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LAZER ONTHULT DE SPHERE, DE NIEUWE
BESTE VRIEND VAN ELKE FIETSER
Voortbouwend op de recente successen van de Genesis, is Lazer trots om het nieuwste lid van

de familie te introduceren: de Lazer Sphere. Maak kennis met dé nieuwe all-in-one helm.

De Sphere is ontworpen met de bekende Lazer-designkenmerken, waardoor de helm een

premium-stijl heeft. Het is een multi-inzetbare racehelm, geschikt voor elke fietservaring. Het

ontwerp is gebaseerd op de natuurlijke rijposities van de rijder. Wielrenners kantelen hun hoofd

instinctief in een hoek van ongeveer 15 graden tijdens het rijden. De ventilatiekanalen van de

Sphere zijn geoptimaliseerd om het hoofd in deze positie langer koel te houden. Bovendien zal

de unieke en compromisloze stijl alle wielrenners bekoren.
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Wie je ook bent, de Sphere zal altijd bij je passen. Comfort is een van de belangrijkste

uitgangspunten bij het ontwikkelen van Lazer-helmen. De Sphere is uitgerust met het door

Lazer gepatenteerde Advanced Rollsys®-systeem met 360° retentie en een verticale aanpassing,

zodat gebruikers de passing naar wens kunnen afstellen. Doordat het retentiesysteem bovenop

de helm zit, geeft het achter veel ruimte voor paardenstaarten en lang haar. Verkrijgbaar in vier

maten, van S tot XL, geschikt voor hoofdmaten van 52 cm tot 64 cm. Verkrijgbaar in een breed

scala aan kleuren - er is een Sphere voor ieders smaak.



De exclusieve Lazer-technologieën van topkwaliteit zorgen voor veel comfort en goede

prestaties. Dat geldt ook voor de Sphere, maar hoe zit het met de veiligheid? De onafhankelijke

helmtestfaciliteit van Virginia Tech beoordeelde deze helm met een perfecte score van 5 sterren,

waardoor het een van de veiligste racehelmen op de markt is. Met deze toevoeging hebben 11

verschillende Lazer-helmen nu 5 sterren. Elke dag streven ze er bij Lazer naar om bij te dragen

aan een samenleving waar iedere fietser kan genieten van veilig rijden, dit 5 sterren-resultaat

beloont jaren van hard werken en maakt Lazer trots.
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De kers op de taart is dat de Sphere ook compatibel is met de door Lazer gepatenteerde

Aeroshell® en deze alleskunner klaar is voor het vastzetten van brillen. De Aeroshell® verbetert

de aerodynamische prestaties en biedt fietsers een goede bescherming voor koude en winderige

ritten, waardoor de Sphere onder alle omstandigheden de ideale helm is. Op zoek naar een

nieuwe helm voor dagelijkse ritten? Enter the Sphere.

Voor meer informatie gaan naar: https://www.lazersport.com/global/helmets/on-

road/sphere

Commerciële informatie:

Beschikbare maten

- S: 52-56 cm

- M: 55-59 cm

- L: 58-61 cm

- XL: 61-64 cm (alleen in de kleur Zwart)

Certificaten: CE/CPSC/AS

Gewicht (non-MIPS):

- 250 gram (maat S CE) 

- 260 gram (maat M CE)

- 280 gram (maat L CE)

- 310 gram (maat XL CE)
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Ook verkrijgbaar met MIPS

Kleuren: Zwart, Wit, Rood, Blauw, Groen/Fluor Geel, Stripes

Alle kleuren zijn beschikbaar met en zonder MIPS, waardoor er een breed scala aan opties is

voor alle rijders

Consumentenadviesprijs:

· € 139,99 non MIPS

· € 159,99 MIPS

Vanaf januari 2021 verkrijgbaar in de winkel.

NOOT VOOR DE REDACTIE

1. Embargo: DONDERDAG 7 JANUARI 2021, 15.00 uur

 

2. Afbeeldingen (product, technologie &

lifestyle): https://lazersport.photoshelter.com/gallery-collection/Sphere-

launch/C0000FOHRMUxo32M

3. Over Lazer: Lazer is 's werelds oudste helmfabrikant en is begonnen met het maken van

oude leren hoofddeksels voor Belgische hardmen die op stalen racefietsen over geplaveide

boerenwegen fietsten. De producten van Lazer zijn het resultaat van 100 jaar ervaring, passie en

toewijding. Lazer is altijd op zoek naar de perfecte mix tussen design, comfort, veiligheid en

technologie. Deze insteek heeft Lazer tot één van de meest innovatieve helmproducenten ter

wereld gemaakt. Lazer ontwerpt fietshelmen op haar thuisbasis in België en verkoopt deze

producten wereldwijd, in bijna elk land, op elk continent. Door de jaren heen, heeft Lazer

samengewerkt met enkele van de grootste kampioenen ter wereld, om een aantal van de meest

vooruitstrevende producten te creëren! Vandaag de dag wordt de traditie van samenwerking met

topsporters voortgezet om producten van wereldklasse te ontwikkelen. Lazer staat voor passie,

prestatie en plezier van het rijden.

Shimano

https://www.pr.co/powered_by_prco?utm_source=newsroom&utm_medium=poweredby&utm_campaign=powered_by_shimano
http://media.shimano-eu.com/
https://media.shimano-eu.com/nl-NL/

