helm | Visibility Yellow
Nieuw: De Bontrager Starvos fietshelm. Een scherp geprijsde top helm met een compact ontwerp en
slimme patenten voor optimale bescherming en comfort. De Starvos is verkrijgbaar in diverse
kleuren. Hier afgebeeld is de uitvoering in de kleurstelling Visbility Yellow.
Bontrager Starvos: De nieuwe voordelige fietshelm
De Bontrager Starvos is een een prachtig nieuw instapmodel die volledig race gericht is ontworpen.
De Starvos is een helm op topniveau voor een zeer zachte prijs. Met de nieuwe Starvos houdt u het
veilig en zit zeer comfortabel. Een compacte race fietshelm met een Inmold composiet skelet die
meer variatie biedt in de maat en vorm van de ventilatiegaten. De Starvos helm is voorzien van
Headmaster 2 sluiting. De Starvos is verkrijgbaar in drie maten, small, medium en large. 237 gram
gewicht in small. kunt u met een hand verstellen en heeft een prachtige look en gevoel. De Bontrager
Starvos heeft een zachte comfortabele vochtafvoerende en wasbare helmvoering. De Starvos is
tevens voorzien van Flatlock bandverdelers waardoor u niet meer in de knoop komt met de sluiting.
Zeer gemakkelijk in gebruik en comfortabel. De Bontrager Starvos is voorzien van geintegreerde
kanalen die zorgen voor de stroming van lucht door de helm en over het hoofd. De Bontrager Starvos
is voorzien van de bekende Bontrager Crash Replacement regeling. Als u een valpartij heeft in het
eerste jaar wordt de helm kosteloos vervangen door Bontrager. Ook is de Starvos voorzien van de
Bontrager unconditional comfort guarantee: niet tevreden binnen 30 dagen? U kunt de helm altijd
ruilen of een tegoedbon krijgen.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 zelfbeschermend
vermogen van de hersenen zijn bij het MIPS-systeem geimiteerd 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.

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.
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