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SKAPA ÖGONBLICK 

Finns det något bättre i livet än att upptäcka världen tillsammans? Allting är: Bättre 

Tillsammans. Av denna anledning tillverkar vi på RECARO högkvalitativa bilbarnstolar och 

barnvagnar som kombinerar säkerhet, ergonomi, funktion med en unik design. Att skapa 

en så bekymmerfri och avstressande miljö för föräldrar och barn när ni ska ut och 

uppptäcka världen – Bättre Tillsammans. Vi vill underlätta er tillvaro så att ni kan njuta av 

era första år tillsammans med era barn. Skapa fina “vi” ögonblick och minnen 

tillsammans med era barn. Precis som första bilden på ert barn.  

Allting är: Bättre Tillsammans. 

När ni får se första ultraljudsbilden på ert lilla underverk 

vet ni att en helt ny era startar. En underbar och 

spännande tid börjar då ni ska bli en familj. RECARO har ett 

brett sortiment av produkter som gör att ni kan njuta av 

fina stunder tillsammans med ert barn under avslappnade 

och stressfria förhållanden. Oavsett om det handlar om ett 

läkarbesök, att handla eller åka in till stan eller er första 

semester tillsammans är våra högkvalitativa produkter en 

kombination av säkerhet, kvalitet , funktionalitet och 

design som hjälper er på alla typer ar resor. Livet är alltid 

enklare tillsammans. 

Idag är det den bästa dagen 
– och imorgon också.

Alla våra bilstolar uppfyller de högsta kraven på säkerhet 

och är av högsta kvalitet för att kunna användas under 

lång tid. Samtidigt så har vi lagt stor vikt på att funktion 

och ergonomin ska vara av toppklass. Detta kombineras 

med en modern och unik design. RECARO tillverkar 

produkter i premiumsegmentet så att vi kan garantera 

föräldrar och barn en så bekymmersfri tillvaro som möjligt. 

Ska ni på en kortare dagsutflykt eller på en lång resa ska ni 

kunna lita på att era RECARO produkter hjälper er att få 

känslan att alla dagar är den bästa dagen. 
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Vi tar hand om barnens säkerhet och skydd. Vi vill att våra 

produkter ska hjälpa familjer att kunna vara mobila, utan 

begränsningar och få en så stressfri vardag som möjligt. Därför 

fokuserar vi på högsta säkerhet och kvalitet i kombination med 

innovativa lösningar för funktion och design. 

Säkerhet, kvalitet och design – för alla familjer. 

Alla familjer är olika. Men när det kommer till säkerhet 

är alla överens. Endast det bästa är gott nog. 

Detta är precis hur vi också ser på saken. Hur än dina 

vardagliga utmaningar ser ut vill vi på RECARO 

kombinera intelligenta och banbrytande 

högteknologisa funktioner på våra produkter, så att de 

verkligen kan klara alla de olika situationer som  

familjer utsätts för. Våra bilstolar är säkra och 

komfortabla. Alla våra produkter ska kunna passa in i er 

tillvaro så ni kan uppleva fler stressfria “vi” ögonblick. 

Bättre Tillsammans. 

Därför förstår vi vad föräldrar vill ha. 

Bakom varenda RECARO bilbarnstol finns mer än 100 års 

erfarenhet. Våra färdigheter inom teknisk ingenjörskonst 

har kontinuerligt utvecklats under denna tid. Idag är alla 

våra produkter fullmatade med banbrytande teknologi 

och unika funktioner. Vi kombinerar kunskapen från 

utvecklingen och produktionen av högkvalitativa  

flygplansstolar och racingstolar för att skapa den 

perfekta bilbarnstolen. Förutom detta så har våra 

designers egna erfarenheter som föräldrar och 

samarbetar med olika förädragrupper, så att vi kan 

säkerställa vilka olika behov som finns i verkla livet. 

Vill du följa med oss på en unik resa? 

Idag är vår favoritdag. Imorgon också. 
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HUR VI SKAPAR SÄKERHET 

När det gäller säkerhet så finns det inga kompromisser. Att skydda ditt barn och se till att 

det inte kommer till skada är vår första och högsta prioritet. Våra produkter testas 

regelbundet av godkända testlaboratorier och vi strävar alltid efter att klara mer än de 

angivna kraven, vilket ofta imponerar på både testinstituten och föräldrar. Kombinationen av 

högsta säkerhetsteknologi och enastående produktkvalitet gör att föräldrar kan känna sig 

trygga under sina resor. Barnen, då? De ska sitta säkert och komfortabelt och ägna sig åt lek 

eller ta en välbehövlig tupplur. 

Vi gör allt vi kan för att du 

och ditt barn ska vara 

trygga 

Hur vinner man förtroende? Genom att alltid göra mer 

än vad som förväntas. Vi utrustar våra bilbarnstolar och 

barnvagnar med betydligt mer säkerthetsfunktioner än 

vad som krävs av säkerhetsstandarderna. Våra 

ingenjörer och designers nöjer sig inte med något annat. 

Det ligger djupt i RECARO’s affärsfilosofi. Vi vill inte vara 

bland de bästa utan vi vill vara bäst. Så att föräldrar alltid 

kan lita på oss. På alla vägar och på alla resor. 

Därför är enbart standardkraven otillräckliga. 

Våra säkerhetskrav är högre än det som krävs av gällande 

säkerhetsstandarder. Detta för att säkerställa att ditt barn 

har det bästa skyddet vid en eventuell olycka. Vi har också 

lagt stor vikt vid att stolarna ska vara enkla att montera i 

bilen och att det ska vara lätt att spänna fast barnet i stolen, 

så att risken för felbruk minimeras. På detta sätt garanterar 

vi högsta möjliga säkerhet. Vi intrigerar resultaten från kända 

testinstitut i vår utvecklingsprocess:ADAC,Stiftung Warentest 

(tysk konsumet och testorganisation) och framför allt – 

föräldrar. 
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De nya EU direktiven på säkerhet i bil stipulerar att barn ska åka bakåtvänt minst till de är 15 månader. 

Våra säkerhetsexperter menar att man ska åka bakåtvänt till 4 års ålder om det är möjligt. 

Testade & Prisbelönade. 

Genom att kombinera säkerhet, ergonomi, funktionallitet 

med tilltalande design har vi lagt ribban på en ny och 

högre nivå när det gäller transport av barn i bil. Detta 

bekräftas genom ett antal priser och och framgångsrika 

konsumenttester. 

Vad händer under ett kollisionstest? 

Under ett frontalt krocktest med en bilbarnstol testas 

stolarna genom att stolen spänns fast i en krocktestsläde 

som körs i 70 km/tim mot ett fast stopp. Krocken framkallar 

en enorm mängd energi som motsvarar ca 40 ggr jordens 

tyngdkraft. Våra bilbarnstolar är konstuerade för att klara 

dessa krafter. Våra stolar är också enkla att montera och 

använda så att det inte krånglar till det för familjen utan ge 

er en lugn och trygg samvaro med säkerheten i fokus. 

i-Size

Bakåtvända bilbarnstolar med extra sidokollisionsskydd och 

med ISOFIX montering gör att ditt barn åker med maximal 

säkerhet i baksätet. Vid en eventuell frontal kollision så 

fördelas krafterna över hela barnets kropp och skyddar 

barnets känsliga huvud och nacke. i-Size och UN R129 är 

utvecklade med hjälp av de senaste test metoderna gällande 

barnsäkerhet i bil och är de mest uppdaterade standarderna 

med de högsta kraven på säkerhet. 

Sidokollisionsskydd 

Våra sidokollisionsskyddet i våra bilbarnstolar är består av 

avtagbara, hopfällbara eller integrerade system.På detta 

sätt kan stolen justeras optimalt och på ett snabbt sätt för 

varje resa.Genom vårt avancerade sidokollisions system 

garanterar vi skydd långt utöver lagkraven. Krafter som 

uppstår vid en kollision tas upp och absorberas av stolen så 

att barnet skyddas på bästa sätt. Vi vill ge dig ökad trygghet 

varje dag. 

HERO säkerhets system. 

Vårt HERO säkerhetssystem förhindrar att bältena glider 

eller tvinnar sig. Bältena och halsskydden hamnar i 

korrekt position tillsammans med huvudstöde. Denna 

patenterad lösning säkerställer att krafterna vid en 

eventuell krock fördelas på rätt sätt. Allt för maximal 

säkerhet.
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HUR VI SKAPAR SÄKERHET 
Det ligger mycket arbete bakom och tar lång tid innan vår bilbarnstolar är klara för 

produktion. Genom denna process samarbetar vi tillsammans med internationella 

testinstitut. Alla våra produkter genomgår intensiva och omfattande tester i slutfasen av 

utvecklingen. I slutändan finns det inga som är så kritiska som våra egna tekniker, ingenjörer 

och designers. Du kan vara helt säker på att RECARO endast släpper fram lösningar, som vi är 

fullständigt övertygade om, kommer att hjälpa dig i vardagen. Allt annat är helt otänkbart för 

oss. 

Kända för våra stolar – 

och vårt nytänkade. 

Det finns männsikor där säkerheten för ditt barn ligger 

lika varmt om hjärtat som hos dig själv: våra anställda. 

Vi på RECARO är också föräldrar, mostrar och morbröder. 

Vi ser det som vår mission att erbjuda dig den bästa 

lösningen för dina vardaliga utmaningar.

Vi utvecklar en skyddande följeslagare som kommer finnas 

med i familjen under lång tid på olika resor. Bara de som 

lägger ner all denna tid förjänar din tillit. 
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Vi på RECARO är också föräldrar och vi vill att du ska ha den bästa 

lösningen för dig och ditt barn. Det är därför våra stolar alltid ska 

klara mer än gällande säkerhetskrav. 

Säkerhet och kvalitet som du kan ta på. 

Vår kollektion av stolar erbjuder en kombination av högsta 

möjliga säkerhetsnivå och kvalitet. I vår strävan för att 

utvecklas och alltid bli bättre genomgår alla våra bilstolar 

flera tester på olika nivåer.Våra ingenjörer och designer 

lägger ner massor av tid på forskning och utveckling innan 

en stol når produktonsstadiet. För vi vet en sak: 

Kombinationen av passion och kunskap leder till det bästa 

resultatet. Vårt fokus är naturligtvis inriktat på 

nödsituatoner och olyckor. Men funktion och hållbarhet är 

också en extremt viktiga detaljer för oss som en tillverkare 

av bilbarnstolar i premiumsegmentet. Så att du och din 

familj kan njuta av er samvaro tillsammans. Tillsammans 

med en RECARO bilbarnstol- Bättre Tillsammans. 

Att känna kan säga mer än tusen ord. 

Känner du till våra senaste modeller? Du hittar dem hos 

utvalda och välkända återförsäljare. Där kan du testa 

vår bilbarnstolar och barnvagnar. Du kommer bli 

förvånad. Det är faktiskt möjligt att känna säkerhet.. 

De tuffaste testerna i världen. 

Vi arbetar tilsammans med välkända testinstitut för att ständigt 

utveckla och förbättra våra produkter och komma till nya 

insikter: DEKRA, TÜV i Tyskland, TASS i Nederländerna och flera 

andra runt om i världen. Vi utför inte dessa testar bara för att 

uppfylla standardkraven och normerna utan för att vi vill utmana  
oss själva och våra konkurrenter genom överträffa dem. Vi  använder 

även tester från EURO NCAP,  såväl som från Stiftung Warentest och 

ADAC. In te bar a f ör att genomföra d em u tan f ör att v ara bäst . 
Det ta är vår driv kraft .

Hela vägen. Varje dag.
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HUR VI SKAPAR KOMFORT 

Det är mycket viktigt att små barn sitter komfortabelt och bekvämt när de ska åka i vagnen 

eller i bilen.I samabete med ledande ortopeder och fysioterapeuter har vi gjort våra 

bilbarnstolar och barnvagnar till de perfekta hjälpmedlen vid alla typer av resor. Vi på 

RECARO lägger extremt stor vikt vid ergonomin så att ditt barn sitter med korrekt stöd för 

rygg och nacke då dessa är väldigt utsatta och känsliga för små barn. Våra textilier är 

tillverkade i modern design och i skonsamma material för att skydda barnets känsliga hud. Vi 

adderar detta med att lägga till flera smarta funktioner och praktiska tillbehör som 

underlättar användadet för dig som förälder.  – Bättre Tillsammans. 

Bilstolar som är både säkra är ergonomiskt 

riktiga. 

När vi utvecklar våra produkter spelar ergonomin en 

mycket viktig roll. Med hjälp av de senaste medicinska 

studierna tar fram våra patenteade lösningar, där vi 

samlar ergonomi, hög kvalitet och enkelt handhavande i 

en unik kombination.Med RECARO är barnen i de 

säkraste och tryggaste händer när de ska ut och 

upptäcka världen. Kanske kommer kommer även vagnen 

bli deras andra favortitplats – efter mammas och pappas 

trygga famn förstås. 

Våra tips inför resan till nyblivna föräldrar. 

När du ska ut och resa med ditt barn rekommenderar vi 

er att ta regelbundna pauser. Små barn ska inte sitta för 

länge i en bilstol. Låt dem sträcka ut sig på en likmatta 

eller en filt så kommer resan att gå mycket bättre och 

ditt barn kommer må bättre. Dett gäller även lite äldre 

barn. Ha inte för bråttom utan låt resan heller ta lite 

längre tid och att ni alla mår bra- tillsammans. 
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Små barn är mycket känligare för rörelser och 

beröringar. Med hudvänliga textilier och ergonomiskt 

utformade stolar gör vi resan mycket lättare och 

bekvämare. 

Bilstolen som anpassar sig efter ditt barn. 

Den speciella kombinationen med höjdjusterbart 

nackstöd integrerat med selen på vår bakåtvända stol 

Salia lindrar trycket på ryggraden och hela kroppen. 

Men en individuellt justerbar sittvinkel sitter ditt barn 

bekvämt och får en skön och avslappnad vila under 

resan. 

Bilstolen som växer med ditt barn. 

Vår bilstol Mako Elite är utrustad med ett justerbart 

benstöd. Detta ger extra stöd till ditt barn. Även andra 

funktioner är justerbara. Med “Smart Protection Wings” kan 

du justera axelbredden och ryggstödet så det anpassar sig 

efter hur ditt barns kropp växer.  

Luftig och skön klädsel ökar komforten för barnet. 

Klädseln på en bilbarnstol ska vara både slitstark och tålig. 

Den ska tåla att slitas och tvättas. Samtidigt är det viktigt 

att den är skön och behaglig för barnet att sitta på. Våra 

material ser till att andas så att barnet inte bli för varmt 

och svettigt. Vi ser till att det blir ett optimalt klimat för 

ditt barn så det får en så skön och behalig resa som 

möjligt. 

Smarta funktioner och lösningar. 

För att du enkelt och problemfritt ska kunna montera 

bilstolen erbjuder vi ett modulsystem med en bas. Med 

ett klick är stolen monterad. Praktiska indikatorer visar 

grönt ljus när allt är i rätt position. Bäst av allt är att du 

enkelt kan montera bort basen när du inte vill använda 

den.



RECARO 

12 

Hur vi förenar skötsel och hållbarhet. 

Lukta, röra, känna och smaka. Barn utforskar världen med alla sina sinnen. En behaglig 

känsla mot huden och en bekväm position för ryggen är speciellt viktigt för nyfödda 

små barn. När dessa behov är tillfredsställda kan barnet i lugn och ro få möjlighet att 

börja utforska allt spännande runt omkring dem. På RECARO strävar vi också mot 

hållbarhet. Därför kombinerar vi material av högsta kvalitet med hälsosam ergonomi. 

Allt detta för att våra barn ska få växa upp i en bra miljö. När allt kommer omkring är 

det ju de som ska forma morgondagens värld. Förhoppningsvis- Bättre Tillsammans. 
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Värdet av ergonomi för dig som förälder. 

Utvecklade tillsammans med ledande specialister på 

ergonomi, samtidigt som vi hela tiden testar de olika stegen 

hos oberoende ackrediterade testinstitut. All modeller från 

RECARO förenar funktion, ergonomi och estetik. På detta 

sätt ser vi till att underlätta vardagen för familjer.Oavsett 

om det gäller att kunna vrida bilstolen 360 grader,  

säkerhetsindikatorer på basenheten försöker vi underlätta 

för barnen, föräldrarna och mor/farföräldrar att kunna 

njuta av tillvaron tillsammans. För det är ju det som räknas. 

Långvariga och hållbara produkter. 

Med ett barns födelse förändras också föräldrarnas 

medvetenhet. Förutom säkerheten läggs stor vikt på att 

långvarigt användande och hållbarhet. Dels vill du att 

ditt barn ska vara tryggt och må bra men säkert vill du 

också bidra till att vi tar hand om vår planet för barnens 

och barnbarnens skull. Vi på RECARO är medvetna om 

vårt dubbla ansvar. För oss betyder kvalitet också alltid 

hållbarhet. Därför strävar vi efter att produkterna ska 

vara av högst kvalitet och hållbara så de kan användas 

under lång tid. RECARO har också som målsättning att 

produktionsprocessen ska vara så resurssnål som 

möjligt.  

Sex viktiga fokuspunkter om material. 

Små spädbarn och små barns hud är 

särslilt känslig speciellt för beröring. 

Det betyder att de kan reagera mycket 

starkare mot ojämna ytor, 

temperaturer och föroreningar. Av 

denna anledning är våra designers och  

ingenjörer särskilt noggranna och 

kristiska när det gäller val och 

bearbetning av olika material och 

textilier.

1. Att gå utöver standarder

Vi går långt utöver de standarder som 

lagen kräver. 

2. Materialval.

Vi kräver hållbara material 

som är fria från gifter och 

andra föroreningar. 

3. Högkvalitativa textilier.

Lätta att sköta, 

maskintvättbara, 

snabbtorkande och lång 

hållbarhet är de krav vi ställer 

på alla våra textilier. 

4. Synergier med bilindustrin.

Vi använder oss av samma 

skum i stoppningen av våra 

klädslar som används av 

bilindustin. Därigenom kan vi 

garantera att stoppningen 

håller även under lång tids 

användning. 

5. Bästa bearbetningen

Alla våra textilier och 

sömnader genomgår 

hårda och strikta 

uthållighetstester. 

6. Oberoende inspektioner.

Ytterligare tester utförs av 

oberoende och ackrediterade 

testinstitu för att vi ska 

uppfylla alla EU normer. 

 Det du bryr dig om, bryr vi också oss om. 



RECARO 

14 

HUR VI SKAPAR MERVÄRDE

Med våra små barn ställs vi inför nya utmaningar varje dag. Då känns det tryggt att veta att 

du med RECARO har en partner som står på din sida när det gäller säkerheten för ditt barn 

vid olika transporter. Våra premium produkter har under årens lopp fått massor av 

utmärkelser och vunnit flera priser och varit en föregångare att sätta nya milstolpar för 

utveckingen av säkerhet, funktion, kvalitet och komfort när det gäller transport med barn i 

bil eller vagn.Vi finns för att se till att du och din familj, tryggt och säkert kan få den 

rörelsefrihet ni vill ha. Allt för att ni ska uppleva fler “vi ögonblick” tillsammans. 

Våra värderingar avslöjar vilka vi är. 

Vårt fokus är på säkerhet och kvalitet förenade med 

tilltalande och funktionell design. Genom nytänkande och 

banbrytande teknologi , som t.ex. med vårt patenterade 

HERO system, har vi skapat mervärden för föräldrar runt 

om i världen. Vilket responsen från massor av nöjda 

familjer gett oss bekräftelse på. Vi är på rätt väg och lovar 

dig är att vi aldrig kommer sluta att försöka bli ännu 

bättre... 

   Vi låter våra referenser tala för oss... 

Våra produkter har under årens lopp fått flera fina 

utmärkelser och vunnit både nationella och internatiomella 

priser. Detta ser vi som bevis på våra ingenjörers och 

designers omfattande tekniska kompetens. 
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Säkerheten är vår första prioritet. 

Det viktigaste är att optimera säkerhetsnivån. Korta 

utflykter, långa resor eller kanske första semestern 

tillsammans? Oavsett typ av resa ser vi till att skapa 

förutsättningar för en bekymmersfri och säker tillvaro 

för hela familjen. Att ni ska kunna uppleva härliga och 

bekymmersfria ögonblick tillsammans med hjälp av 

RECAROs produkter är vår målsättning. Att skydda era 

barn är vid en eventuell olycka är givetvis vår första 

prioritet men vi vill även se till att underlätta er vardag 

så att ni får njuta av er samvaro som familj.- Bättre 

Tillsammans.

Allt detta är: RECARO. 

Nu vet du lite mer om vilka vi är och vad vi står för. Känn 

dig välkommer att besöka någon av våra återförsäljare 

och bekanta dig med våra babyskydd, bilstolar och 

bältesstolar. En sak är säker: För varje familj och varje 

behov har vi en bra lösning. 

Högsta kvalitet är en förutsättning för allt. 

Hållbara material, genial teknik och de hårdaste testerna. 

På REACARO lämnar vi inget åt slumpen. Vi är övertygade 

om att de bästa produkterna endast kommer fram genom 

hårt arbete. Vi förespråkar också hållbarhet. Inte bara på 

produkterna utan även ur miljöperspektiv. Att se till att att 

våra tillverkningsprocesser sparar på miljöns resurser är 

också viktigt för oss. Vårt arbete har imponerat på många 

föräldrar världen över. 

 Genomtänkt design är inte bara snyggt utan klokt. 

Det är inte bara att design är en integrerad del på våra 

premium produkter. Designen ska också leverera. Detta 

kallar vi genial design. Med det menar vi att designen inte 

bara ska vara tilltalande till det yttre utan den ska också 

bidra med att underlätta användandet av produkterna för 

föräldrarna. Det ska vara enkelt att montera och bära våra 

bilstolar och risken för felbruk ska vara minimal. Vi vill göra 

allt som står i vår makt för att underlätta vardagen för dig 

och din familj. För vi vet att det kommer göra ert liv bättre 

tillsammans.

Det du stöttar, stöttar vi också. 
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HUR VI SKAPAR FÖRTROENDE 

Förtroende byggs upp under tid. I mer än 110 år har RECARO byggt stolar till bil och 

flygindustrin och vi har gjort det till vår mission att se till att transportera människor 

säkert. Bilbarnstolar är speciellt viktigt för oss. Därför att vi på RECARO också har barn. 

Vi gör allt som står i vår makt för att se till att din familj kan färdas på ett så säkert sätt 

som möjligt. Oavsett om det är en kort eller lång resa. På vägen eller i luften. Varje dag 

och överallt. 



RECARO 
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“Genial design är en kombination av funktion, ergonomi och estetik, 

som alltid har utformat våra produkter.” 

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

Det är detaljerna som 

styr utvecklingen. 

Under mer än 110 år har RECARO varit dedikerade att ta 

fram produkter som kombinerar funktion, ergonomi och 

estetik. Det är designade med största noggrannhet och 

där även de minsta detaljerna är av största vikt. Alla våra 

bilbarnstolar och barnvagnar är enkla att använda: Det 

sparar din tid och låter dig få tid över till viktigare saker. 

Som att få mer tid tillsammans med ditt barn. 

Bilbarnstolar som kan roteras i 360 grader eller justeras i 

höjdled? Lätta och smidiga barnvagnar? Ergonomiskt 

riktiga säten? Detta är inte bara tekniska finnesser för oss 

utan sådant som de flesta moderna föräldrar förväntar sig 

av våra produkter. Vi anser att design bör tillgodose 

människors behov. Genial design, som vi kallar det, är 

hjärtat i vårt dagliga arbete. 

Det som startade 1906 med att vara ett 

tillverkningsföretag av utrustning för bilar och interiör 

blev snart till ett givande samarbete med Porsche. Vi har 

alltid fortsatt att utveckla oss själva genom att ta fram 

och producera stolar för sportbilar och för flygplan. 

Produktionen av säkrare och högkvalitativa bilbarnstolar 

och barnvagnar har alltid legat oss varmt om hjärtat då 

det är våra barn som kommer att ta över och leda oss in i 

framtiden. 

Våra milstolpar ser vi som bevis på att vi är på rätt spår. 

Redan 1998 satte RECARO en ny standard med att vara 

först med att ta fram em bilbarnstol som kunde justeras i 

takt med att barnet växer. En annan stol, Zero 1 Elite blev 

belönad med guld av”German Design Award” 2017.  

Vår stolta tradition förs sedan 2019 vidare av RECARO 

Kids. Genom att fortsätta ta fram nya och innovativa 

lösningar visar vi vårt kunnande. Vi vill på detta sätt se till 

att fortsätta kunna erbjuda familjer runt om i världen 

trygga säkerhetslösningar som underlättare deras vardag 

tillsammans med sina barn på alla typer av resor. Säkra 

resor. 

Mer än 100 års 

erfarenhet av säkerhet, 

ergonomi och design. 

1906 

Verksamheten startar under namnet 

“Stuttgarter Carosserie – und Radfabrik” 

1909 

Beviljades ett patent för den så 

kallade  “Reformkarosserie” för 

bilkarosser och namnändrades till: 

“Stuttgarter Karosseriewerk 

Reutter”. 

1920 

Producerade karosser och interiörer till 

de flesta stora biltillverkare. 

1950 

Reutter bygger den första av mer än 

60 000 enheter av Porsche 356. 

1963 

Karossfabriken säljs till Porsche och 

“Reutter Carosserie” blir 

specialistföretaget RECARO. 

1971 

RECARO startar producera flygplanssäten.. 

1983 

Fusion av Keiper RECARO  och hela 

tillverkningen av flygplanssäten flyttas till : 

Schwäbisch Hall. 

1998 

RECARO presenterar den första 

bilbarnstolen somväxer i takt med 

barnet. 

2017 

Den innovativa Zero.1 Elite belönas med 

guld av “German Design Award” 2017. 

2019 

RECARO s framgångsrika historia 

forsätts av RECARO  Kids.



RECARO 
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HUR VI SKAPAR SYNERGIER
Vårt mål är att skapa en så trygg och säker resa för dig som möjligt. Vi har hjälpt till att flytta 

människör i över 100 år. Genom innovativa lösningar och att alltid leverera produkter av 

högsta kvalitet. Upptäck framtidens stolar med oss. 

RECARO Bilstolar- Full kontroll på 

alla vägar. 

Känn vägen. Behåll kontrollen. Njut av kurvorna.  

Passionerade och banbrytande. Från legendariska 

sportstolar för tävlingskörning. Att sitta bra är nyckeln 

för att kunna prestera på tävlingsbanan eller i 

vardagstrafiken. Det krävs 100% stöd för att ge 

möjlighet till full koncentration. 

RECARO Flygplanssäten- Kom 

fram utvilad och avslappnad. 

Se världen med olika ögon. Låt dina sinnen ta över. Njut 

av resan. RECAROs flygplanssäten är i en klass för sig. 

Genial design kombinerad med exeptionell komfort. Kom 

fram utvilad, avslappnad och redo för nya utmaningar. 

Tack vare den långa hållbarheten, den låga vikten och det 

enkla underhållet spar flygbolagen pengar och minskar 

CO2 utsläppen. Hållbart, effektivt och bekvä



RECARO 
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RECARO eGaming - 

Tar spelandet till en ny nivå. 

Bara millisekunder för att fatta rätt beslut. Det är 

skillnaden mellan vinst och förlust. Utvecklade tillsammans 

med eGaming spelare runt om i världen sätter vi nya 

standarder för hur bra stolar ska vara. Det är viktigt att 

stolarna ger rätt stöd och att de klarar det även under 

långa spelsessioner. Det viktigaste för spelarna är att kunna 

de ska kunna fokusera 100% på spelet. Optimalt stöd för 

kroppen ger maiximal prestation i spelet. 

RECARO Kids 

Säkra. Enkla. Övertygande. 

Varje dag finns det nya saker att upptäcka. Med stora 

nyfikna ögon. Med avslappnade och lungna föräldrar. Våra 

bilbarnstolar och barnvagnar kombinerar inte bara högsta 

kvalitet och säkerhet utan det har även smarta och snygga 

funktioner som underlättar din vardag då du ska ut med 

ditt barn. I vagnen eller i bilen. Dessutom är de ergonomiskt 

korrekta så både du och ditt barn kan njuta av dagen på ett 

skön och avslapnat sätt. Bättre Tillsammans. 



MODULAR SYSTEM 
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MODUL SYSTEM 
Den flexibla lösningen som passar både idag och imorgon. 

Barn växer. Men  Avan / Kio  Bas består.  Vår  i-Size  bas kan användas i våra modulsystem 

från födseln upp till ca 4 år. Först med babyskyddet Avan och sedan med den bakåtvända 

stolen Kio. Med ett enkelt klick så monteras stolen i basen och ditt barn sitter säkert i bilen. 

Indikatorerna ger dig direkt information att allt är korrekt monterat. Det spar värdefull tid för 

dig varje gång du ska åka bil med ditt barn och skapar en lugn och trygg atmosfär. 

MODULSYSTEM SOM FÖLJER MED DIG OCH DITT BARN 

AVAN 

Nyfödd – 15 mån 

KIO+Inläggsdyna 

Nyfödd– 4 år 

AVAN / KIO Base 

Nyfödd – 4 år 

KIO 

3 mån – 4 år 



AVAN / KIO BASE 
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AVAN / KIO BAS 
En säker kombination. 

Enkel och säker, varje dag. 

Med Avan / Kio Basenhet, som passar till både babyskyddet 

Avan och den bakåtvända stolen Kio ser du till att monteringen 

av din stol blir så enkel och smidig som möjligt. Basenheten 

monteras i bilen och kan sitta kvar i fordonet hela tiden. På 

så sätt kan du enkelt montera solarna med endast ett klick . 

Kombinationen av en basenhet och en stol är perfekt för 

det underlättar monteringen , minskar risken för felbruk 

och spar massor av tid.. 

Avan heter babyskyddet som användas från födselkn upp till 

barnet når en längd av 83cm vilket är ca 15 mån. Avan kan 

bara användas bakåtvänt. Den monteras antingen på 

basenheten med ett enkelt klick eller med bilens bälte.  

Kio används från ca 3 mån eller om du använder inläggsdyna 

redan från födseln. Sedan kan du använda stolen upp till och 

med att ditt barn är 105 cm lång vilket motsvarar en ålder på 

ca 4 år. När ditt barn når en ålder på 16 månader kan du 

använda stolen även framåtvänt men vi rekommenderar att du 

använder stolen bakåtvänt så länge som möjligt.  

SÄKERHET FÖR ALLA TYPER AV RESOR 

Modulsystem 
Avan / Kio  Basenhet kan användas till   

vårt babyskydd Avan och vår 

bakåtvända stol Kio.  

ISOFIX montering 
Ser till att du får 

en säker installation i 

bilen. 

   Indikatorer på basenheten. 
  Visar direkt genom ett grönt ljus att     

      allt är korrekt monterat. 

TEKNISK INFORMATON 

Stötuppfångade ryggstöd. 
Absorberar energi vid 

händelse av en kollision. 

Installation med ett klick 

tack vare ISOFIX 
Enklare och säkrare montering när du monterar 
basenheten med ISOFIX. Sedan kan du enkelt 
montera stolen med ett klick i basenheten. 

Justerbart stödben. 
Lätt att justera i bilen och ger bättre stabilitet.

65 cm 

3
5

 –
 8

6
 c

m
 

Uppfyller : UN R129/03 (i-Size) 

Utvändiga mått (W / D / H): 35.5 / 65 / 35 – 86 cm 

Vikt: 7.5 kg 
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AVAN 

AVAN 
Babyns första skyddsängel. 

Att åka bort en helg tillsammans med sitt barn är något speciellt. Men för oss föräldrar är 

det viktigaste att vi kan vara säkra på att våra barn sitter så tryggt och säkert på resan 

som möjligt. Avan är ett babyskydd från RECARO som för utom att det överträffar alla 

säkerhetskrav låter ditt barn sitt extra bekvämt tack vare den optimala ventilationen som 

vi byggt in via smarta öppningar i stolens skal.  Du väljer om du vill montera Avan med 

bilens eget bälte eller med vår i-Size basenhet, där stolen monteras snabbt och enkelt 

med ett klick. När barnet växt ur babyskyddet Avan, kan basenheten fortsättas att 

användas tillsammans med vår bakåtvända stil Kio upp till 105 cm eller ca 4 års ålder.  



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

RECARO Avan – Massor av säkra funktioner och smarta detaljer. 

Enkel montering 
      På några ögonblick kan  

  du montera bort babyskyddet   

      från basenheten. 

Klädselns utformning 
  Anpassar sig perfekt efter ditt barns 

       kropp och ger bästa möjliga stöd   

        och komfort till barnet. 

i-Size
Bakåtvänt åkande i enlighet med eden 

senaste standarden UN R129 för 

maximal säkerhet. 

Avancerat 

Sidokollisionsskydd (ASP) 

 Inläggsdyna 
  Inläggsdynan för nyfödda   

 sitter i en ergonomiskt  
       riktig posistion. 

    Hero – Patenterat och

integrerat bältessystem 
         En integrerad enhet där nackstödet sitter  

     tillsammans med bältet och bältesmuffarna 

         vilket förenklar fastspännandet av barnet  

  samtidigt som  bältet inte kan tvinna sig.

3-punktsbälte
    Den centralt placerade bältesspännaren   

  som är en del av HERO – bältessystem, är 

      kan regleras enkelt med en hand. 

Integrerat skydd som absorberar 

energin vid en eventuell kollision från 

sidan. 

Justerbart nackstöd med 
integrerat bälte.  
Genom att bältena följer nackstödet 

så kommer bältet alltid hamna i en korrekt 

position när barnet växer 

och blir större. 

Flexibel montering
Kan monteras antingen med bilens bälte   

eller genom att använda i-Siza basenheten.

Vadderade bälten 
Minskar risken att bälten eller bältesdelar blir 

varma och skadar barnets 

känsliga hud. 

     Ergonomiskt handtag 
  Handtaget kan justeras i flera olika  

 lägen och är ergonomiskt utformat 

     så att stolen kan bäras bekvämt. 

Modulsystem 

Med Avan/Kio basenhet så monterar du babyskyddet 

endast med ett klick. Dels underlättar det monteringen, 

vilket uppskattas av stressade föräldrar, och dessutom 

minskas risken för felbruk. Tillsammans med indikatorerna 

leder detta till en säkrare montering. När barnet växer kan 

du använda samma basenhet om du väljer att gå vidare 

med vår bakåtvända stol Kio. Den kan du använda 

bakåtvänt till ca 4 års åler ( 105 cm). Med Avan/Kio 

modulsystem kan du en säker och bra lösning unde lång tid  

och får möjlighet att göra många resor och uppleva massor 

av härliga stunder tillsammans med ditt barn. 
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AVAN 

Ventilationssystem 

Att en bilbarnstol har en bra ventilation är mycket viktig. 

Det är ofta varmt i bilen, antingen på sommaren då 

solen ligger på, men även på vintern då vi gärna sätter 

på bilens värme mycket. Barn har ofta mycket kläder på 

sig vilket gör att de snabbt kan bli för varma och börja 

svettas. Det i sin tur leder till att de inte kan slappna av 

under resan och risken är större att barnet och du som 

förare störs. Våra stolar har optimal ventialtion tack vare 

smarta lufthål som finns i skalet på stolen. Textilierna är 

sedan utrustade med ventilationsnät så att luften kan 

cirkulera på ett bra sätt. Allt för en så trivsam resa som 

möjligt. 

Låg vikt. 

Som förälder kommer du tvingas bära på mycket under 

småbarnstiden. Vårt babyskydd Avan vägen endast 

4,1 kg vilket gör att den lätt kan transportera stolen in 

och ut ur bilen. Detta är mycket viktigt för oss på 

RECARO att underlätta vardagen för dig och ditt barn så 

ni kan spendera mycket kvalitetstid tillsammans. 

Smart spänne för selen. 

Det ska vara enkelt och säkert att 

spänna fast barnet i stolen. Tack vare 

vår intellegenta lösning där spännet 

automatiskt fälls tillbaka i rätt 

position så kommer du lätt att kunna 

placera barnet i stolen och enkelt 

komma åt att spänna fast selen. 

Barnvagnsadapter. 

“Psst, låt barnet sitta kvar och sova i 

stolen en liten stund till”. Tack vare en 

adapter kan du enkelt flytta ditt 

RECARO babyskydd till en av våra 

barnvagnar. Detta underlättar för 

både dig och ditt barn. Färre och 

kortare lyft. Du slipper väcka barnet. 

Helt enkelt en bekvämare tillvaro med 

ditt barn. 

Extra lång sufflett. 

Den extra långa solsuflfletten är 

utrustad med UPF 50 solskydd. Detta 

skyddar barnet mot starkt solljus 

både i bilen och om du har stolen 

monterad på vagnen. Mycket bra 

under sommarmånaderna eller om 

du är på solsemester utomlands. 

PRAKTISK TILLBEHÖR 

Avan / Kio 
Baseenhet 

00089040000050 

Insektsnät. 

0008923029007

0 

Regnskydd. 

00089230010070 

Sparkskydd. 

00088022330070 
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40 – 83 CM | MAX. 15 MÅNADER | MAX. 13 KG 

PRAKTISKA TILLBEHÖR 

Easylife Adapter 

00089210320070 

Citylife Adapter 

00088030320070 

Åkpåse 

Select Night Black 

00089230171070 

Åkpåse 

Prime Silent Grey 

00089230172070 

+ Sommar skydd

VILKEN ÄR DIN FAVORITFÄRG? 

Select Night Black 

00089030400050 

Select Teal Green 

00089030410050 

Select Pacific Blue 

00089030420050 

Select Garnet Red 

00089030430050 

Prime Mat Black 

00089030300050 

Prime Silent Grey 

00089030310050 

Prime Sky Blue 

00089030320050 

Prime Pale Rose 

00089030330050 

TEKNISK INFORMATION 

Godkännande: UN R129/03 (i-Size) 

Utvändiga mått: (B / D / H): 44 / 66 / 59 cm 

Vikt: 4.1 kg 

66 cm 44 cm 

5
9

 c
m
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KIO 

KIO 
Den komfortabla bilbarnstolen. 

Finns det något bättre än att få tillbringa kvalitetstid med sina föräldrar och leka och 

busa för att sedan skönt och bekvämt kunna slappna av och somna i bilstolen efteråt? 

Med ett genomtänkt och smart ventilationssystem där vi låter luften kunna cirkulera 

fritt genom små hål på stolens utsidan och genom nät på stolens insida får ditt barn ett 

optimalt klimat i stolen. Detta gör naturligtvis att mamma och pappas kan andas ut 

bättre. Om du använder Avan/Kio basenhet monterar du stolen enkelt och korrekt 

genom ett klick. Samma basenhet kan också användas till vårt babyskydd Avan. 



60 – 105 CM | 3 MÅNADER – 4 ÅR | MAX. 18 KG 

RECARO Kio – Massor av säkra funktioner och smarta detaljer. 

5-punktssele
Du spänner fast barnet enkelt 

och säkert med 5-punktsselen och 

justerar enkelt med vårt 

patenterade HERO 

säkerhetssystem. 

HERO – 

Patenterat 

och integrerat 

bältessystem 
En integrerad enhet där 

nackstödet sitter tillsammans med 

bältet och bältesmuffarna, vilket 

underlättar när man ska spänna fast 

barnet och förhindrar samtidigt att 

bältena tvinnar sig. 

Klädselns utformning 
Anpassar sig perfekt efter 

barnets kropp och ger högsta 

möjliga komfort . 

 “Memory skum” 

   i nackstödet. 
Hjälper till att absorbera energi  

vid en eventuell kollision och det 

är dessutom mycket skönt och 

behagligt för barnet. 

Enerigabsorberande ytterskal 
Vid en eventuell kollison leds 

energin genom stolens skal och 

absorberas där. 

Vadderade bälten 
Minskar risken för att bältena blir 

varma och och skadar ditt barns hud  

vid varmt väder. 

Lätt att justera. 
Alla viktiga funtioner kan lätt 

justeras med en hand. 

Ergonomisk design 
Platta sidostöd underlättar för 

föräldrar att sätta barnet i en 

ergonomiskt riktig position. 

Justerbart 

nackstöd med 

integrerade 

bälten. 
Med det justerbara nackstödet 

kan du enkelt spänna fast barnet 

i en korrekt och ergonomiskt 

riktig position. Även när det 

växer och blir större. 

Modulsystem 

Med Avan/Kio basenhet så monterar du babyskyddet 

endast med ett klick. Dels underlättar det monteringen, 

vilket uppskattas av stressade föräldrar, och dessutom 

minskas risken för felbruk. Tillsammans med indikatorerna 

leder detta till en säkrare montering. När barnet växer kan 

du använda samma basenhet, om du väljer att gå vidare 

med vår bakåtvända stol Kio. Den kan du använda 

bakåtvänt till ca 4 års åler ( 105 cm). Med Avan/Kio 

modulsystem kan du en säker och bra lösning unde lång tid  

och får möjlighet att göra många resor och uppleva massor 

av härliga stunder tillsammans med ditt barn. 

27 
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KIO 

i-Size

Bakåtvänd och utrustad med sidokollisionsskydd. 

Montering med ISOFIX ger ditt barn maximal säkerhet i 

baksätet. Att åka bakåtvänt är det säkraste sätte för barn 

att färdas i en bil. Vid en eventuell frontalkollision så 

fördelas krafterna på hela barnets kropp i stället för att all 

belastning hamnar på barnets huvud och nacke. Kio 

uppfyller de senaste och stängaste kraven enligt UN R129. 

Ventilationssystem 

På sommaren när det är varmt ute blir det ofta mycket 

varmt i bilen och i bilstolen. På vintern klär vi ofta på 

barnen mycket kläder och sätter sedan på full värme i bilen. 

Våra stolar har små lufthål på baksidan av ryggstöden och 

ventilerande nät i klädseln som gör att luften kan cirkulera 

och skapar ett skönt och behagligt klimat för ditt barn 

oavsett väderlek.  

Avancerat sidokollisionskydd (ASP) 

De integrerade sidokollisionskydden kan enkelt fällas ut 

på dörrsidan så att det vid en eventuell sidokollision 

absorberar och reducerar krafterna som kan påverka och 

skada ditt barn. Detta kombinerat med det skyddande 

nackstödet och stolens sidoskydd ger bästa möjliga skydd 

vid en kollision från sidan. Oavsett bilmodell.  

Smart spänne för selen. 

Det ska vara enkelt och säkert att spänna fast barnet i stolen. 

Tack vare vår intellegenta lösning där spänner automatiskt 

fälls tillbaka i rätt position så kommer du lätt kunna placera 

barnet i stolen och enkelt komma åt att spänna fast selen. 

Enkel justering med en hand. 

Kio kan lutas i tre olika positioner. Den kan läggas ner i 

viloläge som ger barnet möjlighet att sova bekvämt. 

För att underlätta för de vuxna så kan alla justeringar 

enkelt hanteras med en hand. På detta sätt gör vi  

resorna enklare för alla passagerare. 
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60 – 105 CM | 3 MÅNADER – 4 ÅR| MAX. 18 KG 

PRAKTISKA TILLBEHÖR 

Inläggsdyna för 

nyfödda 

Select Night Black 

00089036400050 

Inläggsdyna för 

nyfödda  

Prime Silent Grey 

00089036310050 

Avan / Kio 

Basenhet 

00089040000050 

+ Sommarskydd

VILKEN FAVORTITFÄRG HAR DU? 

Select Night Black 

00089035400050 

Select Teal Green 

00089035410050 

Select Pacific Blue 

00089035420050 

Select Garnet Red 

00089035430050 

Prime Mat Black 

00089035300050 

Prime Silent Grey 

00089035310050 

Prime Sky Blue 

00089035320050 

Prime Pale Rose 

00089035330050 

TEKNISK 
INFORMATION 

46 cm 

5
9

 –
 6

5
 c

m
 

Godkännande: UN R129/03 (i-Size) 

Utvändiga mått: (B / D / H): 44 / 46 / 59 – 65 cm 

Vikt: 7.8 kg 
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SALIA ELITE 

SALIA ELITE 
Säkerhet-Kvalitet-Funktion. Innovation i världsklass! 

När du kommer hem med ditt nyfödda barn är det mycket som händer 

och många vänner och släkingar som vill träffa det lilla miraklet. I vår 

nya stol Salia Elite har vi tagit fram en ny och innovatiov lösning för att 

din familj ska få en så bra start som möjligt. Ett superlätt babyskydd 

(endast 2,9 kg) som monteras i en bakåtvänd stol gör att du kan 

använda den från det att barnet är nyfött upp till ca 4 års ålder (105 cm). 

Monteringen i bilen sker via ISOFIX och vi har tagit tillvara på all vår 

erfarenhet för att kunna presentera en bilbarnstol som både är säker, 

av högsta kvalitet och praktisk att använda.Vi har inte kompromisat 

med några detaljer utan vågar påstå att Salia Elite är vår mest 

kompletta stol någonsin. Vi tror och hoppas att detta kan vara en 

följeslagare till dig och din familj som kommer underlätta för er på era 

resor och när ni ska träffa era nära och kära som vill bekanta sig med er 

nya familjemedlem. 
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SALIA ELITE 

RECARO Salia Elite – Massor av säkra funktioner och smarta detaljer. 

5-punktssele
Barnet spänns fast med  

5-punktsselen och bältet justeras

  enkelt med vårt patenterade HERO  

      säkerhetssystem. 

 Lätt att justera 
  Det är lätt att justera alla olika   

funktioner på Salia Elite. Både stolens 

  vilolägen och bälten kan enkelt justeras  

       med en hand. 

Inläggsdyna för nyfödd. 
  I babyskyddet finns en inläggsdyna  

    som gör att det lilla barnet får bra   

  stöd och sitter i en korrekt position.  

Ventilationssystem 
    Luften kan cirkulera i stolen tack   

vare små hål i stolens yttre ska och    

      genom nät på klädselns insida. 

  Det skapar ett behagligt klimat för 

      barnet året om. 

Justerbart nackstöd med 

integrerade bälten. 
Nackstödet kan enkelt justeras så att 

barnet sitter med optimalt stöd. De 

integrerade selena gör att bälten 

automatiskt hamnar i korrekt 

position. 

Nackstöd med 

“Memory 

Skum” 
Nackstödet har så kallat Memory 

Skum som absorberar energi vid en 

evetuell kollision samtidigt som det 

ökar komforten för barnet. 

HERO – 

Patenterat och 

integrerat 

bäsltessystem. 
     En integrerad enhet där nackstödet 

sitter tillsammans med bältet och 

bältesmuffarna, vilket underlättar 

när man ska spänna fast barnet och 

förhindrar samtidigt att bältena 

tvinnar sig.    Exklusiv klädsel 
Anpassar sig efter barnets kropp  

och ger högsta möjliga komfort.   

Indikatorer på basen. 
Det sitter indikatorer på basen 

som visar när stolen är korrekt 

monterad. 

Vadderade bälten 
Skyddar barnets känsliga hud mot 

bältenas vassa kanter eller om 

bälten blir varma på sommaren. 

3-punktsbälte på

babyskyddet.
     Den centralt placerade bältesjusteraren 

som är en del av vårt patenterade 

HERO bältessystem manövreras 

enkelt och säkert med en hand. 

Montering med ISOFIX 
Med hjälp av ISOFIX monteras stolen 

enkelt och säkert i bilen med ett klick 

utan hjälp av bilens bälten. 

2 stolar i 1. Innovativt och praktiskt. 

Som första stol i världen så kombinerar Salia Elite ett 

babyskydd med den bakåtvända stolen. På så sätt kan 

du använda stolen från 0 mån- ca 4 år (18kg/105 cm). 

Alla våra säkra funktioner och smarta detaljer är 

inbyggda i stolen. Babyskyddet väger endast 2,9 kg så 

den är lätt att bära utanför bilen. Eftersom Salia Elite 

kan roteras 360 grader är det enkelt att spänna fast 

barnet i bilstolen. Praktiskt och bekvämt för både 

barn och föräldrar. 
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40 – 105 CM | MAX. 4 ÅR | MAX. 18 KG 

Avancerat sidokollisionsskydd (ASP) 

På Salia Elite finns det integrerade sidokollisiosskydd 

(ASP). De fälls ut på den sidan som är närmast dörren. 

Det absorberar och och reducerar energin från en 

eventuell kollison som skulle kunna skada barnet. 

Kombinationen av babyskydd, bilbarnstolens yttre skal 

samt sidokollisionskyddet ger ett trippelt skydd vid 

sidokollisioner. I alla bilar.

Justerbart nackstöd med 

integrerade bälten. 

Det lilla barnet växer mycket fort i början. Att de 

sitter bekvämt i en ergonomiskt korrekt position är 

viktigt. Babyskyddet har ett justerbart backstöd med 

integrerade bälten. Det gör att det lilla barnet sitter 

säkert i en skön och behagig ställning under resorna i 

bilen. Även när det växer. 

360 graders rotation. 

Salia Elite kan roteras i 360 grader med ett enkelt handgrepp. 

Vilket gör det enkelt och säkert och mycket mer bekvämt att 

spänna fast barnet i stolen. RECARO strävar alltid efter att 

underlätta monteringen och hanteringen av bilbarnstolarna så 

att du  som förälder får en så bekymmersfri resa som möjligt. 

Det ger hela familjen en mer stressfri samvaro. Bättre 

tillsammans. 

i-Size

Bakåtvänt åkande kombinerat med optimalt 

sidokollisionsskydd och ISOFIX installation ser till att ditt 

barn transporteras med maximal säkerhet i baksätet. Vid 

en eventuellt frontalkollision så fördelas krafterna på hela 

barnets överkropp och skonar deras känsliga nacke och 

huvud. Denna bilbarnstol uppfyller de senast och 

stängaste standarderna enligt UN R129. 
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PRAKTISKA TILLBEHÖR 

SALIA ELITE 

Travel System 

Psst, låt ditt barn sitta kvar i babyskyddet när du ska 

flytta det från bilen till vagnen. Med en adapter kan 

du enkelt montera babyskyddet från RECARO på en 

av våra strollers. Det ger ännu mer flexibilitet och 

du slipper väcka barnet. 

Salia Elite Adapter 

Med en Salia Elite Adapter, kan du enkelt och 

säkert montera ditt babyskydd på en av våra 

RACARO strollers. OBS! Adapters är ett tillbehör 

som måste köpas separat. 

Salia Elite Adapter 

00089220320070 

Sparkskydd 

00088022330070 

Easylife Adapter 

00089210320070 

Citylife Adapter 

00088030320070 

Solskydd 

00089220240070 

+ Sommarskydd
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Godkännande: UN R129/00 (i-Size) 

Utvändiga mått: (B / D / H): 44 / 63 – 68 / 61 – 69 cm 

Vikt: 18 kg (med babyskydd) 

40 – 105 CM | MAX. 4 ÅR | MAX. 18 KG 

VILKEN FAVORITFÄRG HAR DU? 

Select Night Black 

00089020400050 

Select Teal Green 

00089020410050 

Select Pacific Blue 

00089020420050 

Select Garnet Red 

00089020430050 

Prime Mat Black 

00089020300050 

Prime Silent Grey 

00089020310050 

Prime Sky Blue 

00089020320050 

Prime Pale Rose 

00089020330050 

TEKNISK INFORMATION 

44 cm 63 – 68 cm 
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SALIA 

SALIA 
Säker och multifunktionell. 

Det är härligt när föräldrar och barn kan dela samma intressen. Vi byggde vår 

bilbarnstol Salia med detta för våra ögon. Både komforten och ergonomin är 

bättre än föregångaren. Stolen kan roteras i 360 grader, vilket gör att 

föräldrarna får en mycket bekvämare position, när de ska spänna fast eller ta 

loss barnet. En tydlig display visar dessutom när stolen är korrekt monterad. 

Allt för att ni som familj ska kunna njuta av er tillvaro tillsammans. 
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SALIA 

RECAORO Salia – Massor av säkra funktioner och smarta detaljer. 

Nackstöd 

med “Memory  

Skum” 
Nackstödet har så kallat Memory 

Skum för att absorbera energi vid en 

evenuell olycka samtidigt som det ökar 

komforten för barnet. 

5-punktsbälte
Barnet spänns fast med  

5-punktsselen och bältet justeras

enkelt med vårt patenterade HERO  

      säkerhetssystem  

Exklusiv klädsel 
 Anpassar sig efter barnets kropp  

och ger högsta möjliga komfort  

  Enhandsjustering 
Alla viktiga funktioner kan 

enkelt manövreras med 

enkelt med en hand. 

3 olika sittpositioner 
Stolen kan justeras i 3 olika 

positioner så att barnet kan sitta 

bekvämt under resan. Lägena regleras 

med enkelt med en hand.) 

Ventilationssystem 
Luften kan cirkulera i stolen tack 

vare små lufthål i stolens yttre skal 

och genom nät på klädseln. Det 

skapar ett behagligt klimat för 

barnet när det är varmt. 

Vadderade bälten. 
     Skyddar barnets känsliga hud mot bältenas  

  vassa kanter och om bälten blir varma på somaren.  

HERO- Patenterat 

och integrerat 

bältessystem. 
En integrerad enhet där nackstödet sitter 

tillsammans med bältet och 

bältesmuffarna, vilket underlättar när man 

ska spänna fast barnet och förhindrar 

samtidigt att bältena tvinnar sig. 

Justerbart 

benstöd. 
Lätt att montera i bilen och 

ökar stabiliteten. 

Montering med ISOFIX 
Med hjälp av  ISOFIX monteras stolen 

enkelt och säkert med ett klick utan 

bilens bälte. 

360 graders rotation. 

Salia kan roteras i 360 grader med ett enkelt handgrepp. Vilket gör det 
enkelt och säkert och mycket mer bekvämt att spänna fast barnet i stolen. 
RECARO strävar alltid efter att underlätta monteringen och hanteringen 
av bilbarnstolarna så att du  som förälder får en så bekymmersfri resa som 
möjligt. Det ger hela familjen en mer stressfri samvaro. Bättre 
tillsammans. 
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40 – 105 CM | MAX. 4 ÅR | MAX. 18 KG 

i-Size

Bakåtvänt åkande kombinerat med optimalt 

sidokollisionsskydd och ISOFIX montering ser till att ditt 

barn tansporteras med maximal säkerhet i baksätet. Vid 

en eventuell frontal kollision fördelas krafterna på hela 

barnets överkropp och skyddar deras känsliga nacke och 

huvud. Denna stol uppfyller den senaste och strängaste 

standarden UN R129. 

Justerbart nackstöd med 

integrerade bälten. 

Eftersom barn växer snabbt i början är det viktigt att 

stolen kan justeras så att de sitter säkert och bekvämt. 

RECARO har utvecklat en patenterad lösning. HERO – 

bältessystem, där bältena sitter integrerat med 

nackstödet. Det gör att det är mycket enkelt att spänna 

fast barnet och att de hamnar i en ergonomiskt korrekt 

position. HERO ser också till att bältena inte tvinnar sig.  

Avancerat sidokollisionsskydd (ASP) 

På Salia finns det integrerade sidokollsionssydd (ASP).De 

fälls ut på den sidan som är närmast dörren. Det 

absorberar och reducerar energin från en eventuell 

kollision som skulle kunna skada barnet.  

Inläggsdyna för nyfödda 

Extra mjuk inläggsdyna som gör att Salia även kan 

användas för nyfödda. Den ser till att barnet sitter 

korrekt och får maximal komfort och säkerhet. 

Dynan kan enkelt tas bort och tvättas i maskin. 

Praktiskt för stressade föräldrar. 
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SALIA 

Indikator på stödbenet. 

På Salias stödben sitter en tydlig indikator som visar när 

stolen är korrekt monterad. När indikatorna visar fyra 

gröna ljus är allt klart för resa. Skönt för stressade 

föräldrar att få klar och tydlig information om att allt är 

klart innan resan börjar. Att kunna veta att ditt barn 

sitter tryggt och säkert gör att du kan koncentrera dig på 

bilkörningen. 

PRAKTISKA TILLBEHÖR 

Sparkskydd 

00088022330070 

Solskydd 

00089220240070 

+ Sommarskydd
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Godkännande: UN R129/00 (i-Size) 

YUtvändiga mått: (B / D / H): 44 / 63 – 68 / 61 – 69 cm 

Vikt: 15 kg 

40 – 105 CM | MAX. 4 ÅR | MAX. 18 KG 

VILKEN FAVORITFÄRG HAR DU? 

Select Night Black 

00089025400050 

Select Teal Green 

00089025410050 

Select Pacific Blue 

00089025420050 

Select Garnet Red 

00089025430050 

Prime Mat Black 

00089025300050 

Prime Silent Grey 

00089025310050 

Prime Sky Blue 

00089025320050 

Prime Pale Rose 

00089025330050 

TEKNISK INFORMATION 

44 cm 63 – 68 cm 
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YOUNG SPORT HERO 

YOUNG SPORT HERO 
Sportig följeslagare. 

Att kunna åka länge utan att behöva ta pauser och ändå vara trygg att barnet sitter 

säkert och bekvämt uppskattas av många föräldrar. En snabb blick i backspegeln lugnar 

dig när du ser att ditt barn är nöjd och glad. Young Sport Hero monteras enkelt och 

säkert med hjälp av bilens bälte. 
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GR. 1 / 2 / 3 | 9 MÅN – 12 ÅR | 9 – 36 KG 

RECARO Young Sport Hero -Säkra funktioner och smarta detaljer. 

5-punktsbälte
Barnet spänns fast enkelt  

      och säkert med RECAROs  

patenterade bältessystem 

   HERO. (grupp 1) 

Inläggsdyna 
Inläggsdyna som kan användas  

när barnet är lite mindre. Ser 

till att barnet sitter i en korrekt 

position.(grupp 1) 

Exklusiv klädsel 
 Våra klädslar är tillverkade

i exklusivaa material och vi har 
även memoryskum under för 

att öka komforten. 

Vadderade bälten
Skyddar barnens känsliga hud mot bältenas v
assa kanter  och på sommaren när bälten kan bli 
varma.(grupp 1) 

Markerad bältesguide 
Röda markeringar visar hur bältet 

ska fästas. 

Ventilationssystem 
Luften kan cirkulera i stolen tack vare små  
hål i stommen och genom nät i 

klädseln. 

Förstärkta armstöd. 

Armstöden är förstärkta för att göra 

stolen bekvämare när barnen växer 

och blir större. 

Universal installation 

Enkel och säker installation med hjälp av bilens bälten 

gör att Young Sport Hero passar till de allra flesta 

bilarna och att den även är enkel att montera för t.ex 

mor och farföräldrar. 
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YOUNG SPORT HERO 

Bilbarnstolen som växer med barnet. 

En bilbarnstol som kan användas från 9 månader – 12 år. 

Ryggstödet/nackstödet är integrerat och kan justeras så 

stolen kan användas under lång tid. OBS! I Sverige 

rekommenderas bakåtvänt åkande så länge som det är 

möjligt. Därför uppmanar vi att Young Sport Hero inte 

används förrän barnet är mellan 4-5 år.  

Avancerat sidokollisionsskydd 

(ASP) 

För att ge maximalt skydd är stolen 

utrustad med sidosollisonsskydd. De 

absorberar energin vid en evenuell 

kollision så att barnet skyddas på 

bästa sätt. 

Justerbar lutning 

Ryggstödet kan ändras så att det blir 

en bättre sittvinkel för barnet 

(grupp 1). 

Låg vikt. 

Väger ca 8 kg. Young Sport Hero kan 

enkelt lyftas in och ut ur bilen av 

mamma/pappa eller mor/farföräldrar. Vi 

har alltid hela familjen i åtanke när vi 

tillverkar vår bilbarnstolar. 

HERO – Patenterat och integrerad 

bältessystem 

Med det patenterade HERO bältessystem kan ditt barn 

enkelt och säkert spännas fast i bilen. Det unika HERO 

bältessystemet kombinerar bältena/bältesskyddet med 

nack/ryggstödet så att bälten hamnar på rätt del av 

barnets kropp och ser till att bälten inte kan tvinna sig. 



45 

Godkännande: UN R44/04 

Utvändiga mått: (B / D / H): 58 / 50 / 63 – 71 cm 

Vikt: 8 kg 

GR. 1 / 2 / 3 | 9 MÅNADER – 12 ÅR | 9 – 36 KG 

VILKEN FAVORITFÄRG HAR DU? 

Core Performance Black 

00088014240050 

Core Carbon Black 

00088014170050 

Core Xenon Blue 

00088014190050 

Core Power Berry 

00088014220050 

Prime Mat Black 

00088014300050 

Prime Silent Grey 

00088014310050 

Prime Sky Blue 

00088014320050 

Prime Pale Rose 

00088014330050 

PRAKTISKA TILLBEHÖR: 

Skydd för bilens 

säte 

00088022330070 

Air Mesh Skydd 

00088037350000 

TEKNISK INFORMATION 

58 cm 50 cm 
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MONZA NOVA IS 

MONZA NOVA IS 
Den mångfaciterade bilstolen. 

Pappas passion för fart. Men nu som förälder är säkerheten viktigast. Med ett barn som 

vill ha bästa möjliga komfort och samtidigt lyssna på sin favoritmusik. Vår Monza Nova 

IS kombinerar föräldrarnas krav med barnens önskemål. Integrerade högtalare i 

nackstödet och med audioanslutning som möjliggör underhållning för det lilla barnet. 

Små barn kan använda stödkudden vilket ger bättre skydd och när de blir äldre 

monteras både stolen och barnet fast med hjälp av bilens bälte. Bättre blir det endast 

på Formula 1 banan eller i nöjesparken. ADAC och “Stiftung Warentest” är också 

övertygade och gav denna mångfaciterade stol 2.0 i betyg. 
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PLATZHALTER 

GR. 1 / 2 / 3 | 9 MÅNADER – 12 ÅR| 9 – 36 KG 

RECARO Monza Nova Is – Säkra funktioner och smarta detaljer. 

Universal installation 
Kan monteras med antingen Seatfix 

    eller med hjälp av bilens bälten.  

Förstärkta armstöd 
Förstärkta armstöd ger bättre      

stöd för höfterna och avlastar armarna  

Exklusiv klädsel 
Klädslarna är tillverkade av exklusivt    

  material och under finns memoryskum  
    som är mjuk och skön att sitta på. 

Markerad bältesguide 
Röda markeringar visar hur bältet ska 

fästas. 

Integrerade 

Seatfix anslutningar. 
Stolen kan snabbt och enkelt 

monteras med de integrerade  

Seatfix fästena. 

Bilbarnstolen som växer med barnet. 

En bilbarnstol som kan användas från 9 mån- 12 år tack 

vare det justerbara rygg/nackstödet. På detta sätt kan 

barnets hela tiden sitta i en bekväm och korrekt 

position. OBS! I Sverige rekommenderar vi att barnen 

ska åka bakåtvänt så länge som möjligt. Därför bör 

Monza Nova IS inte användas förrän barnet är mellan 

4-5 år. 

Ljudsystem 

Integratede högtalare i nackstödet gör det möjligt för 

barnet att kunna lyssna på musik eller sagor under resan. 

Ljudnivån är låg så den inte kan störa barnet och för att 

höra bra så kommer barnet att vilja ha huvudet i rätt 

position i nackstödet. 
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MONZA NOVA IS 

Avancerat sidokollisionsskydd 

(ASP) 

För att ge maximalt skydd är stolen 

utrustad med sidosollisonsskydd. De 

absorberar energin vid en evenuell 

kollision så att barnet skyddas på 

bästa sätt. 

Ventilationssystem 

Frisk luft gör alla glada. Våra stolar har 

ett smart ventilationssystem som gör 

att barnen kan sitta utan att bli för 

varma. Speciellt på sommaren brukar 

detta vara ett problem. Små hål i 

stommen och nät i klädseln ser till att 

luften kan cirkulera i stolen. 

Integrerad huvudkudde. 

Det finns en kudde under klädseln 

på nackstödet. Detta ger bättre stöd 

och komfort till barnet. Speciellt bra 

när de ska sova och under längre 

resor. 

Insatskudde 

För små barn i grupp 1 brukar vi rekommendera denna 

kudde. Den monteras med bilens bälte och ser till att 

absobera energi vid en eventuell kollision. Äldre barn 

(grupp 2 och 3) som spänns fast med bilens bälte behöver 

inte använda kudden. OBS! I Sverige rekommenderas 

bakåtvänt åkande så länge som möjligt. Därför bör Monza 

Nova Is inte användas förrän barnet är mellan 4-5 år. 
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Godkännande: UN R44/04 

Utvändiga mått: (B / D / H): 56 / 45 – 54 / 67 – 86 cm 

Viktt: 7.7 kg 

GR. 1 / 2 / 3 | 9 MÅNADER – 12 ÅR | 9 – 36 KG 

VILKEN FAVORITFÄRG HAR DU? 

Core Performance Black 

00088008240050 

Core Carbon Black 

00088008170050 

Core Xenon Blue 

00088008190050 

Core Power Berry 

00088008220050 

Prime Mat Black 

00088008300050 

Prime Silent Grey 

00088008310050 

Prime Sky Blue 

00088008320050 

Prime Pale Rose 

00088008330050 

PRAKTISKA TILLBEHÖR 

Spaskskydd 

00088022330070 

Air Mesh Skydd 

00088035350000 

TEKNISK INFORMATION 

56 cm 45 – 54 cm 
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MAKO ELITE 

MAKO ELITE 
Din underhållande livvakt. 

Även om ditt barn växer så är fortfarande säkerheten viktigast. 

Med Mako Elite är ditt barn skyddat från 3-12 år. Smarta 

funktioner som: Ventilationssystem och integrerade högtalare ser 

till att det är en njutning för barnen att åka bil. När barnen är 

glada så blir vi föräldrar också glada. Eller hur? 
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MAKO ELITE 

RECARO Mako Elite – Säkra funktioner och smarta detaljer 

 Exklusiv klädsel 
Våra klädslar är tillverkade i exklusiva   

        material och under klädseln finns det  
       memoryskum för att ytterligare öka komforten. 

Anpassningsbart ryggstöd 
Ryggstödet följer lutningen på 

bilens ryggstöd. 

Justerbart benstöd 
Du kan justera benstödet   

      på längden så att ditt barn 

  så att ditt barn får optimalt stöd. 

Montering med ISOFIX 
Enkel och säker montering 

med ISOFIX. 

i-Size

Med i-Size, uppfyller Mako Elite de senaste och stängaste 

kraven i standarden: UN R129. De höga krav på sido 

sidokollisionsskydd inte bara efterlevs utan överträffas. 

Stolen menteras enkelt och säkert med ISOFIX och kan 

monteras i alla bilar som har i-Size logotypen.Barnen åker 

säkert och föräldrarna kan lignt slappna av. 



54 

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

Ventilationssystem 

Små öppningar i skalet på stolen samt nät i klädseln gör 

att att luften kan cirkulera runt. Det gör att barnet inte 

blir så varmt under resan. Om barnen sitter skönt och 

bekvämt under resan gör det att du bättre kan 

koncentrera dig på bilkörningen. Det gör också att 

barnen är mer utvilade när ni kommer fram och ni får 

mer tid till lek och bus. 

Justerbart nackstöd 

Eftersom barnen växer snabbt så är det viktigt att kunna 

ställa in stolen i olika positioner. Rygg/nackstödet kan 

justeras i höjdled och ser då till att barnet alltid sitter i 

en säker och bekväm position. 

Ljudsystem 

VI har på Mako Elite byggt in små högtalare och i 

nackstödet och en audioanslutning i stolen, så att ditt 

barn kan lyssna på musik eller sagor under resan. Det 

är skönt och avkopplande för barnet. Ljudvolymen är 

så pass låg att den inte stör barnet och dessutom ser 

det till att barnet väljer att ha huvudet i en bra 

position så de kan höra musiken eller sagan. 

Avancerat sidokollisionsskydd (ASP) 

De avtagbara skydden kan snabbt och enkelt monteras 

på bilbarnstolen. Vid en eventuell kollision så absorberar 

och reducerar de energin som skulle kunna skada barnet. 

För att säkerställa maximal säkerhet rekommenderar vi 

att ni alltid monterar skyddet på den sidan som är 

närmast dörren. 
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MAKO ELITE 

Vadderade vingar (Smart Protection Wings) 

Vadderade vingar vid axlarna som justeras automatiskt när 

du reglerar rygg/nackstödet. Detta gör att barnet sitter både 

säkrare och bekvämare ända upp till 12 års ålder 

(eller 150 cm).

PRAKTISKA TILLBEHÖR 

Sparkskydd 

00088022330070 

+ Sommarskydd
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Godkännande: 

Bilbarnstol i kategorin “i-Size” för barn mellan 100-135 

cm : UN R129/02  

Bilbarnstol i kategorin “ vehicle specific” för barn mellan 

135-150 cm : UN R129/02

Utvändiga mått: (B / D / H): 44 / 47 – 53 / 60.5 – 80.5 cm 

Vikt: 7.2 kg 

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

VILKEN FAVORITFÄRG HAR DU? 

Select Night Black 

00088045400050 

Select Teal Green 

00088045410050 

Select Pacific Blue 

00088045420050 

Select Garnet Red 

00088045430050 

Prime Mat Black 

00088045300050 

Prime Silent Grey 

00088045310050 

Prime Sky Blue 

00088045320050 

Prime Pale Rose 

00088045330050 

TEKNISK INFORMATION 

44 cm 47 – 53 cm 
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MAKO 

MAKO 
Den komfortabla bältesstolen. 

Oavsett om du ska åka långa eller korta resor kommer du upptäcka fördelarna med MAKO. 
Exklusiv klädesel med mjukt “memoryskum” under, som formar sig efter barnets kropp, gör att de 
kan sitta bekvämt under färden. Klädseln är givetvis avtagbar och kan tvättas i maskin.  

RECARO Mako – Säkra funtioner och smarta detaljer 

Justerbart nackstöd 
     Rygg/nackstödet är justerbart    

    vilket gör att barnet sitter  

         i en säker och ergonomiskt 

       riktig position.  

i-Size
Testad och godkänd enlig sen senaste    

   standarden (UN  R129)  
     för maximal säkerhet. 

Exklusiv klädsel 

      Våra klädslar är tillverkade av 

exklusivt material med  “memoryskum” 

under som formar sig efter barnets 

kropp.  

Avancerat 

sidokollisions-

skydd (ASP) 
Skyddande sidovingar med 
integrerade  sidosollisionsskydd ASP 
som absorberar energi 
vid en eventuell kollision. 

Skydd för axlar 
Djupa skydd för axlar och skuldror. Skyddar 
vid sidokollsion och 
ger maximalt stöd och 
komfort. 

Anpassningsbart ryggstöd 
Ryggstödet följer lutningen på 

bilens ryggstöd. 

Montering med ISOFIX 
Snabb och enkel montering 

med ISOFIX fästen.

PRAKTISKA TILLBEHÖR 

Sparkskydd 

00088022330070 

+ Sommarskydd
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100 – 150 CM | 3.5 – 12 ÅR | 15 – 36 KG 

VILKEN FAVORITFÄRG HAR DU? 

Core Performance Black 

00088044240050 

Core Carbon Black 

00088044170050 

Core Xenon Blue 

00088044190050 

Core Power Berry 

00088044220050 

TEKNISK INFORMATION 

44 cm 47 cm 

Godkännande: 

Bilbarnstol i kategorin “i-Size” för barn mellan 100-135 

cm: UN R129/02  

Bilbarnstol i kategorin “vehicle specific” för barn mellan 

135-150 cm: UN R129/02

Utvändiga mått:(B / D / H): 44 / 47 / 60.5 – 80.5 cm 

Vikt: 7 kg 
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MONZA NOVA 2 SF 

MONZA NOVA 2 SF 
Den säkra och underhållande bältesstolen. 

Även de yngsta resenärerna har sin egen musiksmak.Monza Nova 2 SF har något speciellt 

att erbjuda: Ett integrerat ljudsystem med högtalare och audioanslutning. ADAC och 

Stiftung Warentest gav vår säkra bilstol med underhållning ett betyg på 1.8.  

RECARO Monxa Nova 2 SF – Säkra funktioner och smarta detaljer 

Justerbart rygg/nackstöd 

Ergonimsik och bekväm tack     

vare det justerbara rygg/nack- 

                                               stödet. 

Ljudystem 
Integrerade högtalare och audio- 

                   anslutning som gör det möjligt  

  för barnet att lyssna på sin 
   favoritmusik. 

Förstärkta armstöd 
Ger mer skydd vid höfterna     

och en bekvämare sittställning för  

  de äldre barnen.  

Ventilationssystem 
  Tack vare små hål i stommen 

       och nät i klädseln kan luften cirkulera 
      så barnet sitter behagligare. 

Integrerad huvudkudde 
Justerbar huvudkudde för bästa möjliga 

komfort. Även när barnet sover. 

Avancerat 

sidokollisions-

skydd (ASP) 
Sidokollisionsskydd som 

absorberar energin vid en 

eventuell krock. 

Universal installation 
Kan monteras både med bilens bälte 

och med Seatfix fästen. 

Markerad bältesguide. 
Röda markeringar visar var bältet ska 

fästas. 

 Exklusiv klädsel 
      Våra klädslar är tillverkade av exklusivt    

       material och har”memoryskum” under som 
   formar sig efter barnets kropp. 

Integrerade 
Seatfix fästen 
Stolen kan monteras snabbt 

och enkelt med Seatfix 

fästena.

PRAKTISKA TILLBEHÖR 

Sparkskydd 

00088022330070 

Air Mesh Skydd 

00088035350000 
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Godkännande: UN R44/04 

Utvändiga mått:(W / D / H): 56 / 45 – 54 / 67 – 86 cm 

Vikt: 6.8 kg 

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

VILKEN FAVORITFÄRG HAR DU? 

Core Performance Black 

00088010240050 

Core Carbon Black 

00088010170050 

Core Xenon Blue 

00088010190050 

Core Power Berry 

00088010220050 

Prime Mat Black 

00088010300050 

Prime Silent Grey 

00088010310050 

Prime Sky Blue 

00088010320050 

Prime Pale Rose 

00088010330050 

TEKNISK INFORMATION 

56 cm 45 – 54 cm 
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MONZA NOVA EVO SF 

MONZA NOVA EVO SF 
Den moderna bilstolen. 

Oavsett om ni ska ut på en kort eller lång resa så kommer ditt barn känna sig trygg 

och bekväm i vår Monza Nova Evo SF. Bland annat tack vare det ventialtionssystem 

som vi byggt in i stolen. Det ger ett behagigt klimat för barnet att sitta i även under 

längre resor.  ADAC och “Stiftung Warentest”  belönade vår stol med höga betyget  

2.0. 

RECARO Monza Nova Evo SF – Säkra funktioner och smarta tillbehör 

Justerbart rygg/nackstöd 

Ergonomisk och bekväm tack    

vare det justerbara rygg/nack-                                         

stödet. 

Universal installation 
Kan  monteras med både bilens egna bälten 
samt med Seatfix.

Sidokollisionsskydd (ASP)

Exklusiv klädsel 
     Våra klädslar är tillverkade av exklusivt 

    material med “memoryskum” under  

         som formas efter barnets kropp. 

Förstärkta armstöd 
    Ökar skyddet runt höfterna    

  och en bekvämare sittställning 
      för de äldre barnen.  

Ventilationssystem 
  Små hål i stommen och nät i klädseln 

  ser till att luften kan cirkulera och barnet 
    sitter behagligt även under längre resor.  

Integrerat sidokollisionsskydd 

som absorberar energin vid en 

eventuell krock. 

Markerad bältesguide 
Röda markeringar visar var bältet 

ska spännas. 

Integrerade 

Seatfix fästen 

Stolen kan monteras snabbt 

och enkelt med Seatfix 

fästena. 

PRAKTISKA TILLBEHÖR 

Sparkskydd 

00088022330070 

Air Mesh Skydd 

00088035350000 
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Godkännande: UN R44/04 

Utvändiga mått: (B / D / H): 56 / 45 – 54 / 67 – 86 cm 

Vikt: 6.1 kg 

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

VILKEN FAVORITFÄRG HAR DU? 

Core Performance Black 

00088012240050 

Core Carbon Black 

00088012170050 

Core Xenon Blue 

00088012190050 

Core Power Berry 

00088012220050 

TEKNISK INFORMATION 

56 cm 45 – 54 cm 
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CITYLIFE 

CITYLIFE 
Ergonomisk design som underlättar vardagen. 

Se upp! Nästa gång du är ute på museum kanske vår Citylife stjäl uppmärksamheten från 

alla andra föremål. Med fullt justerbart ryggläge och benstöd ger Citylife barnet en 

ergonimiskt riktigt och skön ställning i vagnen. Det ser till att besöket blir lyckat för både 

föräldra ch barn. Vagnen fälls också ihop enkelt med en hand på nolltid. Att den blir liten 

och kompakt gör att Citylife till en favorit hos många föräldrar runt om i världen. 

Dessutom är den är snygg och vann “German Design Award” 2017 vilket förstås inte gör 

saken sämre. Ett riktigt konstverk. 



6 MÅNADER – 3.5 ÅR    |     MAX. 15 KG 

RECARO Citylife – Säkra funktioner och smarta detaljer 

5-punktssele
  Med vadderade axelmuddar    

     för att skydda barnets känsliga hud 
    och för ökad komfort. 

 Justerbert fotstöd  
Ger barnet en behagligare  

och skönare sittställning. 

  Lätt att torka av. 

 Svängbara framhjul 
        Enkel att manövrera tack 

vare svängbara framhjul  som 

även kan låsas. 

 Praktiska tillbehör 
   Regnskydd, mugghållare  

och frontbygel medföljer

Justerbart handtag 
     Kan regleras i olika lägen för  

en så behaglig körställning som 

möjligt.     

Pedalbroms 
Bromsarna kan manövreras 

med alla typer av skor eller 

barfota. 

Avtagbara hjul 
Gör att vagnen kan ta 

ännu mindre plats vid 

resor. 

Fjädring 
     Ger en mjukare och behagligare  

  körupplevelse även på lite ojämnare  

  underlag. 

Fälls ihop med en hand 

Citylife kan enkelt fällas ihop med en hand: Den tar 

liten plats och kan stå av sig själv. Egenskaper som 

uppskattas av många föräldrar som åker mycket bil 

eller är ute och reser.  
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CITYLIFE 

Justerbart ryggstöd och fotstöd 

Titta på när mamma och pappa handlar eller heller ta en 

skön tupplur? Citylife erbjuder fullt liggläge och fotstödet kan 

också regleras så att benen får stöd när tröttheten smyger på 

och det är dags att sova. Att vakna utvilad gör vardagen 

enklare för både barn och föräldrar. 

3-i-1 = Travel System

Citylife kan även köpas som ett så kallat Travel System. 

Det innebär att du kan använda en liggkorg till vagnen 

och med en adapter kan du också montera på ditt 

babyskydd från RECARO som gör att du enkelt kan flytta 

barnet från bilen till vagnen utan att behöva väcka det.  

Du har alltså ett chassi (underdel) och tre olika delar som 

du kan montera på chassit. 

Stor sufflett med solskärm 

Citylife har en extra stor sufflett med 

en utvikbar solskärm längst fram. 

Den har UPF 50 skydd mot sol men 

skyddar även mot vind och dåligt 

väder.  

Rymlig varukorg 

Med en stor och rymlig varukorg är du  

förberedd för att ge dig ut på en tur 

med vagnen. Varukorgen är placerad 

under sitsen och ger dig möjlighet att 

ta med dig det du behöver för en skön 

dag tillsammans med ditt barn. 

Punkteringsfira hjul 

Alla fyra hjul är fyllda med skum 

och du kan därför ta dig fram 

överallt utan risk för punktering. 

Citylife har också fjädring som 

dämpar vid ojämna underlag.  

PRAKTISKA TILLBEHÖR 

Insektsnät 

00088030290070 

Regnskydd 

00088030010070 

Regnskydd till liggkorgen 

00088031010070 
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6 MÅN – 3.5 ÅR    |     MAX. 15 KG 

PRAKTISKA TILLBEHÖR 

Skötväska 

00088028040070 

Parasoll 

00088030310070 

Åkpåse 

00088029010070 

Citylife Adapter (babyskydd) 

00088030320070 

VILKEN FAVORITFÄRG HAR DU? 

Black 

00088005160050 

00088006160050 (CC) 

Graphite 

00088005040050 

00088006040050 (CC) 

Sunshine 

00088005120050 

00088006120050 (CC) 

Saphir 

00088005080050 

00088006080050 (CC) 

Ruby 

00088005130050 

00088006130050 (CC) 

Pink 

00088005070050 

00088006070050 (CC) 

Lime 

00088005140050 

00088006140050 (CC) 

TEKNISK INFORMATION 

Godkännande: EN 1888 

Utvändiga mått: (B / D / H): 57 / 90 / 92 cm 

Utvändiga mått hopfälld: (B / D / H): 57 / 70 / 30 cm 

Vikt: 10 kg 

57 cm 
90 cm 
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EASYLIFE ELITE 2 

EASYLIFE ELITE 2 
Charmerande sällskap. 

Ska du träffa en vän på caféet eller ta en promenad i parken? Inga problem med 

Easylife Elite 2. Både ryggstöd och fotstöd kan justeras så att barnet både kan sitta och 

ligga bekvämt. Det gör att du utan problem kan ta den tid du behöver utan att 

bekymra dig om barnet skulle behöva sova ute. Easylife Elite 2 fälls enkelt ihop med en 

hand och tar liten plats. Den är lätt att älska när du är ute tillsammans med ditt barn. 



MAX. 3 ÅR   |     MAX. 15 KG

RECARO Easylife Elite 2 – Säkra funtioner och smarta detaljer 

 “Tittlucka” på suffletten 
En tittlucka med nät gör 

att du kan se barnet och 

samtidigt ger det vagnen en 

optimal ventilation 

Reflexer 
    Ser till att vagnen syns bra     

i mörker och vid dåligt väder 

Frontbygel 
     Kan monteras av helt eller    

öppnas på en sida när barnet ska           

sättas i vagnen 

Fotstöd 
Små barn använder det när 

de ska in och ut ur vagnen. 

De äldre vilar fötterna på det 

 Avtagbara hjul 
Gör att vagnen 

kan bli ännu mindre 

vid transpor 

Svängbara 

 framhjul 
Lätt att köra tack vare  

svängbara framhjul. 

Går även att låsa 

Helt handtag 
Vagnen kan enkelt styras och manövreras 

med en hand 

5- punktsbälte
Vadderade bälten som 

skyddar barnen känsliga hud

Rymlig varukorg 
Rymlig varukorg som tar 

upp till 5 kg och är 

lättåtkomligt placerad

Punkteringsfria hjul 
Hjulen är fyllda med skum som gör 

att du får en mjuk körning på olika 

typer av underlag utan risk för 

punktering

Pedalbroms 
Bromsen hanteras enkelt 

oavsett vilka skor du har. Du 

kan t om vara barfota

Fjädring 
Fjädrande bakhjul ser till att  
 vagnen även kan ta sig fram på ojämna underlag

Fälls ihop med en hand 

Easylife Elite 2 kan enkelt fällas ihop med en hand och 

den tar liten plats och kan t om stå av sig själv. Vilket 

uppskattas av många föräldrar världen över. 
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EASYLIFE ELITE 2 

Justerbart ryggstöd och fotstöd 

Både ryggstödet och fotstödet kan regleras så att barnet får 

en så behaglig sitt eller sovställning som möjligt. 

Stor sufflett med utvikbar solskärm 

Easylife Elite 2 har en stor sufflett med en utvikbar solskärm 

längst fram. Den har UPF 50 skydd men skyddar även mot 

vind och dåligt väder.  

Travel System 

Det går att köpa adapters till din 

Easylife Elite 2 så att du kan montera 

på ditt babyskydd från RECARO. Det 

gör att du enkelt kan sätta på ditt 

babyskydd på vagnen utan att behöva 

väcka barnet. 

Ventilation 

På riktigt varma dagar kommer du 

och ditt barn uppskatta “mesh” tyget 

på sidan som ger en bra ventilation 

så att ditt barn har ett skön klimat 

även när solen skiner. 

Komfort inlägg 

Med en komfortdyna sitter ditt 

barn bekvämare och får lite 

bättre stöd även när det är litet. 

Komfortdynan är mjuk och skön 

och hjälper ditt barn att komma 

till ro. 

PRAKTISKA TILLBEHÖR 

Skötväska  

00088028040070 

Parasol 

00088030310070 

Åkpåse 

00088029010070 

Easylife Adapter ( babyskydd) 

00089210320070 
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MAX. 3 ÅR   |     MAX. 15 KG

PRAKTISKA TILLBEHÖR 

Insektsnät 

00089210290070 

Mugghållare 

00088027310070 

Väska för resor 

00088027300070 

VILKEN FAVORITFÄRG HAR DU? 

Select Night Black 

00089110400050 

Select Teal Green 

00089110410050 

Select Pacific Blue 

00089110420050 

Select Garnet Red 

00089110430050 

Prime Mat Black 

00089110300050 

Prime Silent Grey 

00089110310050 

Prime Sky Blue 

00089110320050 

Prime Pale Rose 

00089110330050 

TEKNISK 
INFORMATION 

49 cm 69 cm 

1
0

5
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m
 Godkännande: EN 1888 

Utvändiga mått: (B / D / H): 49 / 69 / 105 cm 

Utvändiga mått hopfälld (B / D / H): 49 / 26 / 59 cm 

Viktt: 6.4 kg 
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EASYLIFE 2 

EASYLIFE 2 
Flexibel resevagn. 

Varje dag är ett äventyr för dig  och ditt lilla barn. Lyckligtvis är Easylife 2 en vagn som 

hjälper er genom alla äventyr. Den väger endast 6 kg och kan lätt fällas ihop med en 

hand. Det tar liten plats och kan t om stå av sig själv när den är ihopfälld.  



6 MÅN – 4 ÅR    |     MAX. 22 KG 

  RECARO Easylife 2 – Säkra funktioner och smarta detaljer 

Stor sufflett 
Sufflett med UPF 50 skydd    

      mot solen men den är också 

    bra mot vind och dåligt väder. 

Punkteringfria hjul 
Hjulen är fyllda med skum som ger 

en mjuk och behaglig körning 

även på ojämna underlag. 

Dessutom är det ingen risk för 

punktering.  

 Fotstöd 
Små barn använder det när 

de ska in och ut ur vagnen 

medan de äldre vilar sin  

fötter på det. 

 Svängbara 

framhjul 

Lätt att köra tack vare de 

svängbara framhjulen 

som även kan låsas. 

Helt handtag 
     Vagnen kan enkelt köras med  

          en hand tack vare det hela styret. 

5-punktssele
Vadderade muddar som skyddar 

barnens känsliga hud mot bältets 

vassa kanter. 

Rymlig 

varukorg 
Centralt placerad under 

sitsen och klarar upp till 

5 kg last. 

Pedalbroms 
Bromasarna kan enkelt fällas 

upp och ner oavsett vilka skor 

du har. Du kan t om vara 

barfota. 

Avtagbara hjul 
Om du behöver göra 

vagnen ännu mindre kan 

även hjulen tas av. 

Låg vikt 

Easylife 2 är ultralätt och väger endast 6 kg vilket gör 

den perfekt som resevagn eller som komplements 

vagn när du ska in och ur bilen ofta.  

Fälls ihop med en hand 

Easylife 2 kan enkelt fällas ihop med en hand och den tar 

liten plats och står t om av sig själv. Detta gör den 

mycket populär bland föräldrar runt om i världen.
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EASYLIFE 2 

Justerbart ryggstöd 

Titta på när mamma och pappa 

handlar eller hellre ta en tupplur? 

Easylife 2 har bra viloläge och ett 

bekvämt fotstöd som inbjuder till skön 

vila för barnet.  

Travel System 

Om du köper en adapter kan du 

montera på ett babyskydd från 

RECARO som gör att du enkelt kan 

sätta på det på vagnen utan att 

behöva väcka barnet. 

Ventilation 

Med “Air Mesh” nät på sidan kommer 

vagnen att få bra ventilation under 

sommarens varma dagar. Skönt om 

barnet ska sova ivagnen eller bara sitta 

och upptäcka världen runt omkring. 

Fjädring 

Easylife kan köras på de flesta typer av underlag tack 

vare att den har fjädring över alla fyra hjulen. Det 

underlättar körningen för föräldrarna och ökar 

komforten för barnet. 

PRAKTISKA TILLBEHÖR 

Efter regn kommer solsken.. 

Våra regnskydd till Easylife ser till att hålla barnen 

torra. De är lätta att sätta på och eftersom de är 

transparenta har du helatiden ögonkontakkt ed 

barnet. 

Skötväska 

00088028040070 

Parasoll 

00088030310070 

Regnskydd 

00089210010070 

Åkpåse 

00088029010070 

Easylife Adapter (babyskydd) 

00089210320070 
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6 MÅN – 4 ÅR    |     MAX. 22 KG 

PRAKTISKA TILLBEHÖR 

Insektsnät 

00089210290070 

Frontbygel 

00089210280070 

Mugghållare 

00088027310070 

Väska för resor 

00088027300070 

VILKEN FAVORITFÄRG HAR DU? 

Select Night Black 

00089120400050 

Select Teal Green 

00089120410050 

Select Pacific Blue 

00089120420050 

Select Garnet Red 

00089120430050 

TEKNISK 
INFORMATION 

49 cm 69 cm 

1
0

5
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m
 Godkännande: EN 1888 

Utvändiga mått: (B / D / H): 49 / 69 / 105 cm 

Utvändiga mått ihopfälld: (B / D / H): 49 / 26 / 59 cm 

Vikt: 6 kg 



PRODUCT DETAILS 
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PRODUKTÖVERSIKT 
Det finns alltid en RECARO stol som passar dig. 

AVAN KIO SALIA ELITE 

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

Mått: (B/ D / H) 44 / 66 / 59 cm 44 / 46 / 59 – 65 cm 44 / 63 – 68 / 61 – 69 cm 

Vikt 4.1 kg 7.8 kg 18 kg (med babyskydd) 

Ryggstöd (W / H) 21 / 37 – 48 cm 31 / 42 – 51 cm 30 / 48 – 57 cm 

Axelbredd 27 cm 32.5 cm 31 cm 

Sitsens mått (B / D) 23 / 23 cm 30 / 30.5 cm 30 / 26 cm 

Levereras med / / ISOFIX guides 



PRODUCT DETAILS 
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SALIA YOUNG SPORT HERO MONZA NOVA IS 

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

Mått (B / D / H) 44 / 63 – 68 / 61 – 69 cm 58 / 50 / 63 – 71 cm 56 / 45 – 54 / 67 – 86 cm 

Vikt 15 kg 8 kg 7.7 kg 

Ryggstöd (B / H) 30 / 48 – 57 cm 29 / 51 – 60 cm 33 / 51 – 60 cm 

Axelbredd 31 cm 35 cm 35 cm 

Sitsens mått (B / D) 30 / 26 cm 30 / 29 cm 30 / 29 cm 

Levereras med ISOFIX guides / ISOFIX guides 



PRODUCT DETAILS 
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PRODUKTÖVERSIKT 
Det finns alltid en RECARO stol som passar dig. 

MAKO ELITE MAKO 

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

Mått: (B / D / H) 44 / 47 – 53 / 60.5 – 80.5 cm 44 / 47 / 60.5 – 80.5 cm 

Vikt 7.2 kg 7 kg 

Ryggstöd (B / H) 30 / 55 – 75 cm 30 / 55 – 75 cm 

Axelbredd 28 – 31 cm 30 cm 

Sitsens mått  (B / D) 30 / 31 cm 30 / 31 cm 

Levereras med Avtagbara sidokollisionsskydd 

(ASP) + ISOFIX guides

ISOFIX guides 



PRODUCT DETAILS 
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MONZA NOVA 2 SF MONZA NOVA EVO SF 

Godkännande UN R44/04 UN R44/04 

Mått (B / D / H) 56 / 45 – 54 / 67 – 86 cm 56 / 45 – 54 / 67 – 86 cm 

Vikt 6.8 kg 6.1 kg 

Ryggstöd (B / H) 33 / 60 – 77 cm 33 / 60 – 77 cm 

Axelbredd 36 cm 36 cm 

Sitsens mått (B / D) 26 / 32 cm 26 / 32 cm 

Levereras med ISOFIX guides ISOFIX guides 



PRODUCT DETAILS 
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PRODUKTÖVERSIKT 
Det finns alltid en RECARO vagn som passar dig. 

CITYLIFE EASYLIFE ELITE 2 EASYLIFE 2 

Godkännande EN 1888 EN 1888 EN 1888 

Mått ( / D / H) 57 / 90 / 92 cm 49 / 69 / 105 cm 49 / 69 / 105 cm 

Utvändiga mått 

(B / D / H) 

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

Vikt 10 kg 6,4 kg 6 kg 

Ryggstöd (B / H) 34 / 45 cm 29 / 42 cm 29 / 42 cm 

Axelbredd 38 cm 15 cm 15 cm 

Sitsens mått (B / D) 25 / 35 cm 32 / 24 cm 32 / 21 cm 

Däckens diameter 16 cm / 23 cm 15 cm 15 cm 

Däckens bredd 3.5 cm / 4.2 cm 2.5 cm 2.5 cm 

Levereras med Regnskydd 

Mugghållare 

Regnskydd / 





   RECARO Kids S.R.L. 

Via Niccolo Tommaseo 68 

35131 Padova (PD) 

Italy 

Phone: +39 (0) 245467-740 

Mail: info@recaro-kids.com 

Web: www.recaro-kids.com 

Vi på RECARO är engagerade i att minimera vår 

miljöpåverkan. Därför södjer vi hållbart skogsbruk och 

använder 100% återvunnet papper för att producera våra 

kataloger. För våra barns framtid. 0
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