
 LAS HELMEN

LAS is een Italiaanse producent van valhelmen. 
Het bedrijf is gestart in 1974 en is sindsdien 
actief in het ontwikkelen van echte kwaliteits-
helmen. De eerste schets, een proefmodel, 
een 3D-computermodel, de productie en de 
assemblage gebeuren nog steeds in Italië en 
zijn van hoge kwaliteit en precisie. 

Ideaal voor wie houdt van de wat minder ge-
bruikelijke merken of voor wie graag een 
Italiaanse touch aan de uitrusting toevoegt.
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Xeno  € 89,--

De Xeno helm het opstapmodel in het programma heeft een 
modern design. De vloeiende lijnen zorgen ervoor dat de helm 
er verfijnd en compact uit ziet. De Xeno weegt niet meer dan 
225 gram en bezit alle kenmerken die de duurdere LAS-model-
len ook bezitten. De drie reflecterende delen aan de achterkant 
van de helm garanderen de veiligheid tijdens avondritten.
• 28 ventilatie openingen
•  Gewicht: 225 gram
• Certificatie: CE EN 1078

Mat zwart Blauw Mat grijs Wit

Customize helm
in eigen kleurstellingen, inclusief logo

LAS Xeno
• 1 PMS kleur

• PMS kleur Bovenkant (hoofdkleur) 
• PMS kleur details

LAS Cobalto & Virtus

• Meerkosten custom kleuren 
 40 tot 100 stuks: plus € 10,--
 101 tot 200 stuks: plus € 7,50 

• Meerkosten logo’s: plus € 7,50

Informatie customizen
• Minimale bestelling 40 helmen
• Levertijd 90 dagen
• Logo stickers, niet onder blanke lak

Rood
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LAS helmen zijn verkrijgbaar in 2 maten
S/M > 54-59 cm
L/XL > 57-61 cm
 
Meet je hoofdomtrek ter hoogte van je wenkbrauwen.

 LAS HELMEN

Wit/zwart Rood/wit

Mat zwart/geel Mat zwart/rood

Mat grijs/geel

Mat zwart/oranje

Mat grijs/rood

Italiaanse vlag

Mat grijs/blauw

Cobalto  € 129,90

De LAS Cobalto helm heeft een aerodynamisch en compact 
ontwerp. Het is een lichtgewichte helm van 215 gram met 20 
ventilatiegaten. In de helm zit een netje die voorkomt dat in-
secten niet meteen in het haar of tegen de schedel aan plakken.

• 20 ventilatie openingen
• Gewicht: 215 gram
• Certificatie: CE EN 1078

Virtus  € 193,90

De LAS Virtus helm combineert maximale veiligheid en 
comfort. De helm volgt op 
een natuurlijke manier de 
vorm van het hoofd. De 22 
ventilatiegaten zijn mooi 
geïntegreerd in het profiel 
van de helm. Finetuning van 
de pasvorm gaat met het 
Nano 3d regelsysteem. 
Extra pluspunten zijn de 
magnetische sluiting en 
het anti-insectennet. 

• 22 ventilatie openingen
•  Gewicht: 255 gram
• Certificatie: CE EN 1078 - CPSC

Mat zwart Mat zwart/rood Mat zwart/geel Mat grijs/zwart

Roze/zwart Rood/wit Wit/zwart Mat blauw

Mat zwart


