
 

Hoe kies ik de goede maat ? 

De eerste stap in het meet proces is het meten van rond je hoofd boven de wenkbrauwen. 

Dit zijn richtlijnen, een startpunt en bezoek eventueel een van onze verkoop punt of bezoek 

onze showroom voor hulp bij het selecteren van een goede pasvorm. 

Volwassen maat tabel 

SizeSizeSizeSize    Centimeter Inches Hoofd omtrek 

XSXSXSXS    53-54cm 20 7/8 - 21 1/4" 6 5/8-3/4 

SSSS    55-56cm 21 5/8 - 22" 6 7/8-7 

MMMM    57-58cm 22 7/16 - 22 13/16" 7 1/8-1/4 

LLLL    59-60cm 23 1/8 - 23 5/8" 7 3/8-1/2 

XLXLXLXL    61-62cm 24 - 24 3/8" 7 5/8-3/4 

XXLXXLXXLXXL    63-64cm 24 13/16 - 25 3/16" 7 7/8-8 

XXXLXXXLXXXLXXXL    65-66cm 25 9/16 - 26" 8 1/8-1/4 

 

De volgende stap in de uitvoering van zijn uitvoering controles. De volgende tests moeten 

worden uitgevoerd met de chinstrap goed en stevig op zijn plaats. Helm verkeer ook moeten 

de huid van uw gezicht en hoofdhuid. Helmen past goed bij de nieuwe en hebben een 

inloopperiode. De helm mag niet zo krap als ongemak veroorzaken of pijn. Als uw meting 

wordt in het bovenste getal van elke omvang bereik start op dat aanbod ga daarna als nodig. 

1. Met de helm en chinstrap beveiligd, schud 

je hoofd van links naar rechts, als de helm 

beweegt onafhankelijk van uw hoofd en de 

helm is te groot. Bij het uitvoeren van deze 

test, de helm voering en wangplaten moet in 

direct contact met de huid. Tijdens het 

schudden, uw huid te bewegen met de helm. 

 

 

 
 

2. Leg uw ene hand achter je hoofd en naar 

voren duwen. Gebruik je andere hand en 

probeer schuif uw vinger tussen je voorhoofd 

en de helm EPS voering. Als u uw vinger in de 

helm is te groot. 

 

 
3. Op helm, met één hand op de chin bar en 

push up (terwijl het kinbandje is bevestigd), als 

de helm komt uit je hoofd is te groot. Plaats 

één hand op de rug en druk de klem weer 

omhoog, als je helm liften uit je hoofd de helm 

is te groot. 

 
 


