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Dbamy o bezpieczeństwo i ochronę dzieci. Ponadto chcemy, aby 
nasze produkty pomagały rodzinom przemieszczać się bez ograniczeń 
i podróżować bez stresu. W tym celu stawiamy na najwyższe 
bezpieczeństwo i jakość przy starannie przemyślanej innowacji.

Bezpieczeństwo, jakość i design –  
dla każdej rodziny. 
Każda rodzina jest inna. Ale jeśli chodzi  
o bezpieczeństwo, wszyscy mają podobne zdanie: tylko 
produkty gwarantujące najwyższej klasy bezpieczeństwo 
są wystarczająco dobre. I właśnie tak postrzegamy 
nasze produkty. Niezależnie od tego jak wyglądają Twoje 
codzienne wyzwania: w RECARO łączymy inteligentne 
funkcje i pionierskie technologie w produkt, który 
gwarantuje dobre samopoczucie. Nasze foteliki dla 
dzieci są wygodne i bezpieczne. Każdy produkt idealnie 
spełni potrzeby Twojego życia. Dla wspólnych  chwil 
pozbawionych stresu – Better Together.

Razem zawsze lepiej.
Pierwszy obraz USG Twojego największego skarbu to 
początek zupełnie nowej ery w Twoim życiu. Cudowny 
czas bo jesteście rodziną. Produkty RECARO są po to,  
by od samego początku uczynić każdą chwilę przyjemną, 
pełną relaksu i bezstresową. Bez względu na to czy 
to jest pierwsza wizyta u lekarza, codzienne zakupy, 
czy pierwsze wspólne wakacje. Stworzone przez nas 
wysokiej jakości produkty mają za zadanie towarzyszyć  
w każdej wspólnej podróży łącząc jakość, funkcjonalność 
i design. Ponieważ razem wszystko jest zawsze prostsze. 
Ponieważ razem wszystko działa. Ponieważ rodzina to 
bycie razem.

Skąd wiemy, czego chcą rodzice?
Za każdym pojedynczym fotelikiem RECARO stoi  
110 lat doświadczenia. W tym czasie stale rozwijaliśmy 
nasze umiejętności techniczne. Dziś każdy z naszych 
produktów jest wyposażony w pionierską technologię 
i wyjątkową funkcjonalność. Łączymy długoletnie 
doświadczenie z wiedzą zdobywaną podczas produkcji 
wysokiej jakości foteli wyścigowych i lotniczych. 
Wszystko po to by stworzyć idealny fotelik dziecięcy. 
Poza tym nasi projektanci to także mamy, tatusiowie, 
ciotki i wujkowie. Z tego powodu pracujemy codziennie, 
aby zapewnić bezpieczeństwo i doskonałe samopoczucie 
najmłodszych w Twojej rodzinie. Chcemy cię wspierać. 
Czy wystarczająco zachęciliśmy Cię do wspólnej podróży?

Czy w życiu jest coś lepszego niż wspólne odkrywanie świata? Wszystko jest lepsze 
gdy – Better Together. Z tego powodu wysokiej jakości produkty RECARO łączą 
w sobie bezpieczeństwo, ergonomię i funkcjonalność z unikalnym wzornictwem. 
Wszystko po to by wspólne chwile były bezproblemowe, a podróżowanie było 
bezstresowe. Dzięki temu możesz w pełni cieszyć się najwspanialszymi momentami 
w życiu. Tak byś na zawsze zachował w pamięci ten obraz jako cudowny i wspólnie 
spędzony czas.

Dziś jest najlepszym dniem.  
Jutro też nim będzie.   
Nasze foteliki samochodowe to unikalne połączenie 
najwyższego poziomu bezpieczeństwa, intuicyjnej 
obsługi, ergonomicznego użytkowania i wysokiej jakości. 
A wszystko to w najnowocześniejszej formie. Jako 
producent premium, RECARO zapewnia niezawodne 
wsparcie dla Twojej rodziny – na długie podróże, ale 
także na małe całodzienne przygody. Aby każdy dzień  
był najlepszym dniem w Twoim życiu rodzinnym.

CREATING MOMENTS

Today is our favorite day. And tomorrow, too. 
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Testowany, nagrodzony – oceniony jako  
bardzo dobry.
Łącząc bezpieczeństwo, ergonomię i funkcjonalność 
z atrakcyjnym wzornictwem, ustanawiamy nowe 
standardy transportu noworodków, niemowląt, małych  
i nieco starszych dzieci. Potwierdzają to liczne nagrody  
i testy konsumenckie.

Robimy wszystko, aby zapewnić 
bezpieczeństwo Twojemu dziecku.
Jak zdobywamy zaufanie? Zawsze robiąc więcej niż 
oczekują inni. Dlatego wyposażamy nasze foteliki i wózki 
dziecięce w znacznie więcej funkcji bezpieczeństwa 
niż wymagają tego normy prawne. Nasi inżynierowie 
i projektanci nie dokonaliby tego gdyby głęboko nie 
wierzyli w filozofię marki RECARO. Nie chcemy po 
prostu być jednym z najlepszych, my chcemy być 
najlepsi. Dlatego rodzice obdarzają nas zaufaniem  
w każdej drodze. W każdej podróży.

Dlaczego same standardy bezpieczeństwa są 
niewystarczające?
Nasze technologie zapewniające bezpieczeństwo wykraczają 
poza standardy w dziedzinie bezpieczeństwa i nie tylko. 
Kiedy przenosisz dziecko w nosidełku, kiedy umieszczasz  
je w foteliku przez całą Waszą podróż – tworzymy Waszą 
codzienną rodzinną rutynę bazującą na bezpieczeństwie 
i prostej obsłudze. Funkcjonalność, łatwość obsługi, 
intuicyjność – te aspekty łącznie prowadzą do najlepszych 
rezultatów. Tak właśnie gwarantujemy rodzicom najwyższy 
poziom bezpieczeństwa. W naszym procesie rozwoju 
produktów uwzględniamy wyniki testów renomowanych 
instytutów badawczych: ADAC, Stiftung Warentest (niemiecka 
organizacja testująca produkty konsumenckie i towary), a także 
największych specjalistów w tej dziedzinie – rodzin.

i-Size
Przewożenie dzieci  tyłem do kierunku jazdy, 
zoptymalizowane zabezpieczenie przed kolizją boczną 
i intuicyjna instalacja ISOFIX zapewniają małym 
podróżującym maksymalne bezpieczeństwo na tylnym 
siedzeniu. W przypadku zderzenia czołowego energia 
jest rozpraszana po całym ciele, dzięki czemu wrażliwy 
obszar głowy i szyi pozostaje chroniony. i-Size zwany 
inaczej UN R129 został opracowany z wykorzystaniem 
najnowszych metod testowania dotyczących 
bezpieczeństwa dzieci w samochodach i odpowiada 
najbardziej aktualnym standardom z najwyższymi 
wymaganiami w dziedzinie bezpieczeństwa.

Nowa dyrektywa bezpieczeństwa UE stanowi, że wszystkie dzieci muszą podróżować tyłem do kierunku 
jazdy do 15 miesiąca życia. Nasi eksperci ds. bezpieczeństwa zalecają transport dzieci tyłem do kierunku 
jazdy do wieku 4 lat, jeśli to tylko możliwe.

Jeśli chodzi o bezpieczeństwo, to nie uznajemy kompromisów. Zapewnienie naszym 
dzieciom bezpieczeństwa jest naszym priorytetowym zadaniem. Nasze rozwiązania 
za każdym razem przewyższają wymagane prawnie normy bezpieczeństwa, przez co 
zyskują uznanie renomowanych instytucji testujących jak również rodziców na całym 
świecie. Połączenie niezawodnej technologii, bezpieczeństwa i wyjątkowej jakości 
produktu zapewnia rodzinom swobodę podczas podróżowania. A co z najmłodszymi? 
Oni mają zagwarantowaną wygodę i bezpieczeństwo dzięki czemu jesteśmy w stanie 
zapewnić im beztroskość w trakcie każdej podróży.

Co dzieje się podczas testu zderzeniowego?
Podczas testu zderzenia czołowego fotelik porusza 
się z prędkością około 70 km/h i zostaje zatrzymany 
bardzo gwałtownie w ciągu zaledwie kilku milisekund. 
Powoduje to ogromne przeciążenia: około 40 razy 
większe niż grawitacja na Ziemi. Nasze nosidełka i 
foteliki dziecięce są przystosowane do tej skali zagrożeń. 
Nasze nosidełka i foteliki dziecięce stosowane w 
codziennym użyciu mają za zadanie zapewnić rodzinie 
bezproblemowe funkcjonowanie – z zapewnieniem 
najwyższego poziomu bezpieczeństwa.

Ochrona przed zderzeniami bocznymi
Boczne zabezpieczenie przed skutkami kolizji  
w naszych fotelikach dziecięcych to zestaw 
odłączanych, składanych lub zintegrowanych 
systemów. W ten sposób fotelik można optymalnie 
i szybko dostosować do każdej podróży. Dzięki 
naszym zaawansowanym systemom ochrony bocznej 
gwarantujemy ochronę znacznie wykraczającą poza 
normy prawne. Siły generowane w przypadku zderzenia 
są absorbowane i przechwytywane przez fotelik 
dziecięcy dla jeszcze większej ochrony każdego dnia.

System bezpieczeństwa HERO
Nasz system bezpieczeństwa HERO zapobiega 
ześlizgiwaniu się ochraniaczy barkowych i skręcaniu się 
pasów. Pasy i ochraniacze naramienne są zawsze ustawione 
we właściwej pozycji wraz z zagłówkiem. Opatentowana 
technologia zapewnia również, że w przypadku zderzenia 
wszystkie siły zostają przeniesione na fotelik  
dla maksymalnego bezpieczeństwa dziecka.

CREATING SAFETY
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W RECARO sami jesteśmy rodzicami i chcemy zaoferować 
najlepsze i najbezpieczniejsze rozwiązania. Dlatego każdego dnia 
pracujemy nad tym, by tworzyć produkty przewyższające normy 
bezpieczeństwa. 

Bezpieczeństwo i jakość, którą możesz poczuć.
Nasze kolekcje łączą najwyższy poziom jakości  
i bezpieczeństwa, a także aspiracje naszego zespołu, 
aby być jeszcze lepszym i gwarantować jeszcze większe 
bezpieczeństwo każdego dnia. Z tego powodu każdy 
nasz fotelik dziecięcy jest poddawany wieloetapowej 
serii testów. Nasi inżynierowie i projektanci poświęcają 
wiele czasu na rozwój produktu, aż do etapu produkcji. 
Ponieważ głęboko wierzymy, że połączenie pasji i wiedzy 
prowadzi do najlepszych rezultatów. Skupiamy się na 
kwestiach bezpieczeństwa, niemniej jednak trwałość 
również odgrywa dla nas, jako producenta premium 
kluczową rolę. Wszystko po to abyś mógł w pełni cieszyć 
użytkowaniem fotelika dziecięcego RECARO  
– Better Together.

Jesteśmy znani zarówno z naszych fotelików  
– jak i naszego pionierskiego ducha.
Są ludzie, dla których bezpieczeństwo Twojego 
dziecka jest tak samo cenne, jak dla ciebie. Są to nasi 
pracownicy. W RECARO jesteśmy również rodzicami, 
ciotkami, wujkami lub dziadkami. Uważamy, że naszym 
zadaniem jest zaoferowanie najlepszego rozwiązania 

Jeden dotyk mówi więcej niż tysiąc słów.
Czy znasz nasze najnowsze projekty? U naszych 
renomowanych sprzedawców możesz wypróbować 
nasze foteliki i wózki dziecięce. Będziesz zaskoczony 
tym co dla nas oznacza bezpieczeństwo, jakość  
i ergonomia.

Nasze foteliki dziecięce przebywają długą drogę zanim trafią do produkcji. Podczas 
tego procesu współpracujemy z międzynarodowymi instytutami testującymi  
a intensywne i szeroko zakrojone testy dopełniają rozwój naszych produktów. Nikt nie 
jest tak krytyczny wobec wyników testów, jak nasz zespół inżynierów i projektantów. 
Możesz być pewien, że RECARO zapewnia tylko te rozwiązania, co do stosowania 
których sami jesteśmy absolutnie przekonani. Wszystko inne jest dla nas nie  
do zaakceptowania.

Najbardziej rygorystyczne testy na świecie.
Współpracujemy z renomowanymi instytutami 
testującym, aby konsekwentnie ulepszać nasze produkty 
i generować nowe rozwiązania: DEKRA  
i TÜV w Niemczech, TASS w Holandii i wielu innych 
partnerów na całym świecie. Nie przeprowadzamy 
tych testów by dowieść zgodności z normami, naszym 
celem jest konkurowanie i doskonalenie na poziomie 
międzynarodowym. Dla nas obejmuje to również 
testy pochodzące z EURO NCAP, takie jak testy 
przeprowadzone przez Stiftung Warentest i ADAC. 
Dajemy z siebie wszystko – taka jest nasza motywacja.

podczas codziennych wyzwań, jak i to by towarzysząc 
podczas wszystkich rodzinnych wycieczek i wyjazdów 
gwarantować bezpieczeństwo przez długi czas. Tylko 
ktoś, kto zrobił tak wiele może zasługiwać na Twoje 
zaufanie.

CREATING SAFETY

All the way. All the day.
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Niemowlęta są znacznie bardziej wrażliwe na ruch i dotyk. 
Dzięki przyjaznym dla skóry materiałom i wygodnemu siedzeniu 
zapewniamy małym podróżnikom komfort w każdej podróży.

Nosidełka dla niemowląt dopasowane  
do Twojego dziecka.
Wyjątkowe połączenie regulowanego na wysokość 
zagłówka z zintegrowanymi uprzężami w obrotowym 
foteliku Salia zmniejsza nacisk na kręgosłup i całe ciało. 
Dzięki indywidualnie regulowanemu kątowi siedzenia 
dziecko może wygodnie siedzieć i odpoczywać do woli 
podczas podróży. 

Foteliki dziecięce zapewniające 
bezpieczeństwo i odpowiednie podparcie.
Podczas opracowywania naszych produktów ważną 
rolę odgrywa ergonomia siedzenia. Przy pomocy 
najnowszych danych medycznych opracowaliśmy naszą 
opatentowaną technologię, łączącą w wyjątkowy sposób 
zdrową ergonomię, solidną jakość i prostą obsługę. 
Dzięki RECARO dzieci są w najlepszych rękach – już od 
pierwszego ziewnięcia po pierwszą wycieczkę do kina. 
Bardzo prawdopodobne, że nosidełko lub wózek staną 
się ich ulubionym miejscem – oczywiście po kolanach 
mamy i taty.

Nasza wskazówka dla młodych rodziców:
Podczas podróży z dzieckiem w samochodzie zalecamy 
regularne postoje. Tak by Twoje maleństwo mogło 
rozciągnąć się. W ten sposób wspierasz zdrowy 
rozwój swojego dziecka. Nawet w przypadku starszych 
dzieci regularne postoje na rozprostowanie nóg mają 
pozytywny wpływ na lepsze samopoczucie i dobry 
nastrój.

Funkcje, które ułatwiają życie rodzicom.
Aby zapewnić łatwe przymocowanie fotelika dziecięcego, 
oferujemy również modułowy system z bazą. Za pomocą 
jednego kliknięcia fotelik dziecięcy jest poprawnie zamon-
towany i bezpieczny. Praktyczne wskaźniki wskazują zielo-
ny kolor, gdy wszystko znajduje się we właściwej pozycji. 
A co najlepsze: baza może być po prostu zdemontowana  
i schowana gdy jest taka potrzeba.

Zdrowa postawa jest niezbędna dla małych odkrywców. We współpracy z wiodącymi 
ortopedami i fizjoterapeutami potwierdziliśmy, że nasze foteliki i wózki dziecięce są 
idealnymi towarzyszami każdej podróży. Od pierwszego dnia użytkowania produkty 
RECARO zapewniają optymalne podparcie pleców dziecka podczas statycznego leżenia, 
siedzenia oraz gdy się porusza. Inteligentne funkcje ułatwiają także obsługę rodzicom. 
A wszystko to uzupełniają przyjazne dla skóry tkaniny w modnych wzorach. Gotowi na 
wspólną podróż? – Better Together.

Foteliki dziecięce, które rosną wraz z Twoim 
dzieckiem.
Fotelik dziecięcy Mako Elite jest wyposażony  
w regulowany podnóżek. Zapewnia on Twojemu dziecku 
dodatkowe wsparcie. System Smart Protection Wings / 
Inteligentnych Ochronnych Skrzydeł, które dostosowują się 
do szerokości ramion ukochanego dziecka i automatycznie 
„rosną” wraz z nimi dzięki regulowanemu oparciu.

Tapicerki dopasowane na każdy dzień.
Oferowane przez nas nowoczesne tapicerki są zarówno 
lekkie, jak i przewiewne, a jednocześnie trwałe  
i wytrzymałe podczas codziennego użytkowania. Dzięki 
zastosowaniu oddychających tapicerek zapewniamy 
Twojemu dziecku wysoki komfort podróży. Inteligentne 
otwory w strukturze siedziska i materiału siatkowego 
tworzą system wentylacji zapewniający oddychanie 
skórze. W ten sposób dziecko czuje się swobodnie i nie 
poci się. Nosidełko dla niemowląt pozostaje przez długi 
czas tak miłe, jak było w pierwszym dniu użytkowania.

CREATING CARE
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Ergonomia – doceniana przez rodziców.
Opracowany przez wiodących specjalistów w dziedzinie 
ergonomii, intensywnie rozwijany na różnych etapach 
rozwoju i oceniany obiektywnie przez renomowane 
instytuty badawcze: każdy projekt RECARO łączy 
funkcjonalne, ergonomiczne i estetyczne komponenty. 
W ten sposób wspieramy całą rodzinę podczas ich 
codziennego funkcjonowania. Fotel obrotowy 360o, 
wskaźniki bezpiecznego zapięcia fotelika na centralnym 
panelu czy system umożliwiający składanie wózków 
dziecięcych jedną ręką. W ten sposób ułatwiamy dzieciom, 
rodzicom i dziadkom wspólne spędzanie czasu. Ponieważ 
wiemy i rozumiemy, że to jest to co się naprawdę liczy.

Trwałe i zrównoważone produkty.
Wraz z narodzinami dziecka zmienia się wiele, także 
świadomość rodziców: poszukiwane są sprawdzone, 
trwałe i przyjazne dla środowiska materiały. W pierwszej 
kolejności chcesz zadbać o to by twoje maleństwo 
miało dobre samopoczucie. Jednak los naszej planety 
z pewnością nie pozostaje  Ci obojętny – myślisz o tym 
w kontekście swoich dzieci i w przyszłości wnuków. 
W RECARO jesteśmy świadomi naszej podwójnej 
odpowiedzialności. Dla nas, jakość zawsze oznacza 
również zrównoważony rozwój. W tym celu opowiada-
my się za szczególnie trwałymi produktami i procesem 
produkcyjnym, które oszczędzają zasoby.

Wąchanie, dotykanie, czucie, smakowanie – dzieci postrzegają swój świat wszystkimi 
zmysłami. Przyjemne uczucie dotyku na skórze i pozycja w jakiej znajdują się plecy 
są szczególnie ważne dla noworodków, dzięki czemu mogą szybko odnaleźć spokój 
w swoim bardzo stymulującym życiu codziennym. W tym celu RECARO łączy 
najwyższej jakości materiały i zdrową ergonomię. Na każdym etapie pracy dążymy 
również do zrównoważonego rozwoju. Wszystko to razem pozwala dzieciom rosnąć 
tak, jak na to zasługują. W końcu to one będą kształtować świat jutra. Wiemy,  
że razem zawsze jest – Better Together.

Sześć faktów ważnych  
dla rodziców.
Skóra niemowląt i małych dzieci jest 
szczególnie wrażliwa. Oznacza to, że 
może znacznie intensywniej reagować 
na zanieczyszczenia, nierówne i szorstkie 
powierzchnie czy zmiany temperatury.  
Z tego powodu nasi projektanci i inżynierowie 
zwracają szczególną uwagę na wybór  
i obróbkę naszych materiałów i tekstyliów.

1. Wykraczanie poza standardy
Wykraczamy daleko poza standardy 
wymagane prawem.

2. Nieskażone materiały
Wymagamy trwałości i braku zanieczyszczeń 
naszych materiałów.

3. Tkaniny wysokiej jakości
Łatwe w utrzymaniu, nadające się do prania 
w pralce, szybkoschnące tkaniny zachowujące 
długotrwałą jakość.

4.  Wypełnienie
Używamy wysokiej jakości pianek używanych 
w sektorze motoryzacyjnym – dlatego 
możemy zagwarantować długotrwałą wygodę 
przez wiele lat.

5. Najlepsze przygotowanie
Wszystkie tkaniny i szwy poddawane są 
surowym testom wytrzymałościowym.

6. Niezależne kontrole
Dodatkowe testy niezależnych instytutów i 
spełnienie wszystkich norm Unii Europejskiej.

CREATING CARE

You care. We care.
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Bezpieczeństwo jest naszym najwyższym 
priorytetem.
Wszystko zaczyna się od zapewnienia optymalnego 
poziomu bezpieczeństwa. Krótkie wycieczki, długie 
wyjazdy czy pierwsze wspólne wakacje: sprawimy,  
że życie rodzinne stanie się bezproblemowe i bezpieczne 
dla wszystkich. Bo nic nie jest ważniejsze niż uczucie 
spokoju podczas podróży z dzieckiem. W RECARO 
naturalnie zależy nam na ochronie twojego ukochanego 
dziecka również w nagłych wypadkach. Chcemy 
wspierać Cię każdego dnia i w każdej sytuacji. Dzięki 
temu możesz cieszyć się każdą chwilą spędzoną razem 
jako rodzina – Better Together.

Nasze wartości ujawniają, kim jesteśmy.
Koncentrujemy się na bezpieczeństwie i jakości, 
połączonych w atrakcyjny i nowoczesny design. Dzięki 
pionierskiej technologii, takiej jak na przykład nasz 
opatentowany system bezpieczeństwa HERO, tworzymy 
dodatkową wartość dla rodziców. Potwierdzają to liczne 
nagrody krajowe i międzynarodowe. Dla nas te dowody 
uznania są najlepszym potwierdzeniem jakości. Wiele 
zadowolonych rodzin potwierdza, że jesteśmy na dobrej 
drodze. Nasza obietnica dla Ciebie brzmi: Nigdy nie 
przestaniemy być jeszcze lepsi z każdym dniem. 

Pozwalamy by referencje przemawiały za nas.
Nasze produkty zdobyły już wiele międzynarodowych 
nagród. Te wyróżnienia są dowodem naszych 
wszechstronnych umiejętności inżynierskich i wiedzy 
specjalistycznej.

Jakość jest kluczowa.
Trwałe materiały, nowoczesne technologie i najsurowsze 
testy: w RECARO nie pozostawiamy nic przypadkowi. 
Ponieważ jesteśmy przekonani, że dobre produkty 
mogą wynikać tylko z dobrej pracy. Opowiadamy się 
również za zrównoważonym rozwojem. Nasze procesy 
oszczędzają zasoby i robią wrażenie na rodzicach  
na całym świecie.

Z małym dzieckiem każdego dnia pojawiają się nowe wyzwania. Jednak pocieszające 
jest to, że dzięki RECARO masz po swojej stronie towarzysza, który zapewni  
Ci bezpieczne i niezawodne wsparcie. Nasze produkty premium sprawdziły się przez 
wiele, wiele  lat i nieustannie wyznaczają nowe standardy w zakresie funkcjonalności, 
komfortu, jakości i wzornictwa. Bez względu na cel podróży: jesteśmy dla Twojej 
rodziny – by zapewnić bezpieczeństwo podczas wspólnie spędzonych chwil.

Wygląda dobrze i do tego ma sens.
To nie tylko konstrukcja stanowi integralną część 
naszych produktów premium. Projekt musi również 
działać. Nazywamy to ingenious design. Oznacza to,  
że atrakcyjny wygląd jest nierozerwalnie związany  
z intuicyjnymi systemami, funkcjami i użytecznością. 
Prosta obsługa oszczędza mnóstwo czasu  
i niepotrzebnych zmartwień podczas codziennej rutyny. 
Uproszczona, ergonomiczna konstrukcja ułatwia 
korzystanie z naszych produktów. Jest to korzystne 
zarówno dla rodziców, jak i ich dzieci. Ponieważ, jak 
wiadomo, dobra atmosfera jest zaraźliwa.

Wszystko to razem tworzy RECARO.
Teraz wiesz, kim jesteśmy i co robimy. Przyjdź  
i odwiedź nas u jednego ze sprzedawców detalicznych, 
aby zapoznać się z naszymi nosidełkami, fotelikami 
dziecięcymi czy wózkami. Ponieważ jedno jest pewne: 
dla każdej rodziny mamy właściwe rozwiązanie. 
Zaspokoimy wszystkie potrzeby związane  
z przemieszczaniem się z dzieckiem. 

CREATING VALUE

You support. We support.
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To są szczegóły, które wpływają na całokształt.
Od ponad 110 lat RECARO zajmuje się tworzeniem 
produktów łączących estetykę, ergonomię  
i funkcjonalność. Produkty te są zaprojektowane  
z najwyższą starannością i w najdrobniejszych 
szczegółach. Wszystkie nasze foteliki i wózki dziecięce są 
proste i intuicyjne w użyciu. Oszczędza to czas  
i pozwala jeszcze bardziej oddać się radości ze wspólnie 
spędzonych chwil.

Foteliki dziecięce z regulacją wysokości i obracane  
o 360o? Bardzo lekkie i zwinne w prowadzeniu wózki? 
Ergonomiczne pozycje siedzące i leżące? Nie są to 
dla nas tylko techniczne wyzwania, ale jak najbardziej 
zrozumiałe oczekiwania, jakie współcześni rodzice mają 
wobec naszych produktów. Wierzymy, że Ingenious 
Design zaspokaja potrzeby ludzi. Ingenious Design jest 
podstawą naszej codziennej pracy.

To, co zaczęło się w 1906 roku od firmy produkującej 
nadwozia samochodowe wkrótce zaowocowało udanym 
partnerstwem z Porsche. Rozwijaliśmy się udoskonalając 
produkcję siedzeń sportowych i lotniczych. Produkcja 
bezpieczniejszych i wysokiej jakości fotelików 
dziecięcych i wózków dziecięcych to obszar, który stał 
się nam bardzo bliski. W końcu to nasze dzieci będą 
kształtować świat jutra.

Nasze kamienie milowe są dowodem na to, że jesteśmy 
na dobrej drodze: już w 1998 r. RECARO ustanowiło 
nowe standardy na rynku wprowadzając pierwszy fotelik 
dziecięcy, który dostosowuje się do wzrostu rosnącego 
dziecka – RECARO Start. Kolejnym ważnym elementem 
rodziny produktów RECARO zostaje Zero.1 Elite. Fotel 
nagrodzony złotą niemiecką nagrodą za wzornictwo  
w 2017 roku. Od 2019 roku tradycja ta jest 
kontynuowana przez RECARO Kids. Prezentujemy teraz  
wiele nowych innowacyjnych produktów, pokazując 
naszą fachową wiedzę. Wszystko po to, byś Ty mógł 
cieszyć się wspólnie spędzonymi rodzinnymi chwilami 
podczas podróży. Bezpiecznych podróży. 

Zaufanie do marki stale rośnie. Od ponad 110 lat RECARO produkuje fotele, a naszą 
misją jest wspieranie ludzi w bezpiecznym podróżowaniu. Dziedzina fotelików dla dzieci 
ma dla nas szczególne znaczenie. Ponieważ w RECARO mamy również dzieci.  
Dlatego robimy wszystko, co w naszej mocy, aby zapewnić bezpieczeństwo rodzinom.  
Na krótkich i długich dystansach. Na lądzie i w powietrzu. Zawsze i wszędzie.

Ponad 110 lat projektowania,  
ergonomii i bezpieczeństwa.

1906
Powstanie firmy pod nazwą „Stuttgarter Carosserie  
– und Radfabrik”.

1909
Opatentowanie nadwozia „Reformkarosserie” po 
zmianie nazwy na „Stuttgarter Karosseriewerk Reutter”.

1920
Produkcja nadwozi i kompletnego wyposażenia wnętrz 
dla prawie wszystkich znanych ówczesnych producentów 
samochodów.

1950
Powstaje pierwszy z ponad 60 000 niemieckich 
samochodów Porsche 356 zbudowanych w fabryce 
Reutter.

1963
Fabryka nadwozi zostaje sprzedana Porsche. Reutter 
Carosserie staje się specjalistyczną firmą RECARO.

1971
RECARO rozpoczyna produkcję siedzeń samolotowych.

1983
Połączenie Keiper RECARO i przeniesienie całej 
produkcji siedzeń samolotów do Schwäbisch Hall.

1998
RECARO przedstawia pierwszy dziecięcy fotelik 
samochodowy, który dzięki zastosowanej technologii  
„rośnie“ wraz z dzieckiem.

2017
Innowacyjny Zero.1 Elite otrzymuje złotą nagrodę 
German Design Award.

2019 
Kontynuacja historii sukcesu RECARO dzięki  
RECARO Kids.

„Ingenious Design odnosi się do połączenia funkcji, ergonomii  
i estetyki, które zawsze charakteryzowały nasze produkty.”

HARTMUT SCHÜRG, CHIEF BRAND & DESIGN OFFICER, RECARO HOLDING GMBH 

CREATING TRUST



1918

RECARORECARO

RECARO Siedzenia Samochodowe 
Kontrola na każdym torze.
Poczuj drogę. Ciesz się każdą prostą. Miej kontrolę  
na każdym wirażu. Czy to z legendarnego sportowego 
siedzenia, czy w przyjaznym dla pleców modelu  
dla kierowców długodystansowych,  
czy w profesjonalnym fotelu stworzonym  
do samochodów wyścigowych. Wszystkie one 
sprawdzają się świetnie zarówno na drodze jak  
i podczas przekraczania granic na torze wyścigowym. 
Sto procent wsparcia dla całkowitej kontroli.

RECARO Kids  
Bezpieczeństwo. Łatwość użytkowania.  
Zaufanie.
Odkrywaj świat każdego dnia. Nasze foteliki i wózki 
dziecięce łączą nie tylko design i pierwszorzędne 
wykonanie, ale przede wszystkim bezkompromisową 
koncepcję bezpieczeństwa. Sprytne funkcje,  
w połączeniu z charakterystyczną ergonomią RECARO  
i intuicyjną obsługą, upraszczają codzienne życie  
i chronią najmłodszych. To produkty dla odpowiedzialnych 
i wymagających rodziców. Better Together.

RECARO eGaming   
Gracze wchodzą na wyższy poziom.
Wystarczą milisekundy, aby wykonać właściwy 
ruch. Tyle wystarczy by coś zamiast porażką okazało 
się zwycięstwem. Fotele RECARO eGaming 
opracowane zostały od podstaw wspólnie z graczami, 
wyznaczając nowe standardy. Kontury fotela zostały 
tak zoptymalizowane by zapewnić graczom doskonałe 
wsparcie – nawet podczas najdłuższych sesji. Oznacza 
to, że gracze mogą skupić się na tym, co naprawdę 
ważne: na samej grze. RECARO eGaming to starannie 
przemyślany fotel w najdrobniejszych szczegółach. Dla 
optymalnego wsparcia ciała i maksymalnej wydajności.

Twoim celem jest podróż, a naszym celem jest uczynienie tej podróży tak przyjemnym 
doświadczeniem jak to tylko możliwe. Pomagamy przemieszczać się ludziom od ponad 110 lat. 
Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom o wyjątkowej jakości. Odkryj przyszłość siedzeń.

RECARO Siedzenia lotnicze  
Dbamy byś dotarł na miejsce zrelaksowany.
Zobacz świat innymi oczami. Pozwól swemu umysłowi 
odprężyć się w miłej podróży. Fotele RECARO są klasą 
samą w sobie. Ingenious Design zapewnia komfort 
również gdy Ty znajdujesz się w chmurach. Przybądź 
na miejsce zrelaksowany, wypoczęty i gotowy na nowe 
wyzwania. Dzięki niskiej wadze produkowanych przez 
nas foteli, długotrwałej jakości i prostej konserwacji 
linie lotnicze oszczędzają pieniądze a w perspektywie 
długoterminowej obniżają emisję CO2. Co możemy 
powiedzieć o naszych fotelach? Bezpieczne dla 
środowiska, efektywne ekonomicznie i wygodne.

CREATING SYNERGIES
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AVAN / KIO BASEMODULAR SYSTEM

65 cm35.5 cm

35
  –

  8
6 

cm

Dzieci rosną, baza Avan / Kio zostaje. Nasza baza i-Size może być używana jako system 
modułowy od urodzenia do ok. 4 roku życia, najpierw z nosidełkiem dla niemowląt 
Avan, a następnie z fotelikiem Kio. Za pomocą jednego kliknięcia Twoje dziecko jest 
bezpieczne zapięte w aucie. Wystarczy rzut oka na panel kontrolny by upewnić się, że 
wszystko zostało poprawnie zainstalowane. Oszczędza to cenny czas podczas każdej 
podróży – i wszyscy pozostają zadowoleni. 

KIO + wkładka dla noworodka
od urodzenia do 4 lat 

Baza AVAN / KIO

od urodzenia do 4 lat

Homologacja: UN R129/03 (i-Size)

Wymiary zewnętrzne (Szer. / Gł. / Wys.): 35.5 / 65 / 35  –  86 cm

Waga: 7.5 kg

System modułowy
Baza Avan / Kio może być 

używana jako system modułowy 
w połączeniu z nosidełkiem dla 
niemowląt Avan i fotelikiem Kio

Wskaźniki na bazie
Pokazują czy wszystko jest 

poprawnie zapięte. Wystarczy rzut 
oka czy wskaźniki są zielone

Połączenie ISOFIX
Zapewnia bezpieczną instalację 

w pojeździe

Instalacja jednym 
kliknięciem za pomocą 
ISOFIX
Prostsza i bezpieczniejsza instalacja 
bazy ISOFIX za pomocą jednego 
kliknięcia bez użycia pasów 
bezpieczeństwa pojazdu

Regulowana podpora
Łatwa regulacja w pojeździe 
zapewniająca stabilność

Rama antyrotacyjna
Absorbuje energię w przypadku 
zderzenia

SZCZEGÓŁY TECHNICZNE

Łatwo i bezpiecznie każdego dnia.
Baza Avan / Kio sprawia, że nosidełko Avan  
i fotelik przekładany Kio są łatwym i zwiększającym 
bezpieczeństwo towarzyszem na każdy dzień i w każdej 
sytuacji. Oba modele mają praktyczny, modułowy 
system i bazę, która może pozostać w pojeździe 
przez cały okres użytkowania. Dzięki bazie oba foteliki 
dziecięce można szybko i bezpiecznie zamontować  
za pomocą jednego kliknięcia. Ten zestaw jest idealnie 
dostosowany do szybkiego tempa życia współczesnej 
rodziny. Połączenie bazy i fotelika dziecięcego idealnie 
pasuje zarówno pod względem technicznym, jak  
i estetycznym. Od urodzenia aż do osiągnięcia przez 
dziecko 83 cm (około 15 miesięcy) można stosować 
nosidełko Avan montowane tylko tyłem do kierunku 

jazdy. Można je szybko i łatwo jednym kliknięciem wpiąć 
w bazę, albo przymocować je pasami trzypunktowymi 
pojazdu. Fotelik Kio można stosować dla dziecka od 
wysokości 60 cm (około 3 miesięcy) lub, z dodatkową 
dostępną wkładką dla noworodków, od urodzenia.  
W foteliku Kio podobnie jak w nosidełku Avan dziecko 
również musi podróżować tyłem do kierunku jazdy do  
83 cm (około 15 miesięcy), jednak zalecamy 
podróżowanie tyłem do kierunku jazdy tak długo, jak  
to możliwe czyli do wysokości 105 cm lub około 4 lat.  
Gdy Twoje maleństwo ma 16 miesięcy, możesz 
przewozić je przodem do kierunku jazdy. To wszystko  
z myślą o bezpiecznych podróżach – zarówno tych 
długich, jak i krótkich.

KIO
od 3 miesięcy do 4 lat 

AVAN
od urodzenia do 15 miesięcy

SYSTEM MODUŁOWY 
Elastyczne rozwiązanie na dziś i jutro.

BAZA AVAN / KIO
Bezpieczna kombinacja.

BEZPIECZEŃSTWO NA KAŻDĄ PODRÓŻ

SYSTEM MODUŁOWY, KTÓRY TOWARZYSZY PRZEZ LATA
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AVAN

Weekend spędzony z dzieckiem poza domem jest zawsze wyjątkowy. Podczas podróży 
rodzice czują się swobodnie, jeśli dziecko ma zapewnioną najlepszą możliwą ochronę 
w samochodzie. Nosidełko Avan przekracza wszelkie wymogi bezpieczeństwa, a Twoje 
dziecko cieszy się optymalną wentylacją dzięki inteligentnym otworom w zewnętrznej 
skorupie. Niezależnie od tego, czy jest to krótka czy długa podróż, nosidło Avan można 
zamocować za pomocą pasa bezpieczeństwa lub opcjonalnej bazy i-Size za pomocą 
jednego kliknięcia. Jeśli dziecko wyrosło z nosidełka dla niemowląt, baza i-Size Avan / Kio 
może być używana jako system modułowy z fotelikiem Kio do wieku  
ok. 4 lat. Jest to okres wspaniałych wspólnych wyjazdów. 

40 – 83 CM   |   MAX. 15 MIESIĘCY   |   MAX. 13 KG

i-Size
Jazda tyłem do kierunku jazdy 
zgodnie z UN R129 dla maksymalnego 
bezpieczeństwa

Intuicyjna obsługa
Za pomocą zaledwie kilku ruchów 

nosidełko dla niemowląt  
można zamontować i zdjąć 

z opcjonalnej bazy i-Size

Pianka do siedzenia
Idealnie dopasowuje się do kształtu 
ciała dziecka i zapewnia najwyższy 

poziom komfortu

Advanced Side 
Protection (ASP)
Zintegrowane zabezpieczenia 
pochłaniają energię w przypadku  
zderzenia bocznego

Ergonomiczny uchwyt
Optymalny kształt uchwytu  

do ergonomicznego przenoszenia, 
można go ustawić w wielu pozycjach

Wkładka dla noworodka 
Wkładka dla noworodka  

zapewnia dziecku płaską  
i ergonomiczną pozycję do leżenia

Zagłówek z regulacją 
wysokości i zintegrowanymi 
pasami szelkowymi  
Oferuje proste, indywidualne dopasowanie 
dla rosnącego dziecka, zapewniając w ten 
sposób ergonomiczną i bezpieczną pozycję 
podróżowania

Osłony barkowe pasów 
Zmniejszają nagrzewanie się pasów 
podczas upałów – zapobiegając  
w ten sposób podrażnieniu  
wrażliwej skóry dziecka

Opatentowany system 
bezpieczeństwa HERO 

Połączenie ochraniaczy pasów 
naramiennych i zagłówka zapobiega 
skręceniu pasów w trakcie zapinania  
i ześlizgiwaniu się ochraniaczy przez 

co zapewnia bezpieczny i łatwy proces 
przypinania dziecka w nosidełku

3-punktowy system pasów
Intuicyjny, centralny regulator pasów 

wewnętrznych oraz system HERO 
umożliwiają bezpieczne i proste 
przypięcie dziecka w nosidełku

Elastyczna obsługa 
Można go przymocować za pomocą 
pasa bezpieczeństwa pojazdu lub za 
pomocą bazy i-Size

System Modułowy 
Dzięki bazie Avan / Kio nosidełko Avan można 
zamontować w samochodzie jednym kliknięciem. 
Ułatwia to rodzicom codzienne życie a instalacja jest 
bezpieczniejsza dzięki wskaźnikom, które wyświetlają 
się na zielono, gdy nosidełko zostało prawidłowo 
zainstalowane. Gdy dziecko staje się większe,  
bazę Avan / Kio można stosować w połączeniu  
z fotelikiem Kio do przewozu dzieci  w wieku do ok. 
4 lat. Wszystko po to, by w tym czasie cieszyć się 
wycieczkami i wyprawami. 

AVAN
Pierwszy opiekun dziecka.

BEZPIECZEŃSTWO NA KAŻDĄ PODRÓŻ 
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Select Night Black
00089030400050

Select Pacific Blue
00089030420050

Select Teal Green
00089030410050

Select Garnet Red
00089030430050

Prime Sky Blue
00089030320050

Prime Mat Black
00089030300050

Prime Silent Grey
00089030310050

Prime Pale Rose
00089030330050

Adapter Easylife
00089210320070

Easy-Tech
00089230900070

AVAN

44 cm 66 cm

5
9 

cm

Letnia Tapicerka
00089230350070

Śpiworek 
Select Night Black
00089230171070

Śpiworek 
Prime Silent Grey
00089230172070

Homologacja: UN R129/03 (i-Size)

Wymiary zewnętrzne (Szer. / Gł. / Wys.): 44 / 66 / 59 cm

Waga: 4.1 kg
Baza Avan / Kio
00089040000050

Lekki
Jako rodzic z dzieckiem zawsze masz coś na ramieniu  
lub w dłoni. Ważące zaledwie 4,1 kg nosidełko Avan 
można z łatwością nosić przez cały dzień. Baw się  
z dzieckiem i spędzaj razem najpiękniejsze chwile. 

40 – 83 CM   |   MAX. 15 MIESIĘCY   |   MAX. 13 KG

Ochraniacz siedzenia 
samochodowego
00088022330070

Insect Net
00089230290070

Ochrona przeciwdeszczowa 
00089230010070

System wentylacji
Swobodny dopływ świeżego powietrza cieszy wszystkich. 
Zapewniają to otwory w zewnętrznej skorupie, warstwie 
energochłonnej wewnątrz oraz wstawki z siatki w tapicerce 
nosidełka, które umożliwiają ciągłą cyrkulację powietrza. 
Już większego poziomu komfortu i dobrego samopoczucia 
nie da się osiągnąć. Niezależnie od tego, czy to krótka 
podróż w odwiedziny do  babci, czy długa wyprawa na 
letnie wakacje – mali odkrywcy dzięki komfortowi jazdy 
będą z pewnością w świetnym nastroju i to niezależnie od 
długości przebytego dystansu.

Inteligentna klamra zapięcia
Proste i bezpieczne zapięcie dzięki 
inteligentnej klamrze zapięcia:  
po wyjęciu dziecka klamra uprzęży 
odchyla się do przodu i pozostaje 
w tej pozycji. Dzięki temu, gdy 
dziecko jest wkładane, nie przysiada 
ono klamry, a rodzice są w stanie 
przypiąć je w nosidełku szybko, 
wygodnie i bezpiecznie. 

Bardzo duża budka
Bardzo duża budka z ochroną 
przeciwsłoneczną UPF 50  
i wysuwaną dodatkową osłoną 
przeciwsłoneczną zapewniają 
ochronę wrażliwej skóry dziecka 
w słoneczne miesiące lub podczas 
pierwszych rodzinnych wakacji 
razem. W ten sposób przebywanie 
na zewnątrz jest przyjemnością  
dla wszystkich. 

System transportowy
Psst, pozwól dziecku spać jeszcze 
dłużej: szybkie przepięcie nosidełka 
RECARO  z samochodu do wózka 
jest możliwe dzięki adapterowi.  
Ta elastyczność umożliwia 
bezstresową mobilność  
w codziennych sytuacjach.

SZCZEGÓŁY TECHNICZNE

PRAKTYCZNE AKCESORIA

KOLEKCJA KOLORYSTYCZNA

PRAKTYCZNE AKCESORIA
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KIO 60 – 105 CM   |   3 MIESIĄCE – 4 LATA   |   MAX. 18 KG

Czy jest coś lepszego niż zrywanie owoców z tatą a następnie drzemka  
w przewiewnym foteliku? Dzięki inteligentnym otworom w zewnętrznej skorupie  
i wstawkom z siateczki w tapicerce mały odkrywca może cieszyć się najwyższym 
poziomem komfortu wynikającym z optymalnej cyrkulacji powietrza. Mama i tata 
również mogą odetchnąć z ulgą, ponieważ bezpieczeństwo ich dziecka zapewnia 
fotelik Kio, który można bezpiecznie – tyłem do kierunku jazdy zamontować jednym 
kliknięciem na bazie i-Size. A najlepsze jest to, że Kio montujemy na bazie Avan / Kio, 
którą wcześniej używaliśmy z nosidełkiem Avan.

Konstrukcja 
pochłaniająca energię 
W przypadku zderzenia energia jest 
przechwytywana przez konstrukcję 
fotelika i tam absorbowana

Ochraniacze pasów 
Zmniejszają nagrzewanie się pasów 
podczas upałów – zapobiegając  
w ten sposób podrażnieniu  wrażliwej 
skóry dziecka 

5-punktowy system zapięcia
Intuicyjny i centralny regulator pasów z 

systemem HERO umożliwia bezpieczne i 
proste przypięcie dziecka w foteliku

Intuicyjna obsługa 
Wszystkie ważne funkcje można 
intuicyjnie obsługiwać jedną ręką

Ergonomiczny styl  
Płaskie powierzchnie  boczne 
umożliwiają rodzicom ustawienie 
dziecka w ergonomicznej pozycji

Regulowany na wysokość 
zagłówek z zintegrowanymi  
pasami 
Oferuje łatwą, indywidualną regulację dla 
rosnącego dziecka, zapewniając w ten 
sposób ergonomiczną pozycję siedzącą  
i bezpieczeństwo

Zagłówek z pianką  
memory

Jest wygodny dla dziecka i pełni 
ważną rolę w absorbowaniu sił  

w przypadku wypadku lub kolizji

BEZPIECZEŃSTWO NA KAŻDĄ PODRÓŻ

Pianka w siedzisku
Idealnie dopasowuje się do kształtu 
ciała dziecka i zapewnia najwyższy 

poziom komfortu

Opatentowany system 
bezpieczeństwa HERO

Połączenie ochraniaczy pasów 
naramiennych i zagłówka zapobiega 

skręceniu pasów w trakcie zapina-
nia, ześlizgiwaniu się ochraniaczy 

przez co zapewnia bezpieczny  
i łatwy proces przypinania  

dziecka w foteliku

System modułowy 
Dzięki bazie Avan / Kio nosidełko Avan można 
zamontować w samochodzie jednym kliknięciem. 
Ułatwia to rodzicom codzienne życie, a instalacja jest 
bezpieczniejsza dzięki wskaźnikom, które wyświetlają 
się na zielono, gdy nosidełko zostanie prawidłowo 
zainstalowane. Gdy dziecko staje się większe, Bazę Avan 
/ Kio można stosować w połączeniu z fotelikiem Kio  
do ok. 4 roku. Wszystko po to, by cieszyć się 
przyjemnością rodzinnych wycieczek. 

KIO
Komfortowy towarzysz podróży.
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KIO

Select Night Black
00089035400050

Select Pacific Blue
00089035420050

Select Teal Green
00089035410050

Select Garnet Red
00089035430050

Prime Sky Blue
00089035320050

Prime Mat Black
00089035300050

Prime Silent Grey
00089035310050

Prime Pale Rose
00089035330050

Baza Avan / Kio
00089040000050

Wkładka dla noworodka  
Select Night Black 
00089036400050

Wkładka dla noworodka  
Prime Silent Grey 
00089036310050

44 cm 46 cm

5
9 

– 
6

5 
cm

Letnia Tapicerka
00089230350070

Easy-Tech
00089230900070

60 – 105 CM   |   3 MIESIĄCE – 4 LATA   |   MAX. 18 KG

System wentylacji
Swobodny dopływ świeżego powietrza cieszy wszystkich. 
Zapewniają to otwory w zewnętrznej skorupie, warstwie 
energochłonnej wewnątrz oraz wstawki z siatki  
w tapicerce fotelika, które umożliwiają ciągłą cyrkulację 
powietrza. Nie da się osiągnąć większego poziomu 
komfortu i dobrego samopoczucia. Niezależnie od tego, 
czy to krótka podróż w odwiedziny do  babci, czy długa 
wyprawa na letnie wakacje – mali odkrywcy dzięki 
komfortowi jazdy będą z pewnością w świetnym nastroju  
i to niezależnie od długości przebytego dystansu.

i-Size
Transport tyłem do kierunku jazdy, zoptymalizowane 
zabezpieczenie przed kolizją boczną i intuicyjna instalacja 
ISOFIX zapewniają małym podróżnikom maksymalne 
bezpieczeństwo na tylnym siedzeniu. Znajdując się tyłem 
do kierunku jazdy, w przypadku zderzenia czołowego 
siły rozkładają się na całe ciało, dzięki czemu wrażliwe 
obszary głowy i szyi pozostają chronione. Fotelik 
dziecięcy spełnia surowe normy bezpieczeństwa zgodnie 
z UN R129.

Inteligentna klamra uprzęży
Proste i bezpieczne zapięcie dzięki inteligentnej klamrze 
uprzęży: po wyjęciu dziecka z fotelika klamra uprzęży 
odchyla się do przodu i pozostaje w tej pozycji. W ten 
sposób, gdy dziecko jest ponownie wkładane, nie siada 
ono na klamrze, a rodzice mogą bez problemu przypiąć 
swoje dziecko w foteliku bezpiecznie, wygodnie i szybko.

Zaawansowana ochrona boczna (ASP)
Zintegrowane absorbery energii można szybko i łatwo 
aktywować po stronie drzwi. W przypadku zderzenia 
bocznego zmniejszają one siłę działającą na dziecko. 

Regulacja jedną ręką
Kio ma pięć pozycji pochylenia, zarówno przodem, jak 
i tyłem. Pozycja spoczynkowa jest bardzo komfortowa 
i umożliwia małym odkrywcom najwspanialszy 
odpoczynek i słodkie sny. Rodzice docenią także 
intuicyjną i prostą obsługę za pomocą jednej ręki. W 
ten sposób podróż samochodem jest przyjemna dla 
wszystkich.

Homologacja: UN R129/03 (i-Size)

Wymiary zewnętrzne (Szer. / Gł. / Wys.): 44 / 46 / 59  –  65 cm

Waga: 7.8 kg

PRAKTYCZNE AKCESORIA

KOLEKCJA KOLORYSTYCZNA

SZCZEGÓŁY TECHNICZNE
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SALIA ELITE 40 – 105 CM   |   MAX. 4 LATA   |   MAX. 18 KG

Wyjście ze szpitala i pierwsza podróż do domu, wizyty u pediatry 
i oczywiście wizyta u babci. Pierwsze dni w życiu dziecka są 
ekscytujące. Dzięki połączeniu lekkiego nosidełka o masie  
2,9 kg i fotelika dziecięcego, jako pierwsza na świecie Salia Elite 
2 w 1 łączy w sobie wszystkie zalety nosidełka z zachowaniem 
bezpieczeństwa i wygodą pełnoprawnego obrotowego fotelika 
dla starszych dzieci. Innowacja RECARO daje rodzicom komfort 
w kształtowaniu codziennego życia od pierwszych dni i umożliwia 
najmłodszym wygodny i bezpieczny transport. Dlatego nie ma 
żadnych przeciwskazań by babcia zabrała malucha na spacer w 
nosidełku i pokazała mu piękny ogród.

SALIA ELITE
Innowacyjne rozwiązanie w każdej sytuacji.
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SALIA ELITE 40 – 105 CM   |   MAX. 4 LATA   |   MAX. 18 KG

Zaawansowana ochrona boczna (ASP)
Zintegrowane absorbery energii można szybko i łatwo 
aktywować po stronie drzwi. W przypadku zderzenia 
bocznego pochłaniają one energię zmniejszając 
przeciążenia działające na dziecko. Połączenie nosidełka, 
konstrukcji fotelika i bocznych absorberów zapewnia 
trzykrotnie większą ochronę przed zderzeniami 
bocznymi.

Obrót o 360o

Bardzo intuicyjnie, jednym ruchem ręki, cały fotelik dziecięcy 
można obracać o 360o. Bezpieczne i ergonomiczne siedzenie 
i zdejmowanie dziecka; przypinanie i odpinanie jest możliwe 
bez stresu i z wyjątkową łatwością. Od tego momentu już 
możesz cieszyć się przyjemnością wspólnego podróżowania. 
Dzięki tym rozwiązaniom masz  więcej czasu na wspólną 
zabawę z rodziną.

Zagłówek o regulowanej wysokości  
z zintegrowanymi pasami 
W miarę wzrostu dziecka ergonomiczna postawa jest 
niezbędna. Zagłówek z regulacją wysokości  
i zintegrowanymi pasami pozwala na maksymalny 
komfort, wspiera prawidłową postawę i dzięki 
zoptymalizowanemu prowadzeniu pasów, zwiększa 
bezpieczeństwo podczas każdej podróży.

i-Size
Transport tyłem do kierunku jazdy, zoptymalizowane 
zabezpieczenie przed kolizją boczną i intuicyjna instalacja 
ISOFIX zapewniają małym podróżnikom maksymalne 
bezpieczeństwo na tylnym siedzeniu. Znajdując się tyłem 
do kierunku jazdy, w przypadku zderzenia czołowego siły 
rozkładają się na całe ciało, dzięki czemu wrażliwe obszary 
głowy i szyi pozostają chronione. Fotelik dziecięcy spełnia 
surowe normy bezpieczeństwa zgodnie z UN R129.

5-punktowy  
system zapięcia

Intuicyjny i centralny regulator pasów  
z systemem HERO umożliwia 

bezpieczne i proste przypięcie dziecka 
w foteliku

Pianka do siedzenia
Idealnie dopasowuje się do kształtu 
ciała dziecka i zapewnia najwyższy 

poziom komfortu

Regulacja jedną ręką
Obsługa jedną ręką pozwala na 

ustawienie wygodnej i płaskiej pozycji 
spoczynkowej podczas podróży tyłem 

do kierunku jazdy (trzy pozycje)

Zagłówek z regulacją 
wysokości  
i zintegrowanymi pasami 
Proste w obsłudze indywidualne 
dopasowanie wielkości fotelika dla 
rosnącego dziecka zapewniające 
ergonomiczną pozycję siedzącą

Wkładka dla noworodka
Wyjmowana wkładka dla noworodka do 

nosidełka zapewnia dziecku płaską  
i ergonomiczną pozycję do leżenia

3-punktowy system pasów 
w nosidełku dla niemowląt
Intuicyjny i centralny regulator pasów  
z systemem HERO umożliwia 
bezpieczne i proste przymocowanie 
dziecka do fotelika

Wskaźniki na panelu kontrolnym
Na pierwszy rzut oka widać, czy wszystko jest 

poprawnie zainstalowane –potwierdza to zielony 
kolor wskaźników

System wentylacji
Dzięki pasywnemu systemowi 

wentylacji siedzenie podczas podróży 
jest wyjątkowo wygodne 

Opatentowany system 
bezpieczeństwa HERO 
Połączenie ochraniaczy pasów 
naramiennych i zagłówka zapobiega 
skręceniu pasów w trakcie zapinania, 
ześlizgiwaniu się ochraniaczy przez co 
zapewnia bezpieczny i łatwy proces 
przypinania dziecka w foteliku

Ochraniacze pasów 
Zmniejszają nagrzewanie się pasów podczas 

upałów – zapobiegając w ten sposób 
podrażnieniu  wrażliwej skóry dziecka

2-in-1 innovation  
Jako pierwszy na świecie, Salia Elite łączy nosidełko 
i fotelik dziecięcy w jednym. Wszystkie funkcje 
bezpieczeństwa są zintegrowane w obrotowym 
foteliku, który pozostaje w samochodzie a dziecko 
przenosisz w nosidle o wadze zaledwie 2,9 kg. W ten 
sposób codzienne przemieszczanie się z dzieckiem jest 
wyjątkowo lekkie. A dziecko? Może wygodnie leżeć, 
relaksować się i spać.

 

Zagłówek z pianką memory
Jest wygodny dla dziecka i pełni ważną 
rolę w absorbowaniu sił w przypadku 
wypadku lub kolizji

Instalacja jednym  
kliknięciem z ISOFIX
Prostsza i bezpieczniejsza instalacja 
zintegrowanej podstawy ISOFIX bez 
konieczności użycia pasa bezpieczeństwa 
pojazdu

BEZPIECZEŃSTWO NA KAŻDĄ PODRÓŻ
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Select Night Black
00089020400050

Select Pacific Blue
00089020420050

Select Teal Green
00089020410050

Select Garnet Red
00089020430050

Prime Sky Blue
00089020320050

Prime Mat Black
00089020300050

Prime Silent Grey
00089020310050

Prime Pale Rose
00089020330050

SALIA ELITE

44 cm 63 – 68 cm

61
 –

 6
9 

cm

Adapter Salia Elite
00089220320070

Dzięki adapterowi Salia Elite zintegrowane nosidełko 
dziecięce można łatwo i bezpiecznie połączyć z wózkami 
RECARO. Należy pamiętać, że dodatkowo wymagany 
jest także odpowiedni adapter dostarczany razem  
z wózkiem.

Ochraniacz siedzenia 
samochodowego
00088022330070

Daszek 
przeciwsłoneczny 
00089220240070

Adapter Citylife
00088030320070

Torba do przewijania 
00088028040070

Letnia Tapicerka
00089220350070

Adapter Easylife
00089210320070

Easy-Tech
00089230900070

40 – 105 CM   |   MAX. 4 LATA   |   MAX. 18 KG

Homologacja: UN R129/00 (i-Size)

Wymiary zewnętrzne (Szer. / Gł. / Wys.): 44 / 63  –  68 / 61  –  69 cm

Waga: 18 kg (wraz z nosidełkiem dla niemowląt)

System podróżny
Psst, po prostu pozwól dziecku spać dłużej: Szybka 
możliwość przypięcia nosidełka na wózek jest możliwa 
dzięki specjalnemu adapterowi – ta elastyczność 
umożliwia bezstresową mobilność w codziennych 
sytuacjach.

PRAKTYCZNE AKCESORIA

SZCZEGÓŁY TECHNICZNE

KOLEKCJA KOLORYSTYCZNA
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SALIA 40 – 105 CM   |   MAX. 4 LATA   |   MAX. 18 KG

Jak miło, gdy rodzice i dzieci mają te same zainteresowania. Aby być 
pewnym, że zabawa zacznie się zaraz po rozpoczęciu podróży, zbudowaliśmy 
fotelik dziecięcy Salia. Jest jeszcze bardziej wygodny i ergonomiczny  
niż jego poprzednik. Obrót o 360o pozwala rodzicom na ustawienie dziecka  
w ergonomicznej pozycji podczas przypinania go lub wyjmowania  
z pojazdu. Odwrócenie fotelika na bok jest dziecinnie proste.  
Najlepsze jest to: że można to zrobić jedną ręka a drugą ręką w tym  
czasie można trzymać ulubioną zabawkę dziecka.

SALIA
Wszechstronny talent w dziedzinie ochrony.
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SALIA 40 – 105 CM   |   MAX. 4 LATA   |   MAX. 18 KG

Ochraniacze pasów 
Zmniejszają nagrzewanie się pasów  
podczas upałów – zapobiegając w ten sposób 
podrażnieniu  wrażliwej skóry dziecka

Zagłówek z pianką memory
Jest wygodny dla dziecka i pełni ważną 

rolę w absorbowaniu sił w przypadku 
wypadku lub kolizji

Opatentowany system 
bezpieczeństwa HERO 
Połączenie ochraniaczy pasów 
naramiennych i zagłówka zapobiega 
skręceniu pasów w trakcie zapinania, 
ześlizgiwaniu się ochraniaczy przez  
co zapewnia bezpieczny i łatwy proces 
przypinania dziecka w foteliku 

Regulowana podpora 
Łatwa regulacja w pojeździe 
gwarantująca wyjątkową stabilność

5-punktowy  
system zapięcia

Intuicyjny i centralny regulator pasów  
z systemem HERO umożliwia 

bezpieczne i proste przypięcie dziecka 
w foteliku 

Pianka do siedzenia
Idealnie dopasowuje się do kształtu 
ciała dziecka i zapewnia najwyższy 

poziom komfortu

Intuicyjna obsługa  
jedną ręką

Wszystkie ważne funkcje można 
obsługiwać jedną ręką, uzyskując 

większą swobodę

Regulacja jedną ręką
Obsługa jedną ręką pozwala na 

ustawienie wygodnej i płaskiej pozycji 
spoczynkowej podczas podróży tyłem 

do kierunku jazdy (trzy pozycje)

System wentylacji
Dzięki pasywnemu systemowi 
wentylacji siedzenie podczas podróży 
jest wyjątkowo wygodne

Obrót o 360o

Obrót o 360o pozwala rodzicom na ustawienie dziecka  
w ergonomicznej pozycji podczas przypinania  
go lub wyjmowania z pojazdu. Obracanie fotelika jest 
dziecinnie proste.

i-Size
Transport tyłem do kierunku jazdy, zoptymalizowane 
zabezpieczenie przed kolizją boczną i intuicyjna instalacja 
ISOFIX zapewniają małym podróżnikom maksymalne 
bezpieczeństwo na tylnym siedzeniu. Znajdując się tyłem 
do kierunku jazdy, w przypadku zderzenia czołowego siły 
rozkładają się na całe ciało, dzięki czemu wrażliwe obszary 
głowy i szyi pozostają chronione. Fotelik dziecięcy spełnia 
surowe normy bezpieczeństwa zgodnie z UN R129.

Zaawansowana ochrona boczna (ASP)
Zintegrowane absorbery energii można szybko i łatwo 
aktywować po stronie drzwi. W przypadku zderzenia 
bocznego zmniejszają one siły działające na dziecko. 
Połączenie konstrukcji fotelika z bocznymi otwieranymi 
absorberami energii zapewnia podwójną ochronę przed 
zderzeniami bocznymi.

Zagłówek o regulowanej wysokości  
z zintegrowanymi pasami
W miarę wzrostu dziecka ergonomiczna postawa jest 
niezbędna. Zagłówek z regulacją wysokości  
i zintegrowanymi pasami pozwala na maksymalny 
komfort siedzenia, wspiera prawidłową postawę  
i dzięki zoptymalizowanemu prowadzeniu pasów, 
zwiększa bezpieczeństwo podczas każdej podróży.

Wkładka dla noworodka
Nasza wyjątkowo miękka wkładka dla noworodka 
zapewnia optymalne ułożenie dziecka w foteliku.  
W ten sposób mały podróżnik cieszy się najwyższym 
poziomem komfortu i maksymalnego bezpieczeństwa. 
Oczywiście poszycie tekstylne wkładki można łatwo 
zdjąć i uprać w pralce. Zapewnia to rodzicom pewność, 
że maluch ma zawsze czysto i wygodnie.

Instalacja jednym 
kliknięciem
z ISOFIX
Prostsza i bezpieczniejsza instalacja 
zintegrowanej podstawy ISOFIX 
bez konieczności użycia pasa 
bezpieczeństwa pojazdu

BEZPIECZEŃSTWO NA KAŻDĄ PODRÓŻ
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SALIA 

44 cm 63 – 68 cm

Select Night Black
00089025400050

Select Pacific Blue
00089025420050

Select Teal Green
00089025410050

Select Garnet Red
00089025430050

Prime Sky Blue
00089025320050

Prime Mat Black
00089025300050

Prime Silent Grey
00089025310050

Prime Pale Rose
00089025330050

61
 –

 6
9 

cm

Ochraniacz siedzenia 
samochodowego
00088022330070

Letnia Tapicerka
00089220350070

Torba do przewijania 
00088028040070

Daszek przeciwsłoneczny 
00089220240070

Z UPF 50, duży daszek z wysuwaną osłoną 
przeciwsłoneczną jest idealnym dodatkiem do fotelików 
rodziny Salia - i to nie tylko latem. Można go optymalnie 
dopasować do pozycji siedzącej lub spoczynkowej 
dziecka. Siatka z tyłu zapewnia najlepszą możliwą 
wentylację.

Easy-Tech
00089230900070

40 – 105 CM   |   MAX. 4 LATA   |   MAX. 18 KG

Homologacja: UN R129/00 (i-Size)

Wymiary zewnętrzne (Szer. / Gł. / Wys.): 44 / 63  –  68 / 61  –  69 cm

Waga: 15 kg

Wskaźniki na podstawie
Czy chcesz za każdym razem móc zaoszczędzić czas 
podczas codziennego przemieszczania się z dzieckiem? 
Jeżeli tak to wskaźniki znajdujące się na centralnym 
panelu bazy zmieniają kolor na zielony, jeśli wszystko 
zostało prawidłowo zainstalowane, ustawione  
i zablokowane. Dzięki temu wystarczy rzut oka by mieć 
wszystkie ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. 
I co najważniejsze: Twoje dziecko cieszy się 
maksymalnym bezpieczeństwem a Ty oszczędzasz czas.

KOLEKCJA KOLORYSTYCZNA 

SZCZEGÓŁY TECHNICZNE

PRAKTYCZNE AKCESORIA
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TIAN ELITE

Urodziny są po to by je świętować. Tian Elite będzie z nami na wielu 
imprezach urodzinowych, ponieważ ten fotelik dziecięcy służy od dziewięciu 
miesięcy aż do dwunastu lat. W dobry imprezowy klimat wprowadza 
wbudowany system dźwiękowy Tian Elite z głośnikami w zagłówku. 
System wentylacji zapewni komfort i świeżość dzięki stałej możliwości 
cyrkulacji powietrza poprzez otwory wentylacyjne przechodzące przez całą 
strukturę fotelika.

GR. 1/2/3 | 9 MIESIĘCY - 12 LAT | 9-36 KG

TIAN ELITE
Sprytne połączenie zabawy i bezpieczeństwa.
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TIAN ELITE GR. 1/2/3 | 9 MIESIĘCY - 12 LAT | 9-36 KG

System Audio
Zintegrowane głośniki w zagłówku fotelika dziecięcego, 
połączenie audio i kieszeń na urządzenie mobilne 
pozwalają małym podróżnikom cieszyć się najlepszą 
rozrywką, bez konieczności, aby mama i tata słuchali 
radia lub ulubionej piosenki dziecięcej z przodu pojazd. 
W ten sposób dzieci mogą się zrelaksować, a ich głowy 
pozostają stale chronione przez zagłówek.

System wentylacji
Świeże powietrze cieszy wszystkich. Zapewniają to 
otwory w zewnętrznej skorupie i wstawki z siatki  
w tapicerce fotelika, które umożliwiają ciągłą cyrkulację 
powietrza. To najwyższy poziom komfortu i dobrego 
samopoczucia. Niezależnie od tego, czy to szybki 
wypad w odwiedziny do babci, czy długa podróż z 
całą rodziną na letnie wakacje - mali odkrywcy są w 
najlepszym nastroju. Niezależnie od długości trasy.

Ochraniacze pasów 
Zmniejszają nagrzewanie się pasów 
podczas upałów - zapobiegając w ten 
sposób podrażnieniu wrażliwej skóry 
dziecka

Uniwersalna instalacja 
Szybki i łatwy montaż w dowolnym 

pojeździe za pomocą pasa 
bezpieczeństwa

Zintegrowane złącza 
Seatfix
Wystarczy przymocować fotelik 
dziecięcy do samochodu za pomocą 
zintegrowanych złączy Seatfix 
(grupa 2/3)

Piankowe siedzenie 
Idealnie dopasowuje się do 

kształtu ciała dziecka i zapewnia 
najwyższy poziom komfortu

Oznaczona prowadnica 
pasów  
Prawidłowy montaż ułatwia 
czerwone oznaczenie prowadnic 
pasa

Smart Protection Wings
Wnętrze fotelika w obszarze 

ramiom rośnie wraz z dzieckiem 
wraz z regulacją wysokości oparcia

5-punktowy  
system pasów 
Intuicyjny, centralny regulator 
pasów wewnętrznych oraz system 
HERO umożliwiają bezpieczne i 
proste przypięcie dziecka w foteliku

Zaawansowana ochrona 
boczna (ASP)
Odłączane osłony pochłaniają całą 
energię w przypadku zderzenia 
bocznego

Dostosowane oparcie
Oparcie wykonane jest w sposób 
umożliwiający dopasowanie się do 
siedzenia w każdym pojeździe

Wysuwane siedzisko
Można idealnie dopasować do 

potrzeb dziecka zapewniając 
optymalny komfort

Pozycja spoczynkowa
Komfort zapewnia regulowany kąt 

siedzenia (gr. 1)

Wbudowane miejsce do 
przechowywania pasów

Łatwa konwersja fotelika do 
grupy 2/3 dzięki wbudowanemu 

schowkowi na pasy z grupy 1, bez 
konieczności ich demontażu

Fotelik dziecięcy, który naprawdę rośnie
Jeden fotelik na całe dzieciństwo? Umożliwia to 
regulowane oparcie ze zintegrowanym zagłówkiem. 
W ten sposób fotelik można idealnie dopasować do 
wzrostu dziecka. Fotelik rośnie wraz z dzieckiem od 
dziewięciu miesięcy aż do dwunastu lat.

BEZPIECZEŃSTWO NA KAŻDĄ PODRÓŻ

Uniwersalna instalacja 
Aby dziecko mogło bezpiecznie podróżować 
samochodem z babcią i dziadkiem. Tian Elite można 
uniwersalnie, szybko i łatwo zainstalować za pomocą 
pasa bezpieczeństwa pojazdu. Elastyczne rozwiązanie 
dla każdej rodziny.

Lekki
Tian Elite ważący około 8,6 kg, można szybko i łatwo 
wyciągnąć z pojazdu, przenieść i zainstalować ponownie 
w innym samochodzie. To duże ułatwienie dla mamy i 
taty, ale także babci i dziadka. Projektując nasze foteliki 
myślimy o całej rodzinie.

UNIVERSAL
INSTALLATION
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TIAN ELITE

Opatentowany system bezpieczeństwa HERO
Dzięki opatentowanemu systemowi bezpieczeństwa 
HERO Twoje dziecko może być łatwo i szybko przypięte w 
foteliku. Unikalny system bezpieczeństwa HERO integruje 
ochraniacze naramienne, pasy barkowe i zagłówek, dzięki 
czemu uprząż nie zsuwa się i nie skręca. Oszczędza to 
czas i pomaga w codziennym użytkowaniu, a przede 
wszystkim zwiększa bezpieczeństwo podczas każdej 
podróży.

5
6.

5 
 –

  8
0.

5 
cm

Select Night Black
00088043400050

Select Pacific Blue
00088043420050

Select Teal Green
00088043410050

Select Garnet Red
00088043430050

Prime Sky Blue
00088043320050

Prime Mat Black
00088043300050

Prime Silent Grey
00088043310050

Prime Pale Rose
00088043330050

44 cm 47  –  53 cm

Homologacja: UN R44/04

Wymiary zewnętrzne (Szer. / Gł. / Wys.): 44 / 47  –  53 / 56.5  –  80.5 cm

Waga: 8.6 kg

PRAKTYCZNE AKCESORIA

Ochraniacz siedziska 
samochodowego
00088022330070

Letnia tapicerka 
00088242350070

Easy-Tech
00089230900070

GR. 1/2/3 | 9 MIESIĘCY - 12 LAT | 9-36 KG

KOLEKCJA KOLORYSTYCZNA 

SZCZEGÓŁY TECHNICZNE
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TIAN GR. 1/2/3 | 9 MIESIĘCY - 12 LAT | 9-36 KG

Uniwersalna instalacja
Szybki i łatwy montaż w dowolnym 

pojeździe za pomocą pasa 
bezpieczeństwa

Zintegrowane  
złącza Seatfix

Wystarczy przymocować fotelik dziecięcy 
do samochodu za pomocą zintegrowanych 

złączy Seatfix (grupa 2/3)

Zaawansowana ochrona 
boczna (ASP)
Ochraniacze boczne ze zintegrowanym 
systemem ASP pochłaniają siłę w 
przypadku zderzenia bocznego

Pianka w siedzisku
Idealnie dopasowuje się do kształtu 
ciała dziecka i zapewnia najwyższy 
poziom komfortu

Adaptacyjne oparcie
Oparcie wykonane jest w sposób 
umożliwiający dopasowanie się do 
siedzenia w każdym pojeździe

Lekki
Waży 8,4 kg co sprawia, 
że może być szybko i z 
łatwością przenoszony

Fotelik dziecięcy, który rośnie 
wraz z dzieckiem
Zapewnia to regulowane oparcie z 
zintegrowanym zagłówkiem dzięki któremu 
fotelik rośnie wraz z dzieckiem od dziewięciu 
miesięcy aż do dwunastu lat

Opatentowany system 
bezpieczeństwa HERO

Połączenie ochraniaczy pasów 
naramiennych i zagłówka zapobiega 
skręceniu pasów w trakcie zapinania 

i ześlizgiwaniu się ochraniaczy 
Zapewnia to bezpieczny i łatwy sposób 

przypinania dziecka w foteliku (gr. 1)

Oznaczona  
prowadnica pasów 

Prawidłowy montaż ułatwia czerwone 
oznaczenie prowadnic pasa

Pozycja spoczynkowa
Komfort zapewnia regulowany kąt 

siedzenia (gr. 1)

Wbudowane miejsce do 
przechowywania pasów

Łatwa konwersja fotelika do grupy 2/3 
dzięki wbudowanemu schowkowi na 
pasy z grupy 1, bez konieczności ich 

demontażu

Wreszcie czas na rodzinne wakacje. Tian daje możliwość aby najlepiej wykorzystać czas, 
już od pierwszego kilometra podróży. Wszechstronny, ergonomiczny fotelik dziecięcy, 
pełen użytkowych funkcji, gwarantujący bezpieczeństwo. To wszystko może zapewnić 
tylko RECARO.

TIAN 
Wszechstronny  towarzysz podczas wypoczynku.

Core Performance Black
00088042240050

Core Xenon Blue
00088042190050

Core Carbon Black
00088042170050

Core Power Berry
00088042220050

44 cm 47 cm
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5-punktowy system pasów
Intuicyjny, centralny regulator pasów 
wewnętrznych oraz system HERO 
umożliwiają bezpieczne i proste 
przypięcie dziecka w foteliku

Homologacja: UN R44/04

Wymiary zewnętrzne (Szer. / Gł. / Wys.): 44 / 47 / 56,5  –  80,5 cm

Waga: 8,4 kg

SZCZEGÓŁY TECHNICZNE

Ochraniacze pasów
Zmniejszają nagrzewanie się pasów podczas 
upałów - zapobiegając w ten sposób 
podrażnieniu wrażliwej skóry dziecka

BEZPIECZEŃSTWO NA KAŻDĄ PODRÓŻ

KOLEKCJA KOLORYSTYCZNA 

Ochraniacz Siedziska 
Samochodowego
00088022330070

Letnia tapicerka
00088242350070

PRAKTYCZNE AKCESORIA

Easy-Tech
00089230900070
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YOUNG SPORT HERO GR. 1 / 2 / 3   |   9 MIESIĘCY – 12 LAT   |   9 – 36 KG

Podróżowanie z dzieckiem może być tak wygodne, że nie będziesz czuł potrzeby od-
poczynku w czasie jazdy. Wystarczy, że Tata się odwróci do tyłu i już wie, że podróż 
przebiega nienagannie. Poza tym może mieć pewność, że gdy jego syn i Young Sport 
HERO spędzają wakacje u babci wszystko przebiega bezproblemowo. Fotelik Young 
Sport HERO można łatwo i szybko zamontować praktycznie w każdym pojeździe  
za pomocą trzypunktowych pasów bezpieczeństwa. 

Uniwersalna instalacja w każdym aucie  
Miej pewność, że dziecko jest bezpieczne gdy podróżuje 
z babcią i dziadkiem ich samochodem. Fotelik Young 
Sport HERO można szybko i łatwo zainstalować  
za pomocą pasów bezpieczeństwa pojazdu. Każda 
rodzina marzy o takim bohaterze – Young Sport HERO.

5-punktowy system pasów
Intuicyjny i centralny regulator pasów 

z systemem HERO umożliwia  
bezpieczne i proste przymocowanie 

dziecka do fotelika (gr. 1)

Wkładka redukcyjna
Dla optymalnego ergonomicznego 

dopasowania do małego dziecka (gr. 1)

Pianka w siedzisku
Idealnie dopasowuje się do kształtu 
ciała dziecka i zapewnia najwyższy 

poziom komfortu

Oznaczenia prowadzenia pasa
Prawidłowy montaż ułatwia czerwone 
oznaczenie prowadnic pasa

Wzmocnione podłokietniki
Wygodne siedzenie dla starszych 
dzieci z wygodnymi podłokietnikami

System wentylacji 
Dzięki pasywnemu systemowi 
wentylacji siedzenie podczas długich 
podróży jest szczególnie przyjemne

Ochraniacze pasów 
Zmniejszają nagrzewanie się pasów 
podczas upałów – zapobiegając w ten 
sposób podrażnieniu  wrażliwej skóry 
dziecka (gr. 1)

YOUNG SPORT HERO
Sportowy przyjaciel.

BEZPIECZEŃSTWO NA KAŻDĄ PODRÓŻ
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Core Performance Black
00088014240050

Core Xenon Blue
00088014190050

Core Carbon Black
00088014170050

Core Power Berry
00088014220050

Prime Sky Blue
00088014320050

Prime Mat Black
00088014300050

Prime Silent Grey
00088014310050

Prime Pale Rose
00088014330050

Ochraniacz Siedziska 
Samochodowego
00088022330070

Wkładka letnia Air Mesh 
00088037350000

58 cm 50 cm

6
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 –
  7

1 
cm

Easy-Tech
00089230900070

GR. 1 / 2 / 3   |   9 MIESIĘCY – 12 LAT   |   9 – 36 KG

Homologacja: UN R44/04

Wymiary zewnętrzne (Szer. / Gł. / Wys.): 58 / 50 / 63  –  71 cm

Waga: 8 kg

Fotelik dziecięcy, który rośnie wraz z dzieckiem
Jeden fotelik dziecięcy na całe dzieciństwo?  
Jest to możliwe. Zapewnia to regulowane oparcie  
ze zintegrowanym zagłówkiem. W ten sposób fotelik 
można idealnie dopasować do wzrostu dziecka i dzięki 
temu fotelik rośnie wraz z nim od dziewięciu miesięcy  
do dwunastu lat.

Lekki
Ważący około 8 kg Young Sport Hero 
można szybko i łatwo wyjąć z pojazdu, 
przenieść i zainstalować w innym aucie. 
Ułatwia to codzienne przemieszczanie się 
mamie i tacie, ale także babci i dziadkowi. 
Projektując nasze foteliki dla dzieci, 
zawsze myślimy o całej rodzinie. 

Zaawansowana ochrona 
boczna (ASP)
Niezależnie od tego, czy wracasz  
z treningu piłkarskiego, czy 
odpoczywasz na wakacjach 
zaawansowany system ochrony 
bocznej  zapewnia maksymalną 
ochronę podczas każdej podróży. 
W przypadku zderzenia bocznego 
absorbuje on siłę, która działałaby 
na dziecko. W ten sposób dzieci 
i rodzice mogą podróżować 
bezpiecznie.

Opatentowany system bezpieczeństwa HERO
Dzięki opatentowanemu systemowi bezpieczeństwa 
HERO Twoje dziecko może być łatwo i szybko przypięte 
w foteliku. Unikalny system bezpieczeństwa HERO 
łączy w sobie ochraniacze naramienne, pasy barkowe 
i zagłówek, dzięki czemu uprząż nie zsuwa się i nie 
skręca. Oszczędza to czas i zmartwienia podczas 
codziennej rutyny, a przede wszystkim zwiększa 
bezpieczeństwo podczas każdej podróży.

Regulacja kąta siedziska
Miejsce do siedzenia w foteliku  
dla dziecka może być ustawione  
w pozycji spoczynkowej dla małych 
dzieci w grupie 1. Aby Twoje dziecko 
mogło cieszyć się najwyższym 
poziomem komfortu, siedzenia  
lub spania. 

SZCZEGÓŁY TECHNICZNE

PRAKTYCZNE AKCESORIA

KOLEKCJA KOLORYSTYCZNA
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PLATZHALTER

MONZA NOVA IS GR. 1 / 2 / 3   |   9 MIESIĘCY – 12 LAT   |   9 – 36 KG

Jeśli twoją pasją od zawsze była szybkość, to gdy zostałeś ojcem bezpieczeństwo stało 
się dla ciebie najważniejsze. Teraz przede wszystkim zależy Ci by Twój syn cieszył się 
najwyższym poziomem komfortu i słuchał ulubionej muzyki podczas jazdy. Nasza Monza 
Nova IS łączy wymagania rodziców z życzeniami dzieci. Wbudowane w zagłówek 
głośniki i podłączenie audio zapewniają najwyższy poziom rozrywki. Podczas gdy małe 
dzieci są zabezpieczone za pomocą osłony biodrowej, starsi podróżnicy są zapinani za 
pomocą pasów bezpieczeństwa pojazdu. Większa przyjemność z jazdy jest możliwa już 
tylko w Formule 1 lub w wesołym miasteczku. ADAC i Stiftung Warentest potwierdzają 
wysoki poziom bezpieczeństwa wynikiem. 

Fotelik dziecięcy, który rośnie wraz z dzieckiem
Jeden fotelik dziecięcy na całe dzieciństwo? Jest to 
możliwe. Zapewnia to regulowane oparcie ze zintegrowanym 
zagłówkiem. W ten sposób fotelik można idealnie dopasować 
do wzrostu dziecka i rośnie on wraz z nim od dziewięciu 
miesięcy do dwunastu lat.

Zintegrowane złącza 
Seatfix
Wystarczy przymocować fotelik 
dziecięcy do samochodu za 
pomocą zintegrowanych złączy 
Seatfix

Oznaczone prowadnice 
pasów
Prawidłowy montaż ułatwia czerwone 
oznaczenie prowadnic pasa

Uniwersalna instalacja
Może być zainstalowany  

w samochodach bez ISOFIX w 
prosty i szybki sposób za pomocą  

trzypunktowego pasa 
bezpieczeństwa pojazdu

Piankowe siedzenie
Idealnie dopasowuje się do kształtu 
ciała dziecka i zapewnia najwyższy 

poziom komfortu

Wzmocnione podłokietniki
Zapewniają lepszą ochronę  

w okolicy bioder i umożliwiają wygodne 
siedzenie starszym dzieciom 

BEZPIECZEŃSTWO NA KAŻDĄ PODRÓŻ 

System Audio
Wbudowane głośnik w zagłówku fotelika, podłączenie 
audio i kieszeń na urządzenie pozwalają małym 
podróżnikom cieszyć się najlepszą rozrywką, bez 
konieczności, aby mama i tata słuchali radia lub ulubionej 
piosenki dziecięcej z przodu pojazdu. W ten sposób 
dzieci mogą przybrać wygodną pozycję, zrelaksować się, 
a ich głowy pozostają chronione przez zagłówek.

MONZA NOVA IS
Wielopłaszczyznowa ochrona.
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MONZA NOVA IS

Core Performance Black
00088008240050

Core Xenon Blue
00088008190050

Core Carbon Black
00088008170050

Core Power Berry
00088008220050

Prime Sky Blue
00088008320050

Prime Mat Black
00088008300050

Prime Silent Grey
00088008310050

Prime Pale Rose
00088008330050

56 cm 45 – 54 cm

67
  –

  8
6 

cm

Homologacja: UN R44/04

Wymiary zewnętrzne (Szer. / Gł. / Wys.): 56 / 45  –  54 / 67  –  86 cm

Waga: 7.7 kg

SZCZEGÓŁY TECHNICZNE

Ochraniacz Siedziska 
Samochodowego 
00088022330070

Wkładka letnia Air Mesh 
00088035350000

GR. 1 / 2 / 3   |   9 MIESIĘCY – 12 LAT   |   9 – 36 KG

PRAKTYCZNE AKCESORIA

KOLEKCJA KOLORYSTYCZNA 

Osłona biodrowa
W przypadku małych dzieci w grupie 1 fotelik dziecięcy 
jest używany z osłoną biodrową zabezpieczoną pasem 
bezpieczeństwa pojazdu. Osłona biodrowa otacza 
dziecko, rozprowadza i pochłania energię zderzenia 
na całej jego powierzchni – porównywalnie z funkcją 
poduszki powietrznej. W ten sposób wrażliwa szyja, 
głowa i klatka piersiowa dziecka są chronione. Starsze 
dzieci (gr. 2/3) są przypięte pasami bezpieczeństwa 
pojazdu. To wszystko dla zapewnienia  maksymalnego 
komfortu i bezpiecznej podróży na każdym jej kilometrze.

System wentylacji
Świeże powietrze cieszy wszystkich. 
Zapewniają to otwory w zewnętrznej 
skorupie i wstawki z siatki w tapicerce 
fotelika, które umożliwiają ciągłą 
cyrkulację powietrza. Już większego 
poziomu komfortu i dobrego 
samopoczucia nie da się osiągnąć. 
Niezależnie od tego, czy dzieci są 
w krótkiej podróży, aby zobaczyć 
babcię, czy z całą rodziną na letnich 
wakacjach – mali odkrywcy dzięki 
komfortowi jazdy będą z pewnością  
w świetnym nastroju i to niezależnie 
od długości podróży. 

Zaawansowana ochrona boczna 
(ASP)
Niezależnie od tego, czy wracasz 
z treningu piłkarskiego, czy 
odpoczywasz na wakacjach, 
zintegrowane ochraniacze czuwają 
i w przypadku zderzenia bocznego 
zmniejszają siłę działającą na 
dziecko. W ten sposób dzieci 
i rodzice mogą podróżować 
bezpiecznie.

Zintegrowana poduszka 
w zagłówku
Zintegrowana poduszka zapewnia 
dobre samopoczucie  
i bezpieczeństwo podczas każdej 
podróży. Zwłaszcza podczas 
snu mali i więksi poszukiwacze 
przygód korzystają ze znacznie 
większego komfortu. Poduszka 
jest w pełni regulowana i może być 
indywidualnie dopasowana  
do potrzeb Twojego dziecka.
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MAKO ELITE 100 – 150 CM   |   3.5 – 12 LAT   |   15 – 36 KG

Nawet gdy Twoje dziecko staje się większe, to pragnienie 
zapewnienia mu maksymalnego bezpieczeństwa się nie 
zmniejsza. Dzięki fotelikowi Mako Elite Twoje dziecko w wieku 
od ok. 3,5 do 12 lat jest bezpieczne i chronione podczas każdej 
podróży. Otwory wentylacyjne w zewnętrznej skorupie fotelika 
zapewniają optymalną cyrkulację powietrza. Wbudowany 
system audio zapewnia najlepszą rozrywkę. Nie ma znaczenia 
czy to powrót z treningu piłki nożnej czy wypad do miasta  
z mamą lub tatą, dzięki wysokiemu poziomowi rozrywki każda 
podróż jest przyjemnością.

MAKO ELITE
Ochrona i rozrywka.
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MAKO ELITE 100 – 150 CM   |   3.5 – 12 LAT   |   15 – 36 KG

Złącza ISOFIX
Szybkie i bezpieczne ustawienie 
oraz optymalna stabilizacja fotelika 
w pojeździe

Piankowe siedzisko
Idealnie dopasowuje się do kształtu 
ciała dziecka i zapewnia najwyższy 

poziom komfortu

Adaptacyjne oparcie
Oparcie dostosowuje się do kąta 
siedzeń pojazdu

Wysuwany podnóżek
Można go dostosować do wzrostu 

dziecka i zapewnić optymalne 
wsparcie 

System wentylacji
Świeże powietrze cieszy wszystkich. Zapewniają to 
otwory w zewnętrznej skorupie fotelika, w warstwach 
energochłonnych oraz i wstawki z siatki w tapicerce 
fotelika, które umożliwiają niezakłóconą cyrkulację 
powietrza. Już większego poziomu komfortu i dobrego 
samopoczucia nie da się osiągnąć. Niezależnie od tego, 
czy dzieci są w krótkiej podróży, aby zobaczyć babcię, 
czy z całą rodziną na letnich wakacjach – mali odkrywcy 
dzięki komfortowi jazdy będą z pewnością w świetnym 
nastroju i to niezależnie od długości podróży.

System Audio
Wbudowane głośniki  w zagłówku fotelika i połączenie 
audio oraz kieszeń na urządzenie pozwalają małym 
podróżnikom cieszyć się najlepszą rozrywką,  
bez konieczności, aby mama i tata słuchali radia  
lub ulubionej piosenki dziecięcej z przodu pojazdu.  
W ten sposób dzieci mogą przybrać wygodną pozycję, 
i zrelaksować się, a ich głowy w dalszym ciągu 
pozostają chronione przez zagłówek. 

i-Size
i-Size oznacza, że fotelik spełnia surowe normy
bezpieczeństwa zgodnie z UN R129. Te wysokie
wymagania dotyczące ochrony przed uderzeniem
bocznym są nie tylko spełnione, ale zostały
przekroczone. Rodzice korzystają z prostej i bezpiecznej
instalacji dzięki złączom ISOFIX. Fotelik dziecięcy jest
kompatybilny ze wszystkimi fotelami samochodowymi
opatrzonymi logo i-Size i praktycznie wszystkimi innymi
siedzeniami samochodowymi ze złączami ISOFIX.
Dzieci podróżują bezpiecznie, a rodzice cieszą się pełną
wygodą.

Zaawansowana ochrona boczna (ASP)
Odpinane ochraniacze boczne można szybko i łatwo 
zamontować po stronie drzwi. W przypadku zderzenia 
bocznego pochłaniacze energii zmniejszają siłę działającą 
na dziecko zapewniając maksymalną ochronę.  
W tym celu zalecamy zawsze instalowanie ochraniaczy 
po stronie drzwi, aby zapewnić najlepszą możliwą 
ochronę. W każdym samochodzie.

Zagłówek z regulacją wysokości
W miarę wzrostu dziecka utrzymanie ergonomicznej 
postawy jest niezbędne dla prawidłowego rozwoju.  
Oparcie z regulacją wysokości i zintegrowanym 
zagłówkiem pozwala na maksymalny komfort 
siedzenia, wspiera prawidłową postawę i dzięki 
zoptymalizowanemu prowadzeniu pasów, zwiększa 
bezpieczeństwo podczas każdej podróży.

BEZPIECZEŃSTWO NA KAŻDĄ PODRÓŻ
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MAKO ELITE 100 – 150 CM   |   3.5 – 12 LAT   |   15 – 36 KG

Select Night Black
00088045400050

Select Pacific Blue
00088045420050

Select Teal Green
00088045410050

Select Garnet Red
00088045430050

Prime Sky Blue
00088045320050

Prime Mat Black
00088045300050

Prime Silent Grey
00088045310050

Prime Pale Rose
00088045330050

44 cm 47  –  53 cm

6
0,

5 
– 

8
0,

5 
cm

Ochraniacz Siedziska 
Samochodowego 
00088022330070

Letnia Tapicerka 
00088244350070

Smart Protection Wings
Wewnętrzne ochraniacze na wysokości ramion 
dostosowują się do wzrostu dziecka i zapewniają, 
małym podróżnikom jeszcze więcej bezpieczeństwa 
oraz wyjątkową wygodę podróży. A co najważniejsze: 
ochraniacze barkowe w sprytny sposób rosną wraz  
z dzieckiem dzięki regulowanemu oparciu – do 12 roku 
życia lub wysokości 150 cm. 

KOLEKCJA KOLORYSTYCZNA

PRZYDATNE AKCESORIA 

Homologacja:

Fotelik dziecięcy w kategorii UN R129 / 02 „i-Size” dla dzieci o 

wzroście od 100 do 135 cm 

Fotelik dziecięcy w kategorii UN R129 / 02 „do określonych pojazdów” 

dla dzieci o wzroście od 135 do 150 cm

Wymiary zewnętrzne (Szer. / Gł. / Wys.): 44 / 47  –  53 / 60,5  –  80,5 cm

Waga 7.2 kg

SZCZEGÓŁY TECHNICZNE
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MAKO 

Core Performance Black
00088044240050

Core Xenon Blue
00088044190050

Core Carbon Black
00088044170050

Core Power Berry
00088044220050

44 cm 47 cm

6
0.

5 
 –

  8
0.

5 
cm

Ochraniacz Siedziska 
Samochodowego 
00088022330070

Letnia Tapicerka 
00088244350070

100 – 150 CM   |   3.5 – 12 LAT   |   15 – 36 KG

Odtąd wszystkie krótkie i długie podróże będą lepsze. Specjalne siedzisko z pianki 
w foteliku Mako idealnie dopasowuje się do kształtu ciała dziecka i zapewnia 
ergonomiczne wsparcie. Przy takim poziomie komfortu siedzenia mały podróżnik nie 
chce wyjść z samochodu nawet na lody. I nie musi. Tapicerkę można prać w pralce. 
Tylko księżniczki i kierowcy wyścigowi podróżują w takim komforcie

Zagłówek z regulacją 
wysokości

Oferuje prostą, indywidualną 
regulację dla rosnącego dziecka 
i ułatwia ergonomiczną pozycję 

siedzącą

i-Size
Testowane i zatwierdzone zgodnie 
z najnowszą normą (UN R129) dla 

maksymalnego bezpieczeństwa

Piankowe siedzisko 
Idealnie dopasowuje się do kształtu 
ciała dziecka i zapewnia najwyższy 

poziom komfortu

Homologacja:

Fotelik dziecięcy w kategorii UN R129 / 02 „i-Size” dla dzieci  

o wzroście od 100 do 135 cm

Fotelik dziecięcy w kategorii UN R129 / 02 „do określonych

pojazdów” dla dzieci o wzroście od 135 do 150 cm

Wymiary zewnętrzne (Szer. / Gł. / Wys.): 44 / 47 / 60.5  –  80.5 cm

Waga: 7 kg

Zaawansowana ochrona 
boczna (ASP)
Ochraniacze boczne ze 
zintegrowanym systemem ASP 
pochłaniają siłę w przypadku 
zderzenia bocznego

Złącza ISOFIX 
Szybka instalacja i bezpieczne 
ustawienie oraz optymalna 
stabilizacja fotelika w pojeździe

Ochraniacze ramion
Zapewniają wsparcie i maksymalne 
bezpieczeństwo w przypadku 
zderzenia bocznego

Adaptacyjne oparcie
Oparcie dostosowuje się do 
siedzeń pojazdu

MAKO
Towarzysz zapewniający wygodną podróż.

SZCZEGÓŁY TECHNICZNE

KOLEKCJA KOLORYSTYCZNA

PRAKTYCZNE AKCESORIA 

BEZPIECZEŃSTWO NA KAŻDĄ PODRÓŻ
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MONZA NOVA 2 SF

Core Performance Black
00088010240050

Core Xenon Blue
00088010190050

Core Carbon Black
00088010170050

Core Power Berry
00088010220050

Prime Sky Blue
00088010320050

Prime Mat Black
00088010300050

Prime Silent Grey
00088010310050

Prime Pale Rose
00088010330050

56 cm 45 – 54 cm

67
 –

 8
6 

cm

GR. 2 / 3   |   3.5 – 12 LAT   |   15 – 36 KG

Homologacja: UN R44/04

Wymiary zewnętrzne (Szer. / Gł. / Wys.): 56 / 45  –  54 / 67  –  86 cm

Waga: 6.8 kg

Twoje dziecko od najmłodszych lat ma już własny gust muzyczny? Jeżeli tak to Monza 
Nova 2 SF ma coś wyjątkowego do zaoferowania: system dźwiękowy z głośnikami 
wbudowanymi w zagłówek. Niezależne organizacje badawcze jak ADAC i Stiftung 
Warentest oceniły ten fotelik bardzo wysoko przyznając wynik testu 1,8. Zatem mali 
miłośnicy muzyki są bezpieczni i mogą do woli słuchać ulubionych kawałków. 

System wentylacji
Dzięki pasywnemu systemowi 

wentylacji siedzenie podczas 
długich podróży jest szczególnie 

przyjemne

Zagłówek z regulacją 
wysokości

Ergonomiczny fotelik od ok. 3,5  
do 12 lat dzięki zagłówkowi  

z jedenastostopniową regulacją 
wysokości

Pianka do siedzenia
Idealnie dopasowuje się do kształtu 
ciała dziecka i zapewnia najwyższy 

poziom komfortu

System audio
Zintegrowane głośniki, złącze audio 
i kieszeń na urządzenie zapewniają 

najlepszą rozrywkę 

Wzmocnione podłokietniki
Zapewniają lepszą ochronę w okolicy 

bioder i umożliwiają wygodne siedzenie 
starszym dzieciom 

Oznaczone prowadnice pasa
Prawidłowy montaż ułatwia czerwone 
oznaczenie prowadnic pasa

Zintegrowane złącza Seatfix
Wystarczy przymocować fotelik 
dziecięcy do samochodu za pomocą 
zintegrowanych złączy Seatfix

Zaawansowana ochrona 
boczna (ASP)
Zintegrowane zabezpieczenia 
pochłaniają energię w przypadku 
zderzenia bocznego

Uniwersalna instalacja 
Może być zainstalowany również 
w samochodach bez ISOFIX  
w prosty i szybki sposób za pomocą 
pasa bezpieczeństwa pojazdu

Zintegrowana poduszka  
na głowę
W pełni regulowana pneumatyczna poduszka  
dla najwyższego komfortu również podczas snu

MONZA NOVA 2 SF
Nagłośnienie dbające o bezpieczeństwo.

SZCZEGÓŁY TECHNICZNE

BEZPIECZEŃSTWO NA KAŻDĄ PODRÓŻ

Wkładka Air Mesh 
00088035350000

Ochraniacz Siedziska 
Samochodowego 
00088022330070

PRAKTYCZNE AKCESORIA

KOLEKCJA KOLORYSTYCZNA
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MONZA NOVA EVO SF

Core Performance Black
00088012240050

Core Xenon Blue
00088012190050

Core Carbon Black
00088012170050

Core Power Berry
00088012220050

56 cm 45 – 54 cm

67
 –

 8
6 

cm

GR. 2 / 3   |   3.5 – 12 LAT   |   15 – 36 KG

Homologacja: UN R44/04

Wymiary zewnętrzne (Szer. / Gł. / Wys.): 56 / 45  –  54 / 67  –  86 cm

Waga: 6.1 kg

Niezależnie od tego, czy są to krótkie, czy długie podróże, w naszym Monza 
Nova Evo SF mali podróżnicy zawsze czują się swobodnie. Jest to możliwe dzięki 
nowoczesnemu systemowi wentylacji, który zapewnia komfort. Rodzice też mogą 
odetchnąć  dzięki naszej sprawdzonej koncepcji bezpieczeństwa. W testach ADAC  
i Stiftung Warentest Monza Nova Evo SF uzyskał ocenę 2,0.

BEZPIECZEŃSTWO NA KAŻDĄ PODRÓŻ

Pianka do siedzenia
Idealnie dopasowuje się do kształtu 
ciała dziecka i zapewnia najwyższy 

poziom komfortu

Wzmocnione podłokietniki
Zapewniają lepszą ochronę w okolicy 

bioder i umożliwiają wygodne siedzenie 
starszym dzieciom

System wentylacji
Dzięki pasywnemu systemowi 

wentylacji siedzenie podczas 
długich podróży jest szczególnie 

przyjemne

Oznaczone prowadnice pasa
Prawidłowy montaż ułatwia czerwone 
oznaczenie prowadnic pasa

Zagłówek z regulacją 
wysokości

Ergonomiczny fotelik od ok. 3,5 do 
12 lat dzięki zagłówkowi z regulacją 

wysokości w jedenastu stopniach

Zaawansowana ochrona 
boczna (ASP)
Zintegrowane zabezpieczenia 
pochłaniają energię w przypadku 
zderzenia bocznego

Uniwersalna instalacja 
Może być zainstalowany również  
w samochodach bez ISOFIX  
w prosty i szybki sposób za pomocą 
pasa bezpieczeństwa 

Złącza Seatfix 
Wystarczy przymocować fotelik 
dziecięcy do samochodu za 
pomocą zintegrowanych złączy 
Seatfix

MONZA NOVA EVO SF
Wentylacja i wszechstronność w standardzie.

SZCZEGÓŁY TECHNICZNE

KOLEKCJA KOLORYSTYCZNA

Wkładka Air Mesh 
00088035350000

Ochraniacz Siedziska 
Samochodowego 
00088022330070

PRAKTYCZNE AKCESORIA
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Bądź mobilny w dowolnym miejscu i na każdej drodze dzięki produktom RECARO. Nasze 
wózki Sadena i Celona możesz idealnie dostosować do potrzeb Twojej rodziny. Dzięki 
systemowi 4 w 1, składającemu się z siedziska spacerowego Sadena / Celona, gondoli, 
lekkiej gondoli, oraz nosidełka dla niemowląt RECARO, Twoja rodzina będzie mieć 
odpowiedniego partnera w każdej sytuacji - niezależnie od tego, czy wybierasz się w 
długą podróż, czy po prostu chcesz cieszyć się spokojnym spacerem po mieście.

SADENA / CELONADOKONAJ WYBORU

Praktyczna funkcjonalność i nowoczesny design - 
produkty RECARO łączą oba te elementy. Wózki 
dziecięce Sadena i Celona składają się z pojedynczych, 
pasujących do siebie elementów. Oznacza to, że możesz 
wybrać stelaż według własnych preferencji, a następnie 
połączyć go z dopasowanym siedziskiem, gondolą, lekką 
gondolą lub nosidełkiem. Kolory wózka również zależą 

od Ciebie: czemu nie wybrać klasycznej, czarnej ramy z 
siedziskiem w kolorze Select Teal Green? A może srebrna 
rama z gondolą w jednym z kolorów linii Prime? Nie ma 
problemu. Łączysz poszczególne elementy tak, jak Ci się 
najbardziej podoba.

DOKONAJ WYBORU SYSTEM MODUŁOWY – ŁATWOŚĆ KONFIGUROWANIA

SZIEDZISKO SPACEROWE
od urodzenia do 4 lat

SADENA CELONA

GONDOLA
od urodzenia do 4 lat

AVAN
od urodzenia do  

15 miesięcy

SIEDZISKO SPACEROWE 
+ LEKKA GONDOLA
od urodzenia do 4 lat
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SADENA

+ Kompaktowe wymiary, łatwość w manewrowaniu, 
zwrotność.

+ Wąski rozstaw kół pozwala na bezproblemowe 
poruszanie się transportem publicznym.

+ Idealny do miasta dzięki niskiej wadze i małym 
wymiarom po złożeniu.

+ Wysokiej jakości rama i pierwszorzędne podwozie 
zapewniają maksymalny komfort podczas wszystkich 
podróży.

CELONA

+ Wysoki poziom komfortu jazdy dzięki dużym, amorty-
zowanym kołom.

+ Duży kosz na zakupy oferuje wystarczającą ilość  
miejsca na butelki dla niemowląt, pieluszki i wiele, 
wiele więcej.

+ Ze względu na wysoką pozycję siedzącą Celona jest 
idealnym zamiennikiem wysokiego krzesełka.

+ Szczególnie ergonomiczny - dzięki możliwościom regu-
lacji rączki będzie wygodny dla osób o różnej budowie 
ciała.

DOKONAJ WYBORU

MASZ WYBÓR - DLATEGO WYBIERZ TO CO LUBISZ

SADENA/CELONA SIEDZISKO SPACEROWE.

5-punktowa uprząż
Z dodatkowymi ochraniaczami na 

ramiona miękki materiał zapewnia 
dodatkowy komfort

Daszek 
przeciwsłoneczny w 
rozmiarze XXL
Wyjątkowo duży, rozkładany 
daszek z ochroną UPF 50 stanowi 
skuteczne zabezpieczenie przed 
czynnikami zewnętrznymi

Okno podglądu 
w daszku 
przeciwsłonecznym
Siatka zapewnia swobodną 
cyrkulację powietrza, a rodzice 
zawsze mają dziecko w zasięgu 
wzroku

Inteligentne przyciski
Umożliwiają wypinanie siedziska 
jedną ręką

Ergonomiczny 
odpoczynek od 
urodzenia
W pełni regulowane jedną ręką 
oparcie i podnóżek zapewnia płaską 
i ergonomiczną pozycję

System wentylacji 
Otwory wentylacyjne w 
zewnętrznej skorupie i wstawki 
z siatki w tapicerce siedziska 
zapewniają ciągłą cyrkulację 
powietrza

Ergonomiczny zagłówek
Dodatkowa wyściółka w obszarze 

głowy zapewnia dodatkowy komfort 
i zapobiega zsuwaniu się dziecięcej 

głowy na bok podczas snu

Elastyczne siedzenie
Może być zainstalowane przodem 
lub tyłem do kierunku jazdy

Zagłówek o regulowanej 
wysokości ze 

zintegrowany pasami
Oferuje prostą i precyzyjną regulację 

zagłówka i uprzęży dla rosnącego 
dziecka za pomocą jednej ręki

Opatentowany system 
bezpieczeństwa HERO

Zintegrowanie ochraniaczy 
naramiennych, pasów i zagłówka 

zapobiega skręceniu i zsuwaniu 
się uprzęży

Barierka
Można ją obrócić na bok i otworzyć 

po obu stronach, aby ułatwić 
umieszczenie dziecka w wózku

Inteligentny  
system pasów

Zapinanie dziecka w pasy jest teraz 
łatwiejsze dzięki systemowi pasów 

szelkowych, które po rozpięciu zostają 
rozwarte w takiej pozycji, że łatwo 

jest dziecko wyjąć i ponownie włożyć

Piankowa wyściółka 
siedziska
Idealnie dopasowuje się do kształtu 
ciała dziecka i zapewnia najwyższy 
poziom komfortu

Dodatkowe akcesoria
Dołączona osłona 

przeciwdeszczowa z odblaskami 
i otwieranym okienkiem idealnie 

pasuje do wózka

SADENA/CELONA SIEDZISKO SPACEROWE
Większy komfort w każdej podróży. 

Bez względu na to, który wózek wybierzesz, RECARO ma do niego idealne siedzisko spacerowe, gondolę, lekką 
gondolę lub nosidełko dla niemowląt. Od samego początku.

Z wygodnym siedziskiem zależnie od Ciebie: Twoje maleństwo może siedzieć przodem do ciebie zachowując z Tobą 
kontakt wzrokowy lub być skierowane przodem do kierunku jazdy i podziwiać świat. Możliwe jest również położenie 
siedziska całkowicie płasko - aby pozwolić małym dzieciom odpocząć lub po prostu się zdrzemnąć. Dopasowana 
gondola jest idealna dla Twojego noworodka, aby mógł spokojnie zasnąć. Możesz także wybrać lekką gondolę, którą 
można łatwo przymocować do siedziska spacerowego. Noworodek jest bezpieczny jak w kokonie a starsze dzieci 
cieszą się przytulnym pokrowcem na stopy. W zestawie znajduje się adapter wymagany do połączenia wózków z 
nosidełkami RECARO. Twoja mobilność nie zna granic.

CIESZ SIĘ RODZINNĄ WYCIECZKĄ 
Razem z idealnym towarzyszem każdej podróży.
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SADENA / CELONA GONDOLA SADENA / CELONA LEKKA GONDOLA

Przestronny materac 
z miękkiej pianki z 
pokryciem z włókna 
bambusowego
Miękki, wygodny i ergonomiczny 
wypoczynek

Odporna na zabrudzenia 
powłoka w obszarze 
stóp
Zmywalny materiał umożliwia łatwe 
czyszczenie

Bardzo duży daszek 
przeciwsłoneczny

Daszek przeciwsłoneczny UPF 50 
zapewnia ochronę przed słońcem, 

wiatrem i złą pogodą

Rozwiązanie  
podróżne 2 w 1

Do maks. 6 miesięcy jako lekka 
gondola dla noworodka, później 

jako przytulny śpiworek

Przeźroczyste, siatkowe 
okno w daszku gondoli
Siatka zapewnia dostęp świeżego 
powietrza, a rodzice zawsze mają 
dziecko w zasięgu wzroku

Ochrona kokonu 
Wodoodporny materiał zewnętrzny 
i przytulna tkanina wewnętrzna 
pokonują wiatr, zimno i deszcz

Inteligentne Przyciski
Zapewniają odpinanie gondoli 

jedną ręką

Przestronny materac 
z pokryciem z włókna 

bambusowego 
Miękki, wygodny i ergonomiczny 

wypoczynek

Panoramiczny widok
Dla niezakłóconego widoku i 
dostępu świeżego powietrza do 
gondoli

Dopasowany design
Kolory, akcenty i ogólny wygląd są 
idealnie dopasowane do wszystkich 
produktów Sadena i Celona

Rośnie z dzieckiem
Rozmiar można zwiększyć dla 
starszych dzieci

Dopasowany design
Kolory, akcenty i ogólny wygląd są 
idealnie dopasowane do wszystkich 
produktów Sadena i Celona

Już od pierwszego dnia
Może być stosowana do 
maksymalnej wagi 9 kg

Dodatkowe akcesoria
Dołączona osłona 

przeciwdeszczowa z odblaskami 
i otwieranym okienkiem idealnie 

pasuje do gondoli

Wygodny uchwyt do 
przenoszenia

Wygodny uchwyt umożliwiający 
łatwe przenoszenie

Osłona przed wiatrem
Dodatkowa ochrona na chłodne 

dni, zamek błyskawiczny umożliwia 
łatwe otwieranie

Składany z wózkiem
Ze względu na swoją wagę i 
specjalny materiał nie trzeba 

zdejmować lekkiej gondoli

Łatwe mocowanie i 
zdejmowanie

Otwory na 5-punktowe szelki i 
elastyczne paski zapewniają łatwą 

obsługę

SADENA / CELONA GONDOLA
Wygoda i ochrona od samego początku.

SADENA / CELONA LEKKA GONDOLA
Więcej niż śpiworek.
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KOLEKCJA KOLORYSTYCZNA
Skomponuj swój ulubiony zestaw.

SADENA / CELONA

Black
00089160500050

Silver
00089160510050

SADENA

Select Night Black
00089170400050

Prime Mat Black
00089170300050

Select Pacific Blue
00089170420050

Prime Sky Blue
00089170320050

Select Teal Green
00089170410050

Prime Silent Grey
00089170310050

Select Garnet Red
00089170430050 

Prime Pale Rose
00089170330050

SADENA/CELONA SIEDZISKO SPACEROWE

MAX. 4 LATA | MAX. 22 KG

Select Night Black
00089180400050 

Select Night Black
00089200400070

Prime Mat Black
00089180300050 

Prime Mat Black
00089200300070

Select Pacific Blue
00089180420050 

Select Pacific Blue
00089200420070

Prime Sky Blue
00089180320050 

Prime Sky Blue
00089200320070

Select Teal Green
00089180410050 

Select Teal Green
00089200410070

Prime Silent Grey
00089180310050 

Prime Silent Grey
00089200310070

Select Garnet Red
00089180430050 

Select Garnet Red
00089200430070

Prime Pale Rose
00089180330050 

Prime Pale Rose
00089200330070

SADENA / CELONA GONDOLA

SADENA / CELONA LEKKA GONDOLA

Black
00089150500050

Silver
00089150510050

CELONA
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SADENA

Z dzieckiem nawet najkrótsze podróże mogą okazać się nie lada wyzwaniem. 
Nasz modułowy system z wózkiem Sadena jest idealnym towarzyszem 
- niezależnie od tego, czy jesteś na lotnisku, czy w mieście. Jako jeden z 
najbardziej smukłych wózków tego typu ma zaledwie 54 cm szerokości. 
Sadena zachwyca także zwinnością, łatwością prowadzenia i zwrotnością 
przez co doskonale nadaje się do użytkowania w środowisku miejskim.  
A co ze składaniem? Wystarczy jedna ręka aby złożyć wózek do 
kompaktowych rozmiarów.

SADENA
Niezastąpiony towarzysz podczas  
wypoczynku.
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Odblaski
Poprawiają widoczność a tym 

samym  bezpieczeństwo w 
warunkach słabego oświetlenia

Pełna amortyzacja
Wygodne podwozie zapewnia 
płynność i komfort jazdy po każdej 
powierzchni

Lekkie koła
Cztery płynnie łożyskowane koła są 
idealne do miejskich wypraw

Regulowany uchwyt
Regulowany, 3 stopniowy uchwyt 

zapewnia wygodę prowadzenia 
wózka osobom o każdym wzroście

Duży kosz na zakupy
Łatwo dostępny kosz na zakupy o 

pojemności do 5 kg

Hamulce typu flip-flop
Hamulce można obsługiwać we 
wszystkich rodzajach obuwia lub 
nawet boso

Dodatkowe akcesoria
Dzięki adapterowi dostarczonemu 
z produktem możesz przyłączyć 
nosidełko RECARO tworząc 
system podróżny

Koła odporne na 
przebicie
Bezobsługowe, wypełnione 
spacjalną pianką koła są łatwe 
w utrzymaniu i poradzą sobie w 
każdym terenie: na asfalcie, żwirze, 
czy też w parku

Skrętne koła przednie
Umożliwiają wykonanie manewru 

zawracania o 360 stopni

Zdejmowane koła
Umożliwiają złożenie wózka do 
jeszcze mniejszych rozmiarów

Mechanizm składania jedną ręką
Wózek Sadena można łatwo i szybko złożyć jedną ręką 
z siedziskiem skierowanym do przodu lub do tyłu. Po 
złożeniu wózek Sadena samodzielnie stoi i zajmuje 
bardzo mało miejsca. Uchwyt do noszenia pokryty jest 
skórą ekologiczną, co ułatwia przenoszenie, ładowanie 
i przechowywanie wózka. To twój idealny towarzysz w 
każdej podróży.

Wygodny odpoczynek już od urodzenia
Aby Twoje dziecko mogło cieszyć się wygodą i 
zdrowiem od pierwszych dni. W ten sposób mama i 
tata również czują się komfortowo.

Najwęższy w swojej kategorii 
Dzięki małemu rozstawowi kół Sadena z łatwością radzi 
sobie nawet z najwęższymi przejściami w mieście. 
Niezależnie od tego, czy wchodzisz do metra czy do 
małego butiku nigdy nie jest zbyt wąsko. Sadena w 
mieście to wybór, którego możesz sobie pogratulować.

SADENA MAX. 4 LATA   |   MAX. 22 KG

54 cm

BEZPIECZEŃSTWO W KAŻDEJ PODRÓŻY
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SADENA MAX. 4 LATA   |   MAX. 22 KG

Zagłówek o regulowanej wysokości 
zintegrowany z pasami 
Za pomocą jednej ręki zagłówek i uprząż można 
regulować jednocześnie. Prosta i precyzyjna regulacja 
pozwala zawsze uzyskać idealną pozycję do wzrostu 
dziecka która sprzyja zdrowej postawi. Ergonomiczne 
wyściełanie w obszarze głowy zapewnia dodatkowy 
komfort i zapobiega przesuwaniu się wrażliwej głowy 
na bok podczas snu dziecka. Dodatkowe ochraniacze na 
ramiona i pasy dopełniają dodatkowy komfort siedzenia.

SYSTEM TRANSPORTOWY 4 w 1
Psst, pozwól dziecku spać jeszcze dłużej: nasz system 
podróżny 4 w 1, składający się z siedziska, wózka, lekkiej 
gondoli i nosidełka RECARO, umożliwia bezstresową 
mobilność we wszystkich codziennych sytuacjach. 
Jedna rama - cztery konfiguracje. Dołączony adapter 
fotelika samochodowego RECARO umożliwia szybką 
przesiadkę w dowolnym momencie, z samochodu do 
wózka.

54 cm 87 cm
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cmHomologacja: EN 1888

Wymiary zewnętrzny (Szer. / Gł. / Wys.): 54 / 87 /  90 - 109 cm

Wymiary zewnętrzne po złożeniu (Szer. / Gł. / Wys.): 54 / 35 / 66 cm

Waga: 11 kg

PRAKTYCZNE AKCESORIA

SZCZEGÓŁY TECHNICZNE

Prosta obsługa
Jako rodzic w wielu sytuacjach potrzebujesz trzech 
lub więcej rąk. Z Sadeną nie masz takich problemów – 
obsługuje się ją jedną ręką.

Torba od przewijania
Select Night Black
00089270420070

Mufki - ocieplacze dłoni
00089210350070

Torba od przewijania
Prime Silent Grey
00089270430070

Parasol
00089210310070

Uchwyt na kubek 
00089270400070

Moskitiera do siedziska
00089270290070

Kid Board
00089270410070

Moskitiera do gondoli
00089280290070

DOWOLNA MOŻLIWOŚĆ KONFIGURACJI
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CELONA

Odkrywaj świat z całą rodziną. Z naszym wózkiem Celona Ty i Twoje dziecko zaraz 
po urodzeniu możecie udać się na podbój świata. Celona to idealny towarzysz na co 
dzień, system modułowy składający się z siedziska spacerowego, lekkiej gondoli, 
gondoli i nosidełka dla niemowląt jest nie tylko praktyczny, ale także zapewnia 
bezpieczeństwo Twojemu dziecku w każdej sytuacji. Bardzo wygodne i łatwe 
prowadzenie - nawet w trudnym terenie. Duże tylne koła i wyjątkowe zawieszenie 
zapewniają, że każda podróż jest tak wygodna, jak to możliwe, niezależnie od tego, 
czy jedziesz po nierównym, czy gładkim podłożu. Ergonomiczna powierzchnia 
spoczynkowa wraz z zintegrowanym zagłówkiem, który stabilizuje głowę i zapewnia 
dodatkowy komfort sprawiają, że mali poszukiwacze przygód mogą spać spokojnie.

MAX. 4 LATA   |   MAX. 22 KG

CELONA
Wygodna w odkrywania świata.
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CELONA MAX. 4 LATA   |   MAX. 22 KG

Zdejmowane koła
Umożliwiają złożenie wózka do 
jeszcze mniejszych rozmiarów

Dodatkowe akcesoria
W komplecie dołączony jest 
adapter umożliwiający połączenie 
wózka Sadena i nosidełka RECARO 
w System podróżny

Hamulce typu flip-flop
Hamulce można obsługiwać we 
wszystkich rodzajach obuwia lub 
nawet boso

Koła odporne na 
przebicie
Bezobsługowe, wypełnione pianką 
koła są łatwe w utrzymaniu i mogą 
poradzić sobie w każdym terenie: 
na asfalcie, żwirze, czy w też parku

Odblaski
Poprawiają widoczność a tym 

samym  bezpieczeństwo w 
warunkach słabego oświetlenia w 

wielkomiejskiej dżungli

Uchwyt z regulacją 
wysokości

Regulowany uchwyt zapewnia 
wygodę prowadzenia wózka 
osobom o każdym wzroście

Duży kosz na zakupy
Łatwo dostępny duży kosz na 
zakupy o pojemności do 5 kg

Skrętne koła przednie
Skrętne koła z możliwością 

blokowania umożliwiają łatwe 
wykonanie manewru zawracania

System podróżny 4 w 1
Psst, pozwól dziecku spać jeszcze dłużej: nasz system 
podróżny 4 w 1, składający się z siedziska, wózka, lekkiej 
gondoli i nosidełka RECARO, umożliwia bezstresową 
mobilność we wszystkich codziennych sytuacjach. 
Jedna rama - cztery konfiguracje. Dołączony adapter 
fotelika samochodowego RECARO umożliwia szybką 
przesiadkę w dowolnym momencie, z samochodu do 
wózka.

Zagłówek o regulowanej wysokości 
zintegrowany z pasami
Za pomocą jednej ręki zagłówek i uprząż można 
regulować jednocześnie. Prosta i precyzyjna regulacja 
pozwala zawsze uzyskać idealną pozycję do wzrostu 
dziecka i wspiera zdrową postawę. Ergonomiczne 
wyściełanie w obszarze głowy zapewnia dodatkowy 
komfort i zapobiega przesuwaniu się wrażliwej głowy 
na bok podczas snu dziecka. Dodatkowe ochraniacze na 
ramiona i pasy dopełniają dodatkowy komfort siedzenia.

Wygodny odpoczynek już od urodzenia
Aby Twoje dziecko mogło cieszyć się wygodą i 
zdrowiem od pierwszych dni.  W ten sposób mama i 
tata również czują się komfortowo.

BEZPIECZEŃSTWO NA KAŻDĄ PODRÓŻ 
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CELONA

Mechanizm składania jedną ręką
Wózek Celona można łatwo i szybko złożyć jedną ręką 
z siedziskiem skierowanym do przodu lub do tyłu. Po 
złożeniu wózek samodzielnie stoi i zajmuje bardzo 
mało miejsca. Uchwyt do noszenia pokryty jest skórą 
ekologiczną, co ułatwia przenoszenie, ładowanie i 
przechowywanie wózka. Celona to twój idealny towar-
zysz w podróży.

57 cm 79 cm
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Pełna amortyzacja
Czterokołowe zawieszenie i bardzo wygodne podwozie 
kompensują nierówności. Oznacza to, że Celona może 
niezwykle płynnie przemieszczać się po każdym terenie. 
Ten wózek dosłownie płynie.

Homologacja: EN 1888

Wymiary zewnętrzny (Szer. / Gł. / Wys.): 57 / 79 / 93 - 110 cm

Wymiary zewnętrzne po złożeniu (Szer. / Gł. / Wys.): 57 / 30 / 65 cm

Waga: 12,5 kg

Pozycja siedząca na wysokości stołu
Nie ma nic bardziej ekscytującego niż obserwowanie 
dorosłych. Dzięki wysokości siedzenia wynoszącej 50 
cm w Celonie Twoje dziecko może na bieżąco śledzić 
wydarzenia przy stole lub być wygodnie karmione przez 
mamę lub tatę. A to wszystko dla najwyższego komfortu 
i najcenniejszych wrażeń.

DOWOLNA MOŻLIWOŚĆ KONFIGURACJI

MAX. 4 LATA   |   MAX. 22 KG

PRAKTYCZNE AKCESORIA

Torba od przewijania
Select Night Black
00089270420070

Mufki - ocieplacze dłoni
00089210350070

Torba od przewijania
Prime Silent Grey
00089270430070

Parasol
00089210310070

Uchwyt na kubek 
00089270400070

Moskitiera do siedziska
00089270290070

Kid Board
00089270410070

Moskitiera do gondoli
00089280290070

SZCZEGÓŁY TECHNICZNE
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CITYLIFE 6 MIESIĘCY – 3.5 ROKU  |   MAX. 15 KG

Uwaga, przedstawiamy prawdziwe dzieło sztuki. Należy uważać podczas zwiedzania 
wernisaży i galerii, ponieważ Citylife może przykuć większą uwagę niż niejedna praca artysty. 
A wszystko to dzięki całkowicie regulowanemu podparciu pleców i nóg. Takie rozwiązanie 
zapewnia małym zwiedzającym wyjątkowo płaską i ergonomiczną pozycję do leżenia. A dla 
mamy mamy równie fajne udogodnienie w postaci  mechanizmu umożliwiającego składanie 
wózka jedną ręką. Citylife można złożyć do kompaktowej formy jedną ręką i schować do 
bagażnika w mgnieniu oka. Złożony wygląda również elegancko: w 2017 roku zdobył nagrodę 
German Design Award. Prawdziwe dzieło sztuki do używania na co dzień.

Mechanizm składania jedną ręką
Wózek Citylife można łatwo i szybko złożyć jedną 
ręką. Po złożeniu wózek sam stoi i przy swoich 
kompaktowych  rozmiarach zajmuje niewiele miejsca  
w bagażniku samochodu. Citylife to twój idealny 
towarzysz w podróży.

Obrotowe koła przednie
Proste manewrowanie dzięki 
przednim kółkom obracanym 

o 360o

5-punktowy  
system uprzęży

Z dodatkowymi miękkimi 
nakładkami na pasy naramienne  

– dla większego komfortu

Łatwy do czyszczenia 
podnóżek

Proste i wygodne czyszczenie  
po każdej podróży

Dodatkowe akcesoria
W komplecie osłona 

przeciwdeszczowa, uchwyt na 
kubek i barierka

Hamulce typu flip-flop 
Hamulce mogą być obsługiwane we 
wszystkich rodzajach butów  
lub boso. Zapewniają łatwość obsługi 
bez względu na rodzaj obuwia

Zdejmowane koła
Umożliwiają złożenie wózka  
do bardzo małych rozmiarów dzięki 
czemu zmieści się w każdą podróż

Regulowany uchwyt
Można go ergonomicznie 
dopasować do wzrostu rodziców

Pełne zawieszenie
Zapewnia najwyższy komfort 
podróżowania po nierównych 
nawierzchniach

CITYLIFE
Ergonomiczny towarzysz na co dzień.

BEZPIECZEŃSTWO NA KAŻDĄ PODRÓŻ
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CITYLIFE

Black
00088005160050
00088006160050 (CC)

Sunshine
00088005120050
00088006120050 (CC)

Graphite
00088005040050
00088006040050 (CC)

Saphir
00088005080050
00088006080050 (CC)

Lime
00088005140050
00088006140050 (CC)

Ruby
00088005130050
00088006130050 (CC)

Pink
00088005070050
00088006070050 (CC)

57 cm 90 cm

92
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m

6 MIESIĘCY – 3.5 ROKU  |   MAX. 15 KG

Homologacja: EN 1888

Wymiary zewnętrzny (Szer. / Gł. / Wys.): 57 / 90 / 92 cm

Wymiary zewnętrzne po złożeniu (Szer. / Gł. / Wys.): 57 / 70 / 30 cm

Waga: 10 kg

Bardzo duży daszek 
Bardzo duży daszek z wysuwaną 
osłoną przeciwsłoneczną i UPF 50 
zapewnia wygodną ochronę przed 
słońcem, wiatrem i złymi warunkami 
pogodowymi. Bez względu na porę 
roku nic nie stanie na przeszkodzie  
w rodzinnej wycieczce.

Bardzo duży kosz na zakupy
Dzięki bardzo dużemu koszykowi na 
zakupy jesteś przygotowany  
na wszystko. Łatwy dostęp  
i ergonomiczna obsługa zapewniają 
najwyższy komfort. Koszyk 
umiejscowiony jest pod siedziskiem 
dziecka i pomieści naprawdę  
spore zakupy.

PRAKTYCZNE AKCESORIA

Folia Przeciwdeszczowa
00088030010070

Folia Przeciwdeszczowa do Gondoli
00088031010070

System podróżny 3 w 1
Nasz system podróżny 3 w 1, składający się z siedziska, 
nosidełka i gondoli, umożliwia bezstresową mobilność 
we wszystkich codziennych sytuacjach. Jedna rama 
– trzy możliwości. Adapter pasuje zarówno do gondoli 
jak i nosidełek dla niemowląt RECARO pozwalając w 
każdej chwili zmienić środek transportu z samochodu na 
wózek.

Regulowane podparcie pleców i nóg
Twoje dziecko ma wybór, może poznawać świat  
i patrzeć na mamę podczas zakupów, ale może też  
w pełni odpoczywać. Regulowane oparcie w połączeniu 
z wkładką i regulowanym podnóżkiem pozwala na 
wygodną pozycję spoczynkową.

Moskitiera 
00088030290070

Koła odporne na przebicie
Cztery wypełnione pianką koła 
zapewniają bezpieczne poruszanie 
się po każdym terenie, bez 
konieczności konserwacji. Dzięki 
dobrej amortyzacji zapewniającej 
wysoki poziom komfortu podróży 
możesz wybrać każdą drogę bez 
zwracania uwagi na jej nawierzchnię. 
I to wszystko bez wysiłku. 

PRAKTYCZNE ACESORIA

KOLEKCJA KOLORYSTYCZNA

SZCZEGÓŁY TECHNICZNE

Torba do Przewijania
00088028040070

Parasol
00088030310070

Śpioworek Modułowy
00088029010070

Adapter Citylife 
00088030320070
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EASYLIFE ELITE 2

Dodatkowe akcesoria
Dołączona osłona 

przeciwdeszczowa idealnie pasuje 
do wózka

MAX. 3 LATA   |   MAX. 15 KG

Masz ochotę spotkać się z przyjaciółką w kawiarni zaraz po spacerze z dzieckiem  
w parku? Z Easylife Elite 2 nie ma problemu. W pełni regulowane oparcie pleców  
i nóg zapewnia dzieciom wygodną pozycję do leżenia. Nie musisz się spieszyć,  
w razie potrzeby maluch może się wygodnie zdrzemnąć, a Ty możesz cieszyć się 
czasem spędzonym w dobrym towarzystwie. A kiedy nadchodzi czas na powrót 
wystarczy złożyć wózek jedną ręką. Easylife Elite 2 można bez wysiłku złożyć  
w kompaktową formę mieszczącą się do bagażnika miejskiego samochodu.

Mechanizm składania jedną ręką
Spacerówkę Easylife Elite 2 można łatwo i szybko złożyć 
jedną ręką. Po złożeniu Easylife Elite 2 samodzielnie stoi 
a dzięki ultrakompaktowym rozmiarom zajmuje niewiele 
miejsca w bagażniku. 

BEZPIECZEŃSTWO NA KAŻDĄ PODRÓŻ

Siateczkowe okienko 
w daszku

Siatka zapewnia optymalną cyrkulację 
powietrza, a rodzice zawsze mają dziecko w 

zasięgu wzroku

Barierka
Można ją obrócić na bok i otworzyć 

po obu stronach, aby ułatwić 
umieszczenie dziecka w wózku

Podnóżek
Małe dzieci używają go jak stopnia, 

aby pomóc sobie przy wspinaniu 
się do wózka, większe dzieci 

wygodnie stawiają na nim stopy 
podczas jazdy

Zdejmowane koła
Dla jeszcze bardziej kompaktowej 

formy po złożeniu

Obrotowe koła przednie
Proste manewrowanie dzięki 

obracającym się  
o 360o kółkom 

Odblaski
Poprawiają widoczność dla większego 

bezpieczeństwa  w wielkomiejskiej dżungli 
w warunkach słabego oświetlenia

Uniwersalny uchwyt
Wózek jest bardzo przyjemny  
w prowadzeniu. Można to robić 
jedną ręką

5-punktowy system pasów
Z dodatkowymi ochraniaczami na ramiona 
z miękkiego materiału dla dodatkowego 
komfortu

Bardzo duży kosz  
na zakupy
Łatwo dostępny bardzo duży kosz 
na zakupy o pojemności do 5 kg

Koła odporne na przebicie
Bezobsługowe koła są łatwe w 
utrzymaniu i mogą poradzić sobie  
w każdym terenie, czy to na asfalcie,  
żwirze, czy w parku 

Hamulce typu flip-flop
Hamulce mogą być obsługiwane 
bez obaw we wszystkich rodzajach 
butów lub nawet boso 

Pełne zawieszenie
Pozwala na wyjątkowo płynną jazdę 
i najlepszy komfort podróżowania 
po nierównych nawierzchniach

EASYLIFE ELITE 2
Uroczy przyjaciel miasta.
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EASYLIFE ELITE 2

Moskitiera 
00089210290070

Uchwyt na kubek
00088027310070

Torba Transportowa 
00088027300070

Rękawiczki
00089210350070

Select Night Black
00089110400050

Select Pacific Blue
00089110420050

Select Teal Green
00089110410050

Select Garnet Red
00089110430050

Prime Sky Blue
00089110320050

Prime Mat Black
00089110300050

Prime Silent Grey
00089110310050

Prime Pale Rose
00089110330050

49 cm 69 cm

10
5 

cm

System podróżny
Psst, pozwól dziecku spać jeszcze 
dłużej: szybka zmiana pojazdu  
z samochodu na wózek dziecięcy 
RECARO jest możliwa dzięki 
specjalnym adapterom  
– ta elastyczność umożliwia 
bezstresową mobilność  
w codziennych sytuacjach.

Wkładka zwiększająca komfort
Aby każda podróż Twojego dziecka 
była jak najbardziej przyjemna, 
wózek Easylife Elite 2 ma wyjątkowo 
miękką, wygodną tapicerkę. W ten 
sposób maluchy mogą się relaksować 
czy drzemać w komfortowej podróży.

System wentylacji
W ciepłe dni twoje dziecko doceni 
przewiewne wstawki wykonane  
z siatki. Pozwalają one na dostanie 
się świeżego powietrza do skóry,  
są oddychające i zapobiegają 
nadmiernemu nagrzewaniu się 
dziecka. W ten sposób mali 
pasażerowie czują się całkowicie 
swobodnie. 

Bardzo duża budka
Bardzo duża budka z wysuwaną osłoną przeciwsłoneczną  
i UPF 50 zapewnia skuteczną ochronę przed słońcem, 
wiatrem i złymi warunkami pogodowymi. Bez względu 
na porę roku nic nie stoi na przeszkodzie w rodzinnej 
wycieczce.

Ergonomiczna pozycja siedząca  
Regulowane podparcie pleców i nóg sprawia, że podróż 
jest znacznie wygodniejsza dla twojego dziecka. Możesz 
ustawić płaską pozycję leżącą dla noworodka lub różne 
pozycje siedzące dla starszego dziecka. Niezależnie od 
tego, czy twój maluch smacznie śpi czy siedzi jest mu 
bardzo wygodnie.

Torba do przewijania
00088028040070

Parasol
00088030310070

PRAKTYCZNE AKCESORIA

Śpiworek Modułaowy 
00088029010070

Adapter Easylife
00089210320070

Homologacja: EN 1888

Wymiary zewnętrzne (Szer. / Gł. / Wys.): 49 / 69 / 105 cm

Wymiary zewnętrzne po złożeniu (Szer. / Gł. / Wys.): 49 / 26 / 59 cm

Waga: 6.4 kg

MAX. 3 LATA   |   MAX. 15 KG

PRAKTYCZNE AKCESORIA

KOLEKCJA KOLORYSTYCZNA

SZCZEGÓŁY TECHNICZNE
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EASYLIFE 2 6 MIESIĘCY – 4 LATA   |   MAX. 22 KG

Z małym dzieckiem każdy dzień jest przygodą. Całe szczęście, że Easylife 2 zapewnia 
optymalne rozwiązanie dla współczesnych rodzin w ich codziennym życiu. Nieocenioną 
jego zaletą jest to, że jest naprawdę lekki. Wózek waży tylko 6 kg. Można go używać 
od szóstego miesiąca. Jest to ogromne ułatwienie dla rodziców. Dodatkowym 
udogodnieniem jest mechanizm umożliwiający złożenie wózka jedną ręką a jego 
wielkość po złożeniu sprawi, że w bagażniku pozostanie wiele miejsca na zakupy. 

Mechanizm składania jedną ręką
Easylife 2 można łatwo i szybko złożyć jedną ręką.  
Po złożeniu wózek samodzielnie stoi a dzięki 
kompaktowym rozmiarom zajmuje niewiele miejsca  
w bagażniku. To twój idealny towarzysz w podróży.

Podnóżek
Małe dzieci używają go jako stopnia 

by wspiąć się na wózek, większe 
dzieci wygodnie stawiają stopy na 

jego wierzchu

Koła odporne na przebicie
Bezobsługowe koła są łatwe  

w utrzymaniu i mogą poradzić sobie 
w każdym terenie, czy to na asfalcie, 

żwirze, czy w parku 

Bardzo duży daszek
Osłona przeciwsłoneczna z UPF 50 
zapewnia ochronę przed słońcem, 

wiatrem i złymi warunkami  
pogodowymi

Obrotowe koła przednie
Proste manewrowanie dzięki 

obracającym się  
o 360o kółkom

5-punktowy system pasów
Z dodatkowymi poduszkami 
naramiennymi z  miękkiego materiału 
dla dodatkowego komfortu

Hamulce typu flip-flop 
Hamulce mogą być obsługiwane 
we wszystkich rodzajach butów lub 
nawet boso

Bardzo duży kosz  
na zakupyt
Łatwo dostępny bardzo duży kosz 
na zakupy o pojemności do 5 kg

Uniwersalny uchwyt 
Wózek jest bardzo przyjemny 
w prowadzeniu. Można to robić 
jedną ręką

Zdejmowane koła
Dla jeszcze bardziej kompaktowej 
formy po złożeniu  

Ultra lekki
Ważący zaledwie 6 kg Easylife 2 to zawodnik wagi 
piórkowej. Jest to odczuwalne podczas codziennego 
załadunku i rozładunku jak i podczas wędrówki po 
mieście w ciągu dnia – jego ultralekkość docenimy  
z pewnością. 

EASYLIFE 2
Miejski zwiadowca.

BEZPIECZEŃSTWO NA KAŻDĄ PODRÓŻ
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EASYLIFE 2

Barierka 
zabezpieczająca
00089210280070

Moskitiera
00089210290070

Uchwyt na kubek
00088027310070

Torba Transportowa 
00088027300070

Select Night Black
00089120400050

Select Pacific Blue
00089120420050

Select Teal Green
00089120410050

Select Garnet Red
00089120430050

49 cm 69 cm

10
5 

cm

Pokrowiec przeciwdeszczowy
00089210010070

Nasza osłona przeciwdeszczowa Easylife zapewni 
twojemu dziecku bezpieczeństwo i suchość. 
Jest łatwa w montażu i szybko się zdejmuje. 
Przezroczysty materiał umożliwia kontakt wzrokowy 
w dowolnym momencie.

Rękawiczki
00089210350070

Homologacja: EN 1888

Wymiary zewnętrzne (Szer. / Gł. / Wys.): 49 / 69 / 105 cm

Wymiary zewnętrzne po złożeniu (Szer. / Gł. / Wys.): 49 / 26 / 59 cm

Waga: 6 kg

SZCZEGÓŁY TECHNICZNE

6 MIESIĘCY – 4 LATA   |   MAX. 22 KG

PRAKTYCZNE AKCESORIA

PRAKTYCZNE AKCESORIA

KOLEKCJA KOLORYSTYCZNA

Torba do przewijania 
00088028040070

Parasol
00088030310070

Śpiworek Modułowy
00088029010070

Adapter Easylife
00089210320070

Regulowane oparcie 
Twoje dziecko ma swobodny wybór: 
może poznawać świat, patrzeć na 
mamę i tatę podczas zakupów ale 
może też odpoczywać. W pełni 
regulowane oparcie w połączeniu  
z wkładką i regulowanym 
podnóżkiem pozwala na wygodną 
pozycję spoczynkową. Dobry nastrój 
dla wszystkich.

System wentylacji
W ciepłe dni Twoje dziecko doceni 
przewiewne wstawki wykonane  
z siatki. Pozwalają one na dostanie 
się świeżego powietrza do skóry, 
są oddychające i zapobiegają 
nadmiernemu nagrzewaniu się 
dziecka. W ten sposób mali 
pasażerowie czują się całkowicie 
swobodnie.

System podróżny
Psst, pozwól dziecku spać jeszcze 
dłużej: szybka zmiana z samochodu 
na wózek dziecięcy RECARO jest 
możliwa dzięki specjalnym adap-
terom – ta elastyczność umożliwia 
bezstresową mobilność w codzien-
nych sytuacjach.

Pełne zawieszenie
Pozwala na wyjątkowo płynne przesuwanie i najlepszy 
komfort podróżowania po nierównych nawierzchniach. 
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AVAN KIO SALIA ELITE

Homologacja UN R129/03 (i-Size) UN R129/03 (i-Size) UN R129/00 (i-Size)

Wymiary zewnętrzne 

(Szer. / Gł. / Wys.)

44 / 66 / 59 cm 44 / 46 / 59  –  65 cm 44 / 63  –  68 / 61  –  69 cm

Waga 4.1 kg 7.8 kg 18 kg (z nosidełkiem  

dla niemowląt)

Oparcie (Szer.  /  Wys.) 21 / 37  –  48 cm 31 / 42  –  51 cm 30 / 48  –  57 cm

Szerokość w ramionach 

(Szer.  /  Gł.)

27 cm 32.5 cm 31 cm

Powierzchnia siedziska  

(Szer.  /  Gł.)

23 / 23 cm 30 / 30.5 cm 30 / 26 cm

W zestawie / / PILOTY ISOFIX

SALIA TIAN ELITE TIAN

Homologacja UN R129/00 (i-Size) UN R44/04 UN R44/04

Wymiary zewnętrzne 

(Szer. / Gł. / Wys.)

44 / 63  –  68 / 61  –  69 cm 44 / 47  –  53 / 56.5  –  80.5 cm 44 / 47 / 56.5  –  80.5 cm

Waga 15 kg 8.6 kg 8.4 kg

Oparcie (Szer.  /  Wys.) 30 / 48  –  57 cm 30 / 51  –  75 cm 30 / 51  –  75 cm

Szerokość w ramionach 

(Szer.  /  Gł.)

31 cm 28  –  31 cm 28  –  30 cm

Powierzchnia siedziska  

(Szer.  /  Gł.)

30 / 26 cm 30 / 31  –  37 cm 30 / 31 cm

W zestawie PILOTY ISOFIX Doczepiane Absorbery
Energii (ASP)

PILOTY ISOFIX

PILOTY ISOFIX

DANE TECHNICZNE DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE
Właściwy produkt dla twojej rodziny.
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YOUNG SPORT HERO MONZA NOVA IS

Homologacja UN R44/04 UN R44/04

Wymiary zewnętrzne 

(Szer. / Gł. / Wys.)

58 / 50 / 63  –  71 cm 56 / 45  –  54 / 67  –  86 cm

Waga 8 kg 7.7 kg

Oparcie (Szer.  /  Wys.) 29 / 51  –  60 cm 33 / 51  –  60 cm

Szerokość w ramionach 

(Szer.  /  Gł.)

35 cm 35 cm

Powierzchnia siedziska  

(Szer.  /  Gł.)

30 / 29 cm 30 / 29 cm

W zestawie / PILOTY ISOFIX

MAKO ELITE MAKO

Homologacja UN R129/02 (i-Size) UN R129/02 (i-Size)

Wymiary zewnętrzne 

(Szer. / Gł. / Wys.)

44 / 47  –  53 / 60.5  – 80.5 cm 44 / 47 / 60.5  –  80.5 cm

Waga 7.2 kg 7 kg

Oparcie (Szer.  /  Wys.) 30 / 55  –  75 cm 30 / 55  –  75 cm

Szerokość w ramionach 

(Szer.  /  Gł.)

28  –  31 cm 28  –  30 cm

Powierzchnia siedziska  

(Szer.  /  Gł.)

30 / 31  –  37 cm 30 / 31 cm

W zestawie Doczepiane Absorbery  
Energii (ASP)

PILOTY ISOFIX

PILOTY ISOFIX

DANE TECHNICZNE DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE
Właściwy produkt dla twojej rodziny.
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SADENA  

(siedzisko spacerowe)

CELONA  

(siedzisko spacerowe)

Homologacja EN 1888 EN 1888

Wymiary

(Szer. / Gł. / Wys.)

54 / 87 / 90  –  109 cm 57 / 79 / 93  –  110 cm

Wymiary zewnętrzne

(Szer. / Gł. / Wys.)

54 / 35 / 66 cm 57 / 30 / 65 cm

Waga 11 kg 12.5 kg

Oparcie (Szer.  /  Wys.) 34 / 50 cm 34 / 50 cm

Szerokość w ramionach 

(Szer.  /  Gł.)

34 cm 34 cm

Powierzchnia siedziska 

(Szer.  /  Wys.)

28 / 25 cm 28 / 25 cm

Średnica kół 18 cm 18 cm / 28 cm

Szerokość opon 2.8 cm 2.8 cm / 3.6 cm

W zestawie Folia Przeciwdeszczowa

Uchwyt na Kubek

Folia Przeciwdeszczowa

Uchwyt na Kubek

MONZA NOVA 2 SF MONZA NOVA EVO SF

Homologacja UN R44/04 UN R44/04

Wymiary zewnętrzne 

(Szer. / Gł. / Wys.)

56 / 45  –  54 / 67  –  86 cm 56 / 45  –  54 / 67 –  86 cm

Waga 6.8 kg 6.1 kg

Oparcie (Szer.  /  Wys.) 33 / 60  –  77 cm 33 / 60  –  77 cm

Szerokość w ramionach 

(Szer.  /  Gł.)

36 cm 36 cm

Powierzchnia siedziska  

(Szer.  /  Gł.)

26 / 32 cm 26 / 32 cm

W zestawie PILOTY ISOFIX PILOTY ISOFIX

DANE TECHNICZNE DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE
Właściwy produkt dla twojej rodziny.
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NOTATKI

CITYLIFE EASYLIFE ELITE 2 EASYLIFE 2

Homologacja EN 1888 EN 1888 EN 1888

Wymiary

(Szer. / Gł. / Wys.)

57 / 90 / 92 cm 49 / 69 / 105 cm 49 / 69 / 105 cm

Wymiary zewnętrzne

(Szer. / Gł. / Wys.)

57 / 70 / 30 cm 49 / 26 / 59 cm 49 / 26 / 59 cm

Waga 10 kg 6,4 kg 6 kg

Oparcie (Szer.  /  Wys.) 34 / 45 cm 29 / 42 cm 29 / 42 cm

Szerokość w ramionach 

(Szer.  /  Gł.)

38 cm 29 cm 29 cm

Powierzchnia siedziska 

(Szer.  /  Wys.)

25  /  35 cm 32 / 24 cm 32 / 21 cm

Średnica kół 16 cm / 23 cm 15 cm 15 cm

Szerokość opon 3.5 cm / 4.2 cm 2.5 cm 2.5 cm

W zestawie Folia Przeciwdeszczowa

Uchwyt na Kubek

Folia Przeciwdeszczowa

Barierka
zabezpieczająca

/

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE
Właściwy produkt dla twojej rodziny.
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NOTATKI
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RECARO Kids S.R.L.
Via Niccolò Tommaseo 68
35131 Padova (PD)
Italy
Phone: +39 (0) 245467-740
Mail: info@recaro-kids.com
Web: www.recaro-kids.com

W RECARO staramy się minimalizować nasz wpływ 
na środowisko, dlatego wspieramy zrównoważoną 
gospodarkę leśną i używamy w 100% papieru z recy-
klingu do produkcji naszych katalogów - w ten sposób 
dbamy o przyszłość naszych najmłodszych.


