
Aveiro, Portugal - 12 de Abril de 2017 

NAU Helmets expos a sua nova coleção para 2017 no Lisboa Moto Show, feira anual em Lisboa 
(FIL), que teve lugar de 5 a 9 de Abril. Stand B04 / Pavilhão 3  
Fotografias:https://www.facebook.com/pg/nauhelmetsofficial/photos/?tab=album&album_id
=1420097068033358 
 
 

 

 

Durante o Lisboa Moto Show, feira dedicada ao setor das motas e acessórios, a NAU Helmets 

expos a sua nova coleção aos profissionais e público em geral, e ainda contou com a 

apresentação de uma acção conjunta - “Acção Comunicação em Segurança” – com o site de 

motociclismo www.andardemoto.pt, a Midland Ibérica e a Polícia de Segurança Pública. 

Destacaram-se ainda algumas novidades, como os modelos N600 GHOST RIDER/MAD RIDER; 

N70 BLAST e N350 BOSSA NOVA, cuja aceitação por parte dos visitantes foi em suma, 

excelente:  

 

 

 

https://www.facebook.com/pg/nauhelmetsofficial/photos/?tab=album&album_id=1420097068033358
https://www.facebook.com/pg/nauhelmetsofficial/photos/?tab=album&album_id=1420097068033358
http://www.andardemoto.pt/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acção Comunicação em Segurança 

A Nau Helmets, numa acção conjunta com a Andar de moto, a Midland Ibérica e a Polícia de Segurança 

Pública, vão durante os próximos meses, submeter a um duro teste em condições reais, os 

intercomunicadores Midland BTX2 Pro e os capacetes modulares Nau N70 Duotec, que vai ser levado a 

cabo pela unidade EPRI (Equipas de Prevenção e Reacção Imediata) de Setúbal. 

A assinatura do acordo e a entrega simbólica dos equipamentos foi realizada no Lisboa Moto Show, 

onde uma delegação da PSP de Setúbal esteve presente nos stands de ambas as marcas. 

Artigo andardemoto: 

http://www.andardemoto.pt/moto-news/30260-accao-comunicacao-em-seguranca-um-teste-intensivo-

de-equipamentos-de-motociclism/ 

 

 

 

 

-N600 GHOST RIDER / MAD RIDER, disponível 

em preto mate ou revestido em pele (preto), 

Estes cascos em tri-compósito, evidenciaram-se 

pelo seu design retro e sóbrio, e pela 

possibilidade do uso do nosso acessório 

“MASK” ou de uma viseira bolha. O conjunto 

foi muito bem aceite pelo público em geral.  

 

-N70 BLAST, surge como complemento da 

gama do já conhecido N70 DUOTEC, 

apresentando na nova coleção upgrade a nível 

dos interiores e decoração (inexistente 

anteriormente na nossa gama modular). 

Disponível também com sistema anti 

embaciamento da viseira “PinLock” e/ou 

sistema de Intercomunicador Bluetooth “Nau 

Intercom N02/N01”. 

 

 -N350 BOSSA NOVA, modelo “JET” lançado 

pela NAU, teve direito a um “remake visual”, 

disponível agora em 4 combinações diferentes. 

Uma palete de cores novas, adequada aos 

tempos e motas de hoje. Um capacete 

confortável de design “citadino”, para cumprir 

com as exigências duras da mobilidade dentro 

das cidades, sem nunca perder o estilo.     

 

 

http://www.andardemoto.pt/moto-news/30260-accao-comunicacao-em-seguranca-um-teste-intensivo-de-equipamentos-de-motociclism/
http://www.andardemoto.pt/moto-news/30260-accao-comunicacao-em-seguranca-um-teste-intensivo-de-equipamentos-de-motociclism/


Sobre a NAU Helmets? 
http://nau-helmets.com/website/pt 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A NAU Helmets é um fabricante português de capacetes, 
que disponibiliza para diferentes mercados, capacetes do 
tipo integral, modular, cross, retro e jet, fabricados em 
diferentes combinações de materiais termoplásticos, injeção 
de resinas especiais, fibra de vidro tri-compósito, carbono / 
kevlar, combinando peso com alta resistência ao impacto. 
 
23 Anos após a sua fundação, respeitando de forma 
contínua e persistente os mais elevados padrões de 
segurança, conforto e design, a NAU Helmets torna-se uma 
referência no mundo dos capacetes para motociclistas, 
presente em todos os continentes em uma vasta gama de 
mercados e países internacionais. 
 
O sucesso dos capacetes da NAU baseou-se sempre no 
pensamento a longo prazo e na acção responsável e 
contínua.  
 
 
FACEBOOK: https://www.facebook.com/nauhelmetsofficial/ 
INSTAGRAM: https://www.instagram.com/nauhelmets 
PINTEREST: https://pt.pinterest.com/nauhelmets 
 
Contato: Adrien Silva 

Telefone: +351 231 519 640 

Email: marketing@nau-helmets.com 

FOI BOM! 

Ver tanta gente e 

expositores no pavilhão. 

 

Obrigado a todos! 
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