
DETSKÉ SEDAČKY A KOČÍKY 2020 www.recaro-kids.com

BETTER TOGETHER
Creating moments.





3

OBSAH

ZNAČKA 

 RECARO .............................................................. 4

PRODUKTY 

 MODULÁRNY SYSTÉM ..................................... 20 

 DOJČENSKÉ ŠKRUPINKOVÉ SEDAČKY 

 AVAN .................................................................. 22

 

 REBOARDER

 KIO  ..................................................................... 26

 SALIA ELITE ....................................................... 30

 SALIA  ................................................................. 36

 DETSKÉ SEDAČKY

 YOUNG SPORT HERO  ....................................... 42

 MONZA NOVA IS ............................................... 46

 MAKO ELITE  ...................................................... 50 

 MAKO ................................................................. 56

 MONZA NOVA 2 SF ........................................... 58

 MONZA NOVA EVO SF ...................................... 60

 DETSKÉ KOČÍKY

 CITYLIFE  ............................................................ 62

 KOČÍKY BUGGY

 EASYLIFE ELITE 2  ............................................. 66

 EASYLIFE 2 ........................................................ 70

 DETAILY PRODUKTOV  ..................................... 74

OBSAH
Cesta začína teraz - objavte naše produkty



4

RECARO

Spolu je všetko lepšie.
Prvá ultrazvuková snímka Vášho miláčika: Toto je začiatok 
úplne novej éry. Nádherný čas, pretože teraz ste rodina. 
Aby ste si mohli každý okamih od začiatku vychutnávať 
bez stresu a uvoľnene, existujú produkty RECARO. Či 
už pri prvej návšteve lekára, pri každodennom nákupe 
v meste alebo počas prvej spoločnej dovolenky: naši 
vysokokvalitní spoločníci na cestách kombinujú kvalitu, 
funkčnosť a dizajn na všetkých Vašich cestách. Pretože 
spolu je všetko o niečo jednoduchšie. Pretože spoločne 
funguje všetko. Pretože rodina znamená byť spolu.

Čo je v živote lepšie, ako objavovať svet spoločne? Keďže spolu je všetko krajšie - Better 
Together. Preto kvalitní ochrancovia z RECARO kombinujú bezpečnosť, ergonómiu 
a funkciu s jedinečným dizajnom. Pre bezstarostné okamihy a mobilitu bez stresu. 
Tak môžete spoločné chvíle zažiť bezstarostne a intenzívne. Pre najcennejší čas. Pre 
spolupatričnosť. Pre okamihy, ktoré zostanú navždy - rovnako ako na úplne prvej fotografii.

Pretože dnes je najlepší deň - a zajtra tiež.
Naše detské sedačky sú jedinečné kombinácie 
najvyššej bezpečnosti, najjednoduchšieho používania, 
ergonomického ovládania pre rodičov a dlhotrvajúcej 
kvality. A to všetko v najmodernejších dizajnoch. Ako 
prémiový výrobca spoločnosť RECARO spoľahlivo 
podporuje Vašu rodinu - pri veľkých cestách, ale aj pri 
malých každodenných dobrodružstvách. Takže každý deň 
sa stane tým najlepším z Vášho rodinného života.

CREATING MOMENTS
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RECARO

Zaisťujeme bezpečnosť a ochranu detí. Ďalej by sme chceli našimi 
výrobkami pomôcť rodinám, aby mohli cestovať bez akýchkoľvek 
obmedzení ich mobility a bez stresu v každej každodennej situácii. 
Preto sa zameriavame na najvyššiu bezpečnosť a kvalitu, ako aj na 
sofistikované inovácie.

Bezpečnosť, kvalita a dizajn – pre každú rodinu.
Každá rodina je iná. Pri otázke bezpečnosti sme však 
jednotní: to najlepšie je dosť dobré. Takto to vidíme 
aj my. Nech už sú vaše každodenné osobné výzvy 
akékoľvek, v spoločnosti RECARO kombinujeme 
inteligentné funkcie a prevratné technológie do 
autentického pohodlného produktu. Naše detské 
sedačky sú pohodlné a bezpečné. Každý produkt 
dokonale zapadá do Vášho života. Pre mnoho momentov 
bez stresu - Better Together.

Prečo presne chápeme, čo si rodičia želajú.
V každej detskej sedačke RECARO je 110 rokov 
skúseností. Naše inžinierstvo sa neustále vyvíjalo. 
Dnes sú prelomové technológie a jedinečná funkčnosť 
súčasťou každého z našich produktov. Kombinujeme 
naše znalosti z vývoja a výroby vysoko kvalitných 
pretekárskych a leteckých sedadiel a vytvárame 
perfektnú detskú sedačku. Okrem toho sú našimi 
návrhármi a inžiniermi mamičky, oteckovia, tety alebo 
strýkovia. Každý deň sme odhodlaní dbať na bezpečnosť 
a pohodu najmenších vo Vašej rodine. Chceme Vás 
sprevádzať. Vezmete nás na svoju jedinečnú cestu?

Today is our favorite day. And tomorrow, too. 
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Robíme všetko pre bezpečnosť Vášho dieťaťa.

Ako sa získava dôvera? Tým, že sa vždy ponúkne viac, 
ako sa očakáva. Preto vybavujeme naše detské sedačky 
a detské kočíky výrazne bezpečnejšími prvkami, ako 
vyžadujú bezpečnostné normy. Naši inžinieri a dizajnéri 
to nevedia inak: priekopnícky duch je hlboko zakorenený 
v podnikovej filozofii RECARO. 
Nechceme len patriť medzi najlepších. Chceme byť 
najlepší. Aby nám rodičia mohli veriť. Na každej ceste. 
Na každej dovolenke.

Prečo samotné bezpečnostné normy nepostačujú.

Naše bezpečnostné technológie idú v prípade nehody 
ďaleko nad bežnú ochranu. Pri prenášaní detskej sedačky, 
pri usadení do detskej sedačky, pri zapínaní a napokon 
počas celej jazdy - stvárňujeme bežný deň Vašej rodiny 
jednoduchý a bezpečnejší. Inteligentné funkcie, ľahká 
manipulácia, intuitívne sedadlá - kombinácia týchto detailov 
vedie k najlepším možným výsledkom.
Týmto garantujeme rodičom najvyššiu úroveň bezpečnosti.
Do nášho vývoja zahrnujeme výsledky renomovaných 
skúšobných inštitútov: ADAC, Stiftung Warentest 
a v neposlednom rade najväčších špecialistov v tejto oblasti 
- rodiny.

Pokiaľ ide o bezpečnosť, neexistujú žiadne kompromisy. Preto je našou najvyššou 
prioritou ochrana a integrita Vášho dieťaťa. Naše riešenia pravidelne prevyšujú 
požiadavky zákonných noriem a presviedčajú renomované testovacie inštitúty a rodičov 
po celom svete. Kombinácia spoľahlivej bezpečnostnej technológie a vynikajúcej 
kvality produktu dáva rodinám dobrý pocit vo všetkých smeroch. A tí najmenší? Sedia 
pohodlne a bezpečne - a počas toho sa ponárajú do sladkých snov.

RECARO

CREATING SAFETY
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Testované, vynikajúce – hodnotené  
ako veľmi dobré.
Kombináciou bezpečnosti, ergonómie a funkčnosti 
s atraktívnym dizajnom definujeme nové štandardy 
v preprave detí, dojčiat a batoliat. Potvrdzujú to aj mnohé 
ocenenia a úspešné spotrebiteľské testy.

i-Size
Preprava proti smeru jazdy, optimalizovaná ochrana pri 
bočných nárazoch a intuitívna inštalácia ISOFIX ponúkajú 
maximálnu bezpečnosť malým cestujúcim na zadných 
sedadlách. V prípade čelnej zrážky sa sily rozložia po 
celom tele, čím sú chránené citlivé oblasti hlavy a krku.
Model i-Size alebo UN R129 bol vyvinutý s použitím 
najnovších metód testovania bezpečnosti detí 
v aute a opisuje najaktuálnejšiu schvaľovaciu normu 
s najvyššími požiadavkami na bezpečnostný štandard.

Nová bezpečnostná smernica EÚ vyžaduje prepravu proti smeru jazdy do veku 15 mesiacov.  
Naši odborníci na bezpečnosť odporúčajú prepravu proti smeru jazdy, ak je to možné, až do veku 4 rokov.

RECARO

Čo sa stane počas nárazového testu?
Pri čelnom nárazovom teste pre detské sedačky sa 
vozík zastaví z rýchlosti asi 70 km / h na nulu počas 
niekoľkých milisekúnd. To vytvára obrovské sily: asi 
40-krát vyššie ako naše gravitačné zrýchlenie. Naše 
dojčenské škrupinkové sedačky a detské sedačky sú 
na túto núdzovú situáciu pripravené. Naše výrobky sú 
navrhnuté tak, aby bol Váš každodenný rodinný život 
bezstarostný a uvoľnený - bezpečnosť inkluzívne.

Ochrana proti bočnému nárazu
Pre naše detské sedačky pozostáva ochrana proti 
bočnému nárazu z násuvných, vyklápateľných alebo 
integrovaných systémov. 

To umožňuje optimálne a rýchle prispôsobenie detskej 
sedačky na každé vozidlo. S naším pokročilým systémom 
bočnej ochrany (Advanced Side Protection) garantujeme 
ochranu ďaleko nad zákonnými požiadavkami. Sily 
pôsobiace v prípade nárazu sú absorbované a zachytené 
detskou sedačkou. Pre ešte väčší nárazový výkon.

HERO - systém bezpečnostných popruhov
Náš bezpečnostný systém HERO zabraňuje skĺznutiu 
a prekrúteniu popruhov. Popruhy a vypchávky popruhov 
sa spolu s opierkou hlavy umiestnia do správnej polohy. 
Patentovaná technológia tiež zaisťuje, že v prípade 
nárazu sa všetky sily presmerujú. Pre maximálnu 
bezpečnosť detí.
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Sme známi našimi sedadlami  
– a priekopníckym duchom.
Je tu niekto, pre koho je bezpečnosť Vášho dieťaťa 
rovnako dôležitá ako pre Vás: naši zamestnanci. My 
v RECARO sme taktiež rodičia, tety, strýkovia alebo 
starí rodičia. Považujeme za našu úlohu, aby sme vám 

Naše detské sedačky majú za sebou dlhú cestu, kým sa konečne dostanú do výroby. 
Spolupracujeme s medzinárodnými skúšobnými inštitútmi. Intenzívne a rozsiahle 
testovacie fázy završujú vývoj našich výrobkov. Nakoniec nikto nie je tak kritický 
k výsledku, ako náš tím technikov a dizajnérov. Môžete si byť istí: RECARO dodáva 
iba také riešenie pre Váš každodenný život, o ktorom sme aj my sami absolútne 
presvedčení. Nič iné pre nás neprichádza do úvahy.

RECARO

poskytli najlepšie možné riešenie pre každú každodennú 
výzvu. A čo viac, vyvíjame ochranných spoločníkov, ktorí 
Vám budú k dispozícii počas rodinných výletov a ciest. 
Len kto poskytuje takto veľa, si zaslúži Vašu dôveru.

CREATING SAFETY
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V spoločnosti RECARO sme takisto rodičmi a chceme Vám 
ponúknuť to najlepšie a najbezpečnejšie riešenie. Preto každý deň 
ideme ďaleko za hranice požadovaných bezpečnostných noriem.

Bezpečnosť a kvalita, ktorú cítite.
Naše kolekcie kombinujú najvyššiu úroveň kvality 
a bezpečnosti, ako aj záväzok našich tímov byť každý 
deň lepší a bezpečnejší ako predchádzajúci deň. Preto 
je každá detská sedačka podrobená viacstupňovej 
testovacej fáze. Až do spustenia výroby investujú naši 
technici a dizajnéri veľa času. Pretože jedna vec je jasná: 
kombinácia srdca a vedomostí vedie k najlepšiemu 
výsledku. Zameriavame sa samozrejme na núdzové 
situácie, ale kľúčovú úlohu pre nás ako prémiového 
výrobcu hrá tiež dlhá životnosť. Aby ste si spoločný 
čas mohli užívať intenzívnejšie. Spolu s Vašou detskou 
sedačkou RECARO - Better Together.

Jeden dotyk povie viac ako 1 000 slov.
Poznáte už naše aktuálne dizajny? U predajcu, ktorému 
dôverujete, môžete na požiadanie v kľude vyskúšať 
naše detské sedačky a kočíky. A budete prekvapení: 
bezpečnosť sa skutočne dá cítiť.

RECARO

Najprísnejšie testy na svete.
S cieľom neustáleho zlepšovania našich výrobkov 
a získavania nových poznatkov spolupracujeme 
s renomovanými skúšobnými inštitútmi: DEKRA, TÜV 
v Nemecku, TASS v Holandsku a ďalšími partnermi 
na celom svete. Tieto testy nevykonávame preto, aby 
sme splnili normy a získali regulačné schválenia. Naším 
cieľom je sa nechať medzinárodne testovať a zlepšovať 
sa. K tomuto patria aj testy odvodené od EURO NCAP, 
ktoré vykonávajú Stiftung Warentest a ADAC. Nielen, 
že sa zúčastňujeme, ale chceme dosiahnuť čo najlepší 
výsledok - to je naša motivácia.

All the way. All the day.
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Detské sedačky, ktoré poskytujú  
oporu a bezpečnosť.
Ergonomická poloha pri sedení hrá dôležitú úlohu pri 
vývoji našich výrobkov. Na základe najnovších lekárskych 
poznatkov vyvíjame patentované technológie, ktoré 
jedinečným spôsobom kombinujú zdravú ergonómiu, 
robustnú kvalitu a jednoduchú manipuláciu.
Tak sú deti vďaka RECARO v dobrých rukách od prvého 
odgrgnutia až po prvú návštevu kina. Možno bude dojčenská 
škrupinková sedačka alebo kočík dokonca ich druhé 
najobľúbenejšie miesto - samozrejme po lone mamy a otca.

Náš cestovný tip pre mladých rodičov:
S dieťaťom odporúčame pravidelné zastávky. Na deke 
sa potom môže Váš miláčik dostatočne pohybovať. 
Týmto spôsobom podporujete zdravý vývoj Vášho 
dieťaťa. Pravidelné prestávky na pohyb zvyšujú pohodu 
aj u starších detí. A súčasťou je aj dobrá nálada.

Zdravé držanie tela je nevyhnutné pre malých bádateľov. V spolupráci s poprednými 
ortopédmi a fyzioterapeutmi vytvárame z našich detských sedačiek a kočíkov 
perfektných spoločníkov na každej ceste. Od prvého dňa zabezpečujú produkty 
RECARO optimálne opieranie chrbta Vášho dieťaťa pri sedení alebo vykonávaní 
akéhokoľvek pohybu. Inteligentné funkcie uľahčujú tiež rodičom manipuláciu. Spolu 
s textilom priateľským k pokožke v moderných dizajnoch sú atraktívnymi a podpornými 
spoločníkmi pre každú cestu - Better Together.

RECARO

CREATING CARE
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Deti vnímajú dotyk a pohyb obzvlášť citlivo. S materiálmi šetrnými 
k pokožke a pohodlným komfortom pri sedení uľahčujeme malým 
spolujazdcom vychutnať si každý výlet.

Dojčenské škrupinkové sedačky,  
ktoré sa prispôsobia Vášmu dieťaťu.
Výškovo nastaviteľná opierka hlavy s integrovaným 
vedením pásu v reboarderi Salia vďaka svojej 
mimoriadnej kombinácii odľahčuje chrbticu a celý 
organizmus. Vďaka individuálne nastaviteľnému uhlu 
sedadla môže Vaše dieťa počas jazdy pohodlne sedieť 
alebo si pohodlne zdriemnuť.

Funkcie, ktoré uľahčujú rodičom život.
Aby ste svoju detskú sedačku mohli ľahko upevniť, 
ponúkame tiež modulárne systémy so základňou. 
Sedadlo sa bezpečne upevní na jedno kliknutie. 
Praktické indikátory zobrazujú zelenú, ak je upevnené 
správne. A čo je najlepšie: základňa sa dá ľahko vybrať 
a uložiť.

Detské sedačky, ktoré rastú spolu  
s Vašim batoľaťom.
Detská sedačka Mako Elite je vybavená nastaviteľnou 
opierkou nôh. Vaše dieťa získa dodatočnú oporu. 
Vankúšikové vložky môžu byť nastavené individuálne. 
Takzvané inteligentné ochranné bočnice sa prispôsobujú 
šírke ramien Vášho malého miláčika a okrem toho vďaka 
nastaviteľnému operadlu rastú spolu s ním. 

Inteligentné materiály  
v každodennom používaní
Naša súčasná textilná inovácia je na jednej strane ľahká 
a vzdušná a na druhej strane odolná a robustná pri 
každodennom používaní. Prostredníctvom priedušných 
poťahov zabezpečíme pre Vaše dieťa ideálnu klímu. 
Inteligentné otvory na konštrukcii sedadla a vložkách zo 
sieťoviny v tkanine zabezpečujú stálu cirkuláciu vzduchu. 
Týmto spôsobom sa bábätká cítia pohodlne a nepotia 
sa. A detská škrupinka zostane ešte dlho taká krásna 
ako v prvý deň.

RECARO
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Vôňa, dotyk, pocit, chuť - deti vnímajú svoj svet so všetkými zmyslami.  
Pre novorodencov je obzvlášť dôležitý príjemný pocit na pokožke a príjemná poloha 
chrbta, aby si mohli rýchlo nájsť pokoj vo vzrušujúcom každodennom živote.  
Preto v spoločnosti RECARO kombinujeme nezaťažené materiály a zdravú ergonó-
miu. Pri každom pracovnom kroku dbáme aj na trvalú udržateľnosť. To všetko spolu 
umožňuje našim deťom vyrastať tak, ako si zaslúžia. Koniec koncov, sú to oni,  
kto bude formovať svet zajtrajška. Dúfajme, že spolu - Better Together.

RECARO

CREATING CARE
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Ergonomicky cenné pre rodičov.
Vyvinuté poprednými odborníkmi v oblasti ergonómie, 
intenzívne testované v mnohých vývojových fázach 
a hodnotené na základe objektívneho názoru renomovaných 
skúšobných inštitútov: každý dizajn od spoločnosti RECARO 
kombinuje funkčné, ergonomické a estetické komponenty. 
Podporujeme teda celú veľkú rodinu v každodennom živote. 
Či už so sedadlom otočným okolo 360 stupňov, indikátormi 
detskej sedačky na základni alebo našim systémom 
skladania kočíkov pomocou jednej ruky, deťom, rodičom 
a starým rodičom uľahčujeme vychutnať si spoločné chvíle. 
Pretože toto je to, čo sa počíta. 

Odolné a trvácne výrobky.
Narodenie dieťaťa mení aj povedomie rodičov: požadujú 
sa testované, odolné a ekologické materiály. Na strane 
jednej by sa mal Váš malý miláčik cítiť úplne pohodlne. 
Na druhej strane chcete pomôcť zachovať náš svet 
pre Vaše deti a vnúčatá. V spoločnosti RECARO si 
uvedomujeme našu dvojitú zodpovednosť. Kvalita pre 
nás vždy znamená udržateľnosť. Preto sa spoliehame na 
mimoriadne odolné výrobky a výrobu, ktorá šetrí zdroje.

Šesť lichotivých  
faktov pre rodičov.
Pokožka dojčiat a malých detí je obzvlášť 
citlivá. To znamená, že dokáže oveľa 
viac reagovať na škodliviny, nerovnosti 
a teploty. Preto sú naši dizajnéri a inžinieri 
obzvlášť opatrní, pokiaľ ide o výber 
a spracovanie našich materiálov a textílií.

1. Pokorené štandardy
Ideme ďaleko za predpísané  

zákonné normy.

2. Nezaťažené materiály
Na naše materiály sú kladené  
vysoké nároky ohľadom nulového  

obsahu škodlivín a trvácnosti.

3. Vysoko kvalitné textílie
Ľahko udržiavateľné, rýchlo schnúce 
textílie s možnosťou prania v práčke 

a dlhodobá kvalita.

4. Vynikajúce čalúnenie
Používame vysokokvalitné peny 
z automobilového priemyslu, a preto vám 
môžeme zaručiť dlhotrvanlivé čalúnenie 

pre pohodlie počas mnohých rokov.

5. Najlepšie spracovanie
Všetky textílie a švíky podliehajú  

prísnym záťažovým testom.

6. Nezávisle kontrolované
Dodatočné preskúmanie nezávislými 
inštitútmi a dodržiavanie všetkých  
noriem EÚ.

RECARO

You care. We care.
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Naše hodnoty ukazujú, kto sme.
Zameriavame sa na bezpečnosť a kvalitu v atraktívnom 
a hmatateľnom dizajne. Prelomová technológia, ako 
napríklad náš patentovaný systém popruhov HERO, 
prináša rodičom pridanú hodnotu. Potvrdzujú to mnohé 
medzinárodné a národné ocenenia. Tieto míľniky 
spolu s mnohými spokojnými rodinami sú pre nás tou 
najkrajšou pečaťou kvality a povzbudením pokračovať 
v tejto ceste. Sľubujeme Vám: budeme sa neustále 
zlepšovať každý deň. 

Tu necháme naše referencie hovoriť za nás.
Naše výrobky už získali početné medzinárodné ocenenia. 
Tieto ocenenia dokazujú naše komplexné inžinierske 
zručnosti a naše know-how.

S batoľaťom prináša každý deň nové výzvy. Aké upokojujúce je vedomie, 
že s RECARO máte na svojej strane spoločníka, ktorý Vás spoľahlivo a bezpečne 
podporuje. Naše prémiové výrobky sa osvedčili po mnoho rokov a neustále  
definujú nové štandardy z hľadiska funkcie, pohodlia, kvality a dizajnu. Nezáleží  
na tom, kam pôjde Vaša cesta: sme tu pre Vašu rodinu - pre bezpečnú mobilitu  
a viac MY momentov.

RECARO

CREATING VALUE
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Bezpečnosť je našou najvyššou prioritou.
Všetko začína optimálnou bezpečnosťou. Krátke 
cesty, dlhé výlety alebo prvá spoločná dovolenka: 
každý rodinný život robíme bezstarostným 
a bezpečným. Pretože pri jazde mestom alebo na 
dlhej ceste s dieťaťom nie je nič dôležitejšie ako 
dobrý pocit. Samozrejme, prioritou v RECARO je 
zabezpečenie Vášho malého miláčika v prípade 
nehody. Chceme Vás ale tiež podporovať v každej 
každodennej situácii. Aby ste si mohli vychutnať 
každý okamih spolu ako rodina - Better Together.

Kvalita je predpokladom všetkého.
Odolné materiály, sofistikované technológie 
a najprísnejšie testy: v spoločnosti RECARO 
nenechávame nič náhode. Pretože sme pevne 
presvedčení, že dobré môže pochádzať iba z dobrého. 
Pritom sme sa zaviazali k udržateľnosti. Naše procesy 
šetriace zdroje presviedčajú rodičov po celom svete.

Dizajn, ktorý vyzerá dobre a má zmysel.
U našich prémiových výrobkov nie je rozhodujúci vzhľad 
samotný. Dizajn musí tiež niečo poskytovať. Nazývame 
to dômyselný dizajn. To znamená, že vizuálne príťažlivý 
dizajn je neoddeliteľne spojený s intuitívnymi systémami, 
vlastnosťami a výhodami pre mladých rodičov. 
Jednoduchá obsluha Vám ušetrí veľa času a zbytočného 
rozmýšľania v každodennom živote. Ergonomický 
a redukovaný dizajn uľahčuje prenášanie. To prospieva 
rodičom a ich deťom. Pretože ako je známe, uvoľnená 
nálada je totižto nákazlivá. 

Toto všetko spolu je RECARO.
Teraz viete, kto sme a čo robíme. Neváhajte 
a navštívte nás u jedného z našich predajcov 
a vyskúšajte si naše dojčenské a detské sedačky. 
Jedna vec je totižto istá: máme správne riešenie 
pre každú rodinu a pre každú požiadavku.

RECARO

You support. We support.
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Dôvera časom rastie. Spoločnosť RECARO vyrába mobilné sedadlá už vyše 110 rokov 
a je odhodlaná bezpečne prepravovať a sprevádzať ľudí. Obzvlášť citlivé a dôležité 
postavenie pre nás zaujíma oblasť detských sedačiek. Pretože my v RECARO máme 
tiež deti. Preto robíme všetko, čo je v našich silách, aby bola Vaša rodina v bezpečí. 
Na všetkých krátkych a dlhých cestách. Na ulici rovnako ako vo vzduchu.  
Každý deň a všade.

RECARO

CREATING TRUST
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To sú podrobnosti,  
z ktorých je vytvorený celkový obraz.
Už viac ako 110 rokov dodáva spoločnosť RECARO 
výrobky, ktoré kombinujú estetiku, ergonómiu 
a funkčnosť. Výrobky, v ktorých sa počíta každý detail 
a každý milimeter je premyslený. So všetkými našimi 
detskými sedačkami a kočíkmi sa teda manipuluje ľahko 
a intuitívne. To šetrí čas a umožňuje Vám vychutnať si 
spoločné chvíle ešte intenzívnejšie. 

Detské sedačky otáčateľné o 360 stupňov 
a s možnosťou nastavenia výšky? Obzvlášť ľahké 
a obratné detské kočíky? Ergonomické polohy na 
sedenie a ležanie? Pre nás to nie sú technické 
vylepšenia, ale samozrejmá požiadavka moderných 
rodín na naše výrobky. Sme presvedčení, že dizajn by sa 
mal vytvárať pre potreby ľudí. Dômyselný dizajn - ako ho 
nazývame - vedie k DNA našej každodennej práce. 

To, čo sa začalo v roku 1906 v konštrukcii karosérií 
a vybavení interiérov, pokračovalo v úspešnej spolupráci 
s Porsche. S produkciou legendárnych športových 
a leteckých sedadiel sme sa neustále vyvíjali. Výroba 
mimoriadne kvalitných a bezpečných detských sedačiek 
a detských kočíkov je oblasť, ktorá nám obzvlášť leží 
na srdci. Koniec koncov, sú to aj naše deti, ktoré budú 
formovať svet zajtrajška. 

Naše míľniky dokazujú, že s tým máme pravdu: už v roku 
1998 definovala spoločnosť RECARO nový štandard 
zavedením prvej detskej sedačky, ktorá rastie spolu 
s dieťaťom. Ďalší člen produktového radu RECARO, 
Zero.1 Elite, získa v roku 2017 zlatú cenu za dizajn. Od 
roku 2019 pokračuje v tejto tradícii spoločnosť RECARO 
Kids. Prezentáciou mnohých nových, inovatívnych 
produktov dokazujeme naše know-how. Aby ste si mohli 
intímnejšie rodinné chvíle vychutnať ešte viac, budeme 
Vám naďalej poskytovať absolútnych inteligentných 
spoločníkov, ktorí sú orientovaní na budúcnosť 
a bezpeční na všetkých trasách. Šťastnú cestu.

Viac ako 110 rokov dizajnu, 
ergonómie a bezpečnosti

1906
Založenie spoločnosti ako  
„Stuttgarter Carosserie- u. Radfabrik“.

1909
Po premenovaní na „Stuttgarter Karosse-
riewerk Reutter“: Patent pre reformovanú 
karosériu.

1920
Nadstavby na karosérie vrátane kompletného 
vnútorného vybavenia pre takmer všetkých 
známych výrobcov tej doby.

1950
Prvé z viac ako 60 000 vozidiel Porsche 356 
z Nemecka stavia spoločnosť Reutter.

1963
Karosársky podnik sa predáva spoločnosti 
Porsche. Z podniku Reutter Carosserie sa 
stáva špecialista RECARO.

1971
Spoločnosť RECARO začína s výrobou 
sedadiel do lietadiel.

1983
Fúzia Keiper RECARO a premiestnenie 
kompletnej výroby sedadiel do lietadiel 
do Schwäbisch Hall.

1998
RECARO predstavuje prvú detskú sedačku 
RECARO, ktorá rastie s dieťaťom.

2017
Svetová novinka RECARO Zero.1 Elite získala 
zlatú nemeckú cenu za dizajn.

2019
Pokračovanie úspešného príbehu  
RECARO spoločnosťou RECARO Kids.

„Dômyselný dizajn opisuje kombináciu funkcií, ergonómie a estetiky, 
ktorá bola vždy vlastná naším výrobkom.“

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

RECARO
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RECARO Automotive Seating 
Kontrola na každej ceste.
Cíťte cestu. Majte kontrolu. Užite si každú zákrutu. 
Priekopnícky duch spája vášeň s produktmi licenčného 
partnera Adient: od legendárneho športového sedadla, 
cez variant pre väčšinu vodičov, ktorý chráni chrbát, 
až po profesionálnu pretekársku škrupinku. Na 
ceste, ako aj v limitnej oblasti na pretekárskej dráhe. 
Nekompromisná koncentrácia - stopercentná opora.

Cesta je cieľom - a naším cieľom je, aby bola táto cesta pre vás čo najpohodlnejšia. 
Už viac ako 110 rokov sme pri pohybe ľudí. S inovatívnymi riešeniami vynikajúcej 
kvality. Objavte budúcnosť sedenia.

RECARO Aircraft Seating 
Príďte uvoľnene.
Pozerajte sa na svet inými očami. Nechajte myšlienky 
lietať. Užite si cestu. Sedadlá do lietadiel RECARO 
sú samostatnou triedou. Sofistikovaný dizajn spĺňa 
optimálne pohodlie nad mrakmi. Pre uvoľnených 
pasažierov na všetkých trasách. Letecké spoločnosti 
okrem toho vďaka nízkej hmotnosti, udržateľnej kvalite 
a ľahkej údržbe šetria financie a znižujú svoje emisie 
CO2. Aby ste prišli v poriadku. Trvalo udržateľne. 
Efektívne. Pohodlne.

RECARO

CREATING SYNERGIES
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RECARO Kids 
Bezpečne. Jednoducho. Presvedčivo.
Spoločne každý deň objavujte nový svet. S veľkými 
očami. A s uvoľnenými rodičmi. Naše detské sedačky 
a kočíky nielen kombinujú dizajn a prvotriedne 
spracovanie, ale majú aj sofistikovanú bezpečnostnú 
koncepciu. Dômyselné funkcie v spojení s typickou 
ergonómiou RECARO a intuitívnym ovládaním uľahčujú 
každodenný život a chránia Vaše dieťa. Pre zodpovedných 
a náročných rodičov - Better Together.

RECARO eGaming 
Hranie na novej úrovni.
Niekoľko milisekúnd na presnú reakciu.
Rozhodujúce pre víťazstvo alebo porážku. Herné se-
dadlá od spoločnosti RECARO eGaming stanovili nové 
štandardy: optimalizovaná kontúra sedadiel, ktorá bola 
od základov vyvinutá s hráčskou komunitou, dokonale 
podporuje aj dlhé sedenia. To umožňuje hráčom zamerať 
sa na to, na čom záleží: na hru. Premyslené do najmenších 
detailov. Pre bezpečné držanie tela a najlepší výkon.

RECARO
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MODULÁRNY SYSTÉM

Deti rastú. Základňa Avan / Kio Base zostáva. Ako modulárny systém môžete používať 
našu základňu i-Size od narodenia do približne 4 rokov, najskôr s detskou sedačkou 
Avan a potom s detskou sedačkou Kio umiestňovanou v protismere jazdy. Jediným 
kliknutím je Vaše dieťa vo vozidle zaistené. Indikátory Vám na prvý pohľad ukážu,  
či je všetko správne nainštalované. To Vám ušetrí veľa drahocenného času pri každej 
ceste - a všetci zostanú uvoľnení.

KIO + novorodenecká vložka
Od narodenia - 4 roky

ZÁKLADŇA AVAN / KIO BASE

Od narodenia - 4 roky

KIO
3 mesiace - 4 roky

AVAN
Od narodenia - 15 mesiacov

MODULÁRNY SYSTÉM
Flexibilné riešenie pre dnešok a zajtra.

MODULARITA, KTORÁ VÁS SPREVÁDZA
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AVAN / KIO BASE

65 cm

35
  –

  8
6 

cm

Schválenie: UN R129/03 (i-Size)

Vonkajšie rozmery (Š / H / V): 35,5 / 65 / 35 – 86 cm

Hmotnosť: 7,5 kg

Modulárny systém
Základňu Avan / Kio Base je možné 

používať modulárne s dojčenskou 
škrupinkovou sedačkou Avan 

a protismerným zádržným 
systémom Kio

Indikátory
Na prvý pohľad ukážu, či je všetko 

správne nainštalované a dávajú 
zelenú

Pripojenie ISOFIX
Zabezpečuje bezpečné upevnenie 

vo vozidle

Inštalácia jedným 
kliknutím prostredníct-
vom systému ISOFIX
Jednoduchá a bezpečná inštalácia 
základne ISOFIX na jedno kliknutie 
bez bezpečnostného pásu vozidla

Dĺžkovo nastaviteľná 
oporná noha
Jednoduché prispôsobenie vo 
vozidle a zlepšená stabilita

Ochranný oblúk
V prípade nehody pohlcuje energiu

TECHNICKÉ PODROBNOSTI

Jednoducho a bezpečne v každodennom živote
Základňa Avan / Kio Base robí z dojčenskej škrupinkovej 
sedačky Avan a protismerného zádržného systému Kio 
jednoduchého a bezpečného každodenného spoločníka 
pre každú situáciu. Obidva modely zapôsobia svojím 
praktickým modulárnym systémom a základňou, ktorá 
môže zostať vo vozidle po celú dobu používania. Vďaka 
základni sa obidve sedadlá rýchlo a pevne jedným 
kliknutím namontujú do každého automobilu. Perfektne 
vhodné pre rýchly rodinný život. Kombinácia základne 
a detských sedačiek je vzájomne farebne a aj technicky 
dokonale zladená. Dojčenská škrupinková sedačka Avan 
sa používa od narodenia do veľkosti 83 cm (asi 15 mesia-

cov) výlučne proti smeru jazdy. Buď môže byť rýchlo alebo 
ľahko kliknutím upevnená na základňu Avan / Kio Base alebo 
môže byť zabezpečená bezpečnostným pásom vozidla. Pro-
tismerný zádržný systém Kio môžete pre svoje dieťa používať 
od výšky 60 cm (približne 3 mesiace) alebo s dodatočne 
dostupnou novorodeneckou vložkou už od narodenia. Pro-
tismernú sedačku odporúčame používať čo najdlhšie proti 
smeru jazdy - pokiaľ je to možné do veľkosti 105 cm alebo do 
veku približne 4 rokov. Keď bude mať Váš miláčik 16 mesia-
cov, môžete protismerný zádržný systém použiť aj v smere 
jazdy. Pre bezpečné cesty - bez ohľadu na to, či ide o dlhú 
cestu alebo krátky výlet.

ZÁKLADŇA AVAN / KIO BASE
Bezpečná kombinácia.

BEZPEČNÉ ARGUMENTY PRE KAŽDÚ JAZDU
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AVAN

Víkendový výlet s dieťaťom je niečo mimoriadne. Predovšetkým sú rodičia upokojení, keď sú 
ich potomkovia optimálne chránení v aute a na cestách. Dojčenská škrupinková sedačka Avan 
prekonáva všetky bezpečnostné požiadavky a Vaše potomstvo má optimálnu ventiláciu vďaka 
inteligentným otvorom vo vonkajšej konštrukcii. Či už pri krátkej alebo dlhej ceste, náš Avan je 
možné pripevniť bezpečnostným pásom vozidla alebo jediným kliknutím do voliteľnej základne 
i-Size. Ak dieťa vyrástlo z dojčenskej škrupinkovej sedačky, môže byť základňa Avan / Kio Base 
použitá ako modulárny systém s protismerným zádržným systémom Kio do veku asi 4 rokov. 
Tak spolu absolvujete veľa pekných výletov.

AVAN
Prvý anjel strážny dojčaťa.
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45 – 83 CM   |   MAX. 15 MESIACOV   |   MAX. 13 KG

i-Size
Preprava v protismere podľa najnovšej 
testovacej normy UN R129 pre 
maximálnu bezpečnosť

Intuitívna obsluha
Dojčenskú škrupinkovú sedačku je 

možné niekoľkými úkonmi pripevniť na 
voliteľnú základňu a znova ju demontovať

Pena sedadla
Perfektne sa prispôsobí tvaru tela Vášho 

dieťaťa a ponúka maximálne pohodlie

Advanced Side 
Protection (ASP)
Integrované chrániče absorbujú sily  
pri bočnom náraze

Ergonomická rukoväť
Optimálny tvar rukoväte pre 

ergonomické prenášanie a nastaviteľná 
vo viacerých polohách

Novorodenecká vložka
Novorodenecká vložka poskytuje dieťaťu 

rovnú a ergonomickú polohu pri ležaní

Výškovo nastaviteľná  
opierka hlavy s integrovaným 
vedením pásu
Poskytuje jednoduché, individuálne 
prispôsobenie rastúcemu dieťaťu  
a podporuje ergonomické sedenie

Potiahnuté jazyky popruhov
Znižujú zahrievanie v lete - citlivá detská 
pokožka sa tak neporaní

Patentovaný systém  
popruhov HERO

Jednotka ramenných vypchávok, 
vypchávok popruhov a opierky hlavy 

zamedzuje prekrúteniu a skĺznutiu 
popruhov - pre ľahké a bezpečné 

zaistenie popruhmi 

Systém 3-bodového pásu
Intuitívne centrálne nastavenie 

pásu pomocou vedenia pásu HERO 
podporuje bezpečné a jednoduché 

zaistenie dieťaťa pásom

Flexibilná manipulácia
Je možné ju upevniť s bezpečnostným 
pásom vozidla alebo jedným kliknutím 
k základni i-Size

Modulárny systém
So základňou Avan / Kio Base je dojčenská škrupinková 
sedačka Avan v aute nainštalovaná jediným kliknutím. 
To rodičom v rýchlom rodinnom živote uľahčuje jej 
upevnenie a vďaka indikátorom, ktoré znázorňujú správnu 
inštaláciu, zvyšuje bezpečnosť. Ak je dieťa väčšie, môže 
sa Avan / Kio Base používať s protismerným zádržným 
systémom Kio až do veku asi 4 rokov. Pre dlhotrvajúcu 
radosť a veľa krásnych ciest a výletov.

BEZPEČNÉ ARGUMENTY PRE KAŽDÚ JAZDU
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Základňa AVAN / KIO Base
00089040000050

Nízka hmotnosť
S dieťaťom máte ako rodič vždy niečo v náručí 
alebo v ruke. Dojčenská škrupinková sedačka Avan 
s hmotnosťou len 4,1 kg sa prepravuje zvlášť ľahko. 
Vychutnajte si čas batoľaťa a prežite spolu najkrajšie 
chvíle.

AVAN

Ochrana sedadla
00088022330070

Sieťka proti hmyzu
00089230290070

Ochrana proti dažďu
00089230010070

Cirkulácia vzduchu
Čerstvý vzduch zaisťuje dobrú náladu. Preto inteligentné 
otvory na vonkajšej konštrukcii a vložky zo sieťoviny 
v poťahu sedadla zabezpečujú rovnomernú cirkuláciu 
vzduchu. Viac komfortu a pohody nie je možné. Či už 
rýchlo k starej mame alebo na dovolenku s celou rodinou 
- takto zostávajú deti v dobrej nálade. Nezáleží na tom, 
ako dlho cesta trvá.

Inteligentná zámka popruhu
Jednoduché a bezpečné zaistenie 
popruhom vďaka inteligentnej 
zámke popruhu: pri vyberaní dieťaťa 
sa zámka popruhu preklopí dopredu 
a aj tam zostane. Dieťa teda pri 
vkladaní do sedačky nie je posadené 
na zámku a rodičia môžu potomka 
bezpečne, pohodlne a časovo 
úsporne pripútať.

Extra veľká slnečná strieška
Mimoriadne veľká slnečná strieška 
s ochranou proti slnečnému žiareniu 
UPF 50 a vyklopiteľná slnečná clona 
ponúkajú ochranu citlivej detskej 
pokožky počas slnečných letných 
mesiacov alebo na prvej spoločnej 
dovolenke. Tak zaisťuje pobyt vonku 
radosť všetkým.

Travel systém
Nechajte dieťa spať:
vďaka vhodným adaptérom pre 
dojčenské škrupinkové sedačky 
RECARO je možné rýchle 
premiestnenie z automobilu na kočík 
- táto flexibilita bez stresu umožňuje 
mobilitu vo všetkých každodenných 
situáciách.

PRAKTICKÍ SPRIEVODCOVIA NA CESTÁCH
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Schválenie: UN R129/03 (i-Size)

Vonkajšie rozmery (Š / H / V): 44 / 66 / 59 cm

Hmotnosť: 4,1 kg

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

Adaptér Easylife
00089210320070

Adaptér Citylife
00088030320070

45 – 83 CM   |   MAX. 15 MESIACOV   |   MAX. 13 KG

44 cm 66 cm

5
9 

cm

 + letný poťah

Fusak 
Select Night Black
00089230171070

Fusak 
Prime Silent Grey
00089230172070

TECHNICKÉ PODROBNOSTI

NOVÉ OBĽÚBENÉ FARBY

PRAKTICKÍ SPRIEVODCOVIA NA CESTÁCH
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KIO

Čo môže byť krajšie, ako vonku s otcom zbierať ovocie a potom príjemne vkĺznuť do 
autosedačky? Vďaka inteligentným otvorom vo vonkajšej konštrukcii a vložkám zo 
sieťoviny v poťahu sedadla majú malí nezbedníci maximálny komfort vďaka optimálnej 
cirkulácii vzduchu. Mama a otec si môžu tiež vydýchnuť, pretože protismerný zádržný 
systém Kio je bezpečne na jedno kliknutie nainštalovaný v príslušnej základni Avan / 
Kio Base na zadnom sedadle. A najlepšie zo všetkého je, že základňu Avan / Kio Base 
bolo doteraz už možné používať s dojčenskou škrupinkovou sedačkou Avan.

KIO
Bezpečný priateľ na cestách.
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60 – 105 CM   |   3 MESIACE – 4 ROKY   |   MAX. 18 KG

Škrupinová konštrukcia 
absorbujúca energiu
V prípade nárazu sa energia vedie 
do škrupinkovej konštrukcie 
sedačky a tam sa absorbuje

Potiahnuté jazyky  
popruhov
Znižujú zahrievanie v lete - citlivá 
detská pokožka sa tak neporaní

Systém 5-bodového pásu
Intuitívne a centrálne nastavenie 

pásu pomocou vedenia pásu HERO 
podporuje bezpečné a jednoduché 

zaistenie dieťaťa pásom

Intuitívna obsluha
Všetky dôležité funkcie je možné 
ovládať intuitívne a iba jednou rukou

Ergonomický dizajn
Ploché bočnice umožňujú rodičom 
ergonomické vloženie dieťaťa

Výškovo nastaviteľná 
opierka hlavy 
s integrovaným vedením 
pásu
Poskytuje jednoduché, individuálne 
prispôsobenie rastúcemu dieťaťu 
a podporuje ergonomické sedenie 

Pamäťová pena  
v opierke hlavy

Pohodlná pre dieťa a tiež obzvlášť 
tlmiaca nárazy a otrasy

BEZPEČNÉ ARGUMENTY PRE KAŽDÚ JAZDU

Modulárny systém
So základňou Avan / Kio Base je dojčenská škrupinková 
sedačka Avan v aute nainštalovaná jediným kliknutím. 
To rodičom v rýchlom rodinnom živote uľahčuje jej 
upevnenie a vďaka indikátorom, ktoré znázorňujú správnu 
inštaláciu, zvyšuje bezpečnosť. Ak je dieťa väčšie, môže 
sa Avan / Kio Base používať s protismerným zádržným 
systémom Kio až do veku asi 4 rokov. Pre dlhotrvajúcu 
radosť a veľa krásnych ciest a výletov.

Pena sedadla 
Perfektne sa prispôsobí tvaru 

tela Vášho dieťaťa a ponúka 
maximálne pohodlie

Patentovaný systém 
popruhov HERO

Jednotka ramenných vypchávok, 
ramenných popruhov a opierky 

hlavy zamedzuje prekrúteniu 
a skĺznutiu popruhov a uľahčuje 

bezpečné a jednoduché zaistenie 
popruhmi
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KIO

Cirkulácia vzduchu
Čerstvý vzduch zaisťuje dobrú náladu. Preto inteligentné 
otvory na vonkajšej konštrukcii a vložky zo sieťoviny 
v poťahu sedadla zabezpečujú rovnomernú cirkuláciu 
vzduchu. Viac pohodlia nie je možné. Či už rýchlo k starej 
mame alebo na letnú dovolenku s celou rodinou - takto 
zostávajú deti v dobrej nálade. Nezáleží na tom, ako dlho 
cesta trvá.

i-Size
Preprava proti smeru jazdy, optimalizovaná ochrana pri 
bočných nárazoch a intuitívna inštalácia ISOFIX ponúkajú 
malým cestujúcim na zadných sedadlách maximálnu 
bezpečnosť. Pri orientácii proti smeru jazdy sa v prípade 
čelnej zrážky sily rozložia po celom tele, čím sú chránené 
citlivé oblasti hlavy a krku. Detská sedačka spĺňa 
najnovšie a najvyššie bezpečnostné štandardy podľa 
normy UN R129

Inteligentná zámka popruhu
Jednoduché a bezpečné zaistenie popruhom vďaka 
inteligentnej zámke popruhu: pri vyberaní dieťaťa sa 
zámka popruhu preklopí dopredu a aj tam zostane. Dieťa 
teda pri vkladaní do sedačky nie je posadené na zámku 
a rodičia môžu potomka bezpečne, pohodlne a časovo 
úsporne zaistiť v sedačke.

Advanced Side Protection (ASP)
Integrované chrániče je možné na strane dverí rýchlo 
a ľahko vyklopiť. Pri možnom bočnom náraze absorbéry 
energie znižujú sily, ktoré by mohli pôsobiť na dieťa. 
Kombinácia detskej škrupinky, konštrukcie sedadla 
a bočných krídel poskytuje ochranu proti bočnému 
nárazu trojnásobne. V každom aute.

Jednoručné nastavenie sklopenia
Protismerný zádržný systém Kio disponuje pri orientácii 
vpred ako aj vzad tromi polohami. Poloha na ležanie je 
veľmi plochá a umožňuje malým objaviteľom najkrajšie 
prestávky na snívanie. Rodičia ocenia predovšetkým 
intuitívnu a jednoduchú obsluhu jednou rukou. To uľahčí 
jazdu všetkým.
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60 – 105 CM   |   3 MESIACE – 4 ROKY   |   MAX. 18 KG

Schválenie: UN R129/03 (i-Size)

Vonkajšie rozmery (Š / H / V): 44 / 46 / 59  –  65 cm

Hmotnosť: 7,8 kg

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

Základňa AVAN / KIO Base
00089040000050

Novorodenecká vložka 
Select Night Black 
00089036400050

Novorodenecká vložka 
Prime Silent Grey 
00089036310050

46 cm

5
9 

– 
6

5 
cm

TECHNICKÉ PODROBNOSTI

 + letný poťah   

PRAKTICKÍ SPRIEVODCOVIA NA CESTÁCH 

NOVÉ OBĽÚBENÉ FARBY
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SALIA ELITE

Z rúk pôrodnej asistentky domov, na prvú návštevu u detského 
lekára a stará mama chce, samozrejme, maznáčika tiež vidieť 
- prvé dni v živote dieťaťa sú vzrušujúce. Svetová novinka 
2 v 1 Salia Elite kombinuje vďaka 2,9 kg detskej škrupinke 
a detskej sedačke všetky výhody detskej škrupinkovej 
sedačky s bezpečnosťou a pohodlím plnohodnotného sedadla 
protismerného zádržného systému pre staršie deti. Vďaka 
inovácii RECARO môže byť každodenná rutina rodičov flexibilná 
a tí najmenší môžu byť pohodlne a bezpečne prepravení vo 
všetkých situáciách. Potom môže stará mama v pokoji vnúčikovi 
ukázať celú záhradu.

SALIA ELITE
Inovatívna a všestranná.
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40 – 105 CM   |   MAX. 4 ROKY   |   MAX. 18 KG
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SALIA ELITE

Systém 5-bodového pásu
Intuitívne a centrálne nastavenie 

pásu pomocou vedenia pásu HERO 
podporuje bezpečné a jednoduché 

zaistenie dieťaťa pásom

Pena sedadla
Perfektne sa prispôsobí tvaru tela Vášho 

dieťaťa a ponúka maximálne pohodlie

Jednoručné nastavenie 
sklopenia

Jednoručná obsluha poskytuje pohodlnú 
a rovnú polohu odpočinku pri jazde 

v a proti smeru jazdy (3 polohy)

Novorodenecká vložka
Variabilná novorodenecká vložka 
dojčenskej škrupinkovej sedačky 

poskytuje Vášmu dieťaťu rovnú 
a ergonomickú polohu pri ležaní

Indikátory na základni
Na prvý pohľad ukážu, či je všetko 

správne nainštalované a dávajú zelenú 

Cirkulácia vzduchu
Vďaka systému pasívnej cirkulácie 

vzduchu je dlhé sedenie počas cesty 
obzvlášť príjemné

Potiahnuté jazyky popruhov
Znižujú zahrievanie v lete - citlivá detská 

pokožka sa tak neporaní

Inovácia 2 v 1
Salia Elite ako svetová novinka prvýkrát kombinuje 
dojčenskú škrupinkovú sedačku a detskú sedačku 
v jednom. Všetky relevantné bezpečnostné funkcie 
sú namontované na sedadle. Preto je naša bezpečná 
všestranná sedačka mimo vozidla ľahká len 2,9 kg. 
Mobilným rodinám to uľahčí každodenný život. A tí 
najmenší? Môžu uvoľnene ležať a snívať ďalej.

Inštalácia jedným  
kliknutím prostredníctvom 
systému ISOFIX
Jednoduchá a bezpečná inštalácia 
integrovanej základne Isofix na jedno 
kliknutie bez bezpečnostného pásu vozidla

Výškovo nastaviteľná  
opierka hlavy s integrovaným 
vedením pásu
Detská sedačka poskytuje jednoduché, 
individuálne prispôsobenie rastúcemu 
dieťaťu a podporuje ergonomické sedenie

Systém 3-bodového 
bezpečnostného pásu 
v dojčenskej škrupinkovej 
sedačke
Intuitívne a centrálne nastavenie pásu 
pomocou vedenia pásu HERO podporuje 
bezpečné a jednoduché zaistenie dieťaťa 
pásom

Patentovaný systém  
popruhov HERO
Jednotka ramenných vypchávok, 
ramenných popruhov a opierky hlavy 
zamedzuje prekrúteniu a skĺznutiu popruhov 
a uľahčuje bezpečné a jednoduché zaistenie 
popruhmi

Pamäťová pena  
v opierke hlavy 
Pohodlná pre dieťa a tiež obzvlášť tlmiaca 
nárazy a otrasy

BEZPEČNÉ ARGUMENTY PRE KAŽDÚ JAZDU
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40 – 105 CM   |   MAX. 4 ROKY   |   MAX. 18 KG

Advanced Side Protection (ASP)
Integrované chrániče je možné na strane dverí rýchlo 
a ľahko vyklopiť. Pri možnom bočnom náraze absorbéry 
energie znižujú sily, ktoré by mohli pôsobiť na dieťa. 
Kombinácia detskej škrupinky, konštrukcie sedadla 
a bočných krídel poskytuje ochranu proti bočnému nárazu 
trojnásobne. V každom aute.

Funkcia otočenia 360°
Cvak, jednou rukou sa celá detská sedačka otočí o 360 
stupňov. Bezpečné a ergonomické vkladanie a vyberanie 
potomstva, rýchle a bezstresové zaistenie a uvoľnenie 
popruhu. Zábavná jazda už môže začať. Zostáva viac času na 
to, aby ste si užili spoločné chvíle alebo sa len zabavili ako 
rodina.

Výškovo nastaviteľná opierka hlavy  
s integrovaným vedením pásu
Vzhľadom na rast je pre deti nevyhnutné ergonomické 
držanie tela. Výškovo nastaviteľná opierka hlavy 
dojčenskej škrupinkovej sedačky s integrovaným 
vedením pásu popruhu umožňuje maximálne pohodlie 
pri sedení, podporuje zdravé držanie tela a vďaka 
optimalizovanému vedeniu pásu popruhu zvyšuje 
bezpečnosť pri každej jazde.

i-Size
Preprava proti smeru jazdy, optimalizovaná ochrana 
pri bočných nárazoch a intuitívna inštalácia ISOFIX 
ponúkajú maximálnu bezpečnosť malých objaviteľov na 
zadných sedadlách. Pri orientácii proti smeru jazdy sa 
v prípade čelnej zrážky sily rozložia po celom tele, čím 
sú chránené citlivé oblasti hlavy a krku. Detská sedačka 
spĺňa najnovšie a najvyššie bezpečnostné štandardy 
podľa normy UN R129
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SALIA ELITE

Travel systém
Psst, nechajte dieťa spať ďalej:
vďaka vhodným adaptérom pre dojčenské škrupinkové 
sedačky RECARO je možné rýchle premiestnenie 
z automobilu na kočík - táto flexibilita bez stresu 
umožňuje mobilitu vo všetkých každodenných situáciách.

Adaptér Salia Elite

Pomocou adaptéra Salia Elite je možné jednoducho 
a bezpečne kombinovať integrovanú škrupinku 
detskej autosedačky s detskými kočíkmi RECARO. 
Dbajte, prosím, na to, že v tomto prípade sa zakaždým 
dodatočne vyžaduje vhodný adaptér kočíka.

Adaptér Salia Elite
00089220320070

Ochrana sedadla
00088022330070

Protislnečná strieška
00089220240070

Adaptér Easylife
00089210320070

Adaptér Citylife
00088030320070

 + letný poťah

PRAKTICKÍ SPRIEVODCOVIA NA CESTÁCH
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40 – 105 CM   |   MAX. 4 ROKY   |   MAX. 18 KG

Schválenie: UN R129/00 (i-Size)

Vonkajšie rozmery (Š / H / V): 44 / 63  –  68 / 61  –  69 cm

Hmotnosť: 18 kg (s detskou škrupinkovou sedačkou)

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

44 cm 63 – 68 cm

61
 –

 6
9 

cm

TECHNICKÉ PODROBNOSTI

NOVÉ OBĽÚBENÉ FARBY
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SALIA 

Aké milé je, ak rodičia a deti zdieľajú rovnaké záľuby. Aby sa zábava začala 
už počas jazdy, skonštruovali sme detskú sedačku Salia. Je ešte pohodlnejšia 
a ergonomickejšia ako jej predchodca. Funkcia otočenia o 360° umožňuje  
rodičom ergonomicky šetrné držanie tela pri vkladaní dieťaťa, ako aj pri jeho 
zaisťovaní a uvoľňovaní popruhu. Sedadlo sa dá ľahko otočiť na jednu stranu.  
A to najlepšie je: jedna ruka zostáva voľná - napríklad na pridržanie obľúbenej hračky.

SALIA
Ochranný multitalent.
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40 – 105 CM   |   MAX. 4 ROKY   |   MAX. 18 KG
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SALIA 

Potiahnuté jazyky  
popruhov
Znižujú zahrievanie v lete - citlivá detská 
pokožka sa tak neporaní

Pamäťová pena  
v opierke hlavy

Pohodlná pre dieťa a tiež obzvlášť  
tlmiaca nárazy a otrasy

Patentovaný systém  
popruhov HERO
Jednotka ramenných vypchávok, 
ramenných popruhov a opierky hlavy 
zamedzuje prekrúteniu a skĺznutiu 
popruhov a uľahčuje bezpečné 
a jednoduché zaistenie popruhmi

Dĺžkovo nastaviteľná 
oporná noha
Jednoduché prispôsobenie vo vozidle 
a zlepšená stabilita

Inštalácia jedným  
kliknutím prostredníctvom 
systému ISOFIX
Jednoduchá a bezpečná inštalácia 
integrovanej základne ISOFIX na jedno 
kliknutie bez bezpečnostného pásu 
vozidla

Systém 5-bodového pásu
Intuitívne a centrálne nastavenie 

pásu pomocou vedenia pásu HERO 
podporuje bezpečné a jednoduché 

zaistenie dieťaťa pásom

Pena sedadla
Perfektne sa prispôsobí tvaru tela Vášho 

dieťaťa a ponúka maximálne pohodlie

Intuitívne ovládanie  
jednou rukou

Všetky dôležité funkcie je možné intu-
itívne ovládať iba jednou rukou, aby sa 

dosiahla väčšia flexibilita

Jednoručné nastavenie 
sklopenia

Jednoručná obsluha poskytuje pohodlnú 
a rovnú polohu odpočinku pri jazde 

v a proti smeru jazdy (3 polohy)

Cirkulácia vzduchu
Vďaka systému pasívnej cirkulácie 
vzduchu je dlhé sedenia počas cesty 
obzvlášť príjemné

Funkcia otočenia 360°
Cvak, jednou rukou sa celá detská sedačka otočí 
o 360 stupňov. Bezpečné a ergonomické vkladanie 
a vyberanie potomstva, rýchle a bezstresové zaistenie 
a uvoľnenie popruhu. Zábavná jazda už môže začať.  
Zostáva viac času na to, aby ste si užili spoločné chvíle 
alebo sa len zabavili ako rodina.

BEZPEČNÉ ARGUMENTY PRE KAŽDÚ JAZDU
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40 – 105 CM   |   MAX. 4 ROKY   |   MAX. 18 KG

i-Size
Preprava proti smeru jazdy, optimalizovaná ochrana pri 
bočných nárazoch a intuitívna inštalácia ISOFIX ponúkajú 
maximálnu bezpečnosť malých objaviteľov na zadných 
sedadlách. Pri orientácii proti smeru jazdy sa v prípade 
čelnej zrážky sily rozložia po celom tele, čím sú chránené 
citlivé oblasti hlavy a krku. Detská sedačka spĺňa 
najnovšie a najvyššie bezpečnostné štandardy podľa 
normy UN R129.

Advanced Side Protection (ASP)
Integrované chrániče je možné na strane dverí rýchlo 
a ľahko vyklopiť. Pri možnom bočnom náraze absorbéry 
energie znižujú sily, ktoré by mohli pôsobiť na dieťa. 
Kombinácia detskej škrupinky, konštrukcie sedadla 
a bočných krídel poskytuje ochranu proti bočnému nárazu 
trojnásobne. V každom aute.

Výškovo nastaviteľná opierka hlavy  
s integrovaným vedením pásu
Vzhľadom na rast je pre deti nevyhnutné ergonomické 
držanie tela. Výškovo nastaviteľná opierka hlavy 
s integrovaným vedením pásu popruhu umožňuje 
maximálne pohodlie pri sedení, podporuje zdravé držanie 
tela a vďaka optimalizovanému vedeniu pásu popruhu 
zvyšuje bezpečnosť pri každej jazde.

Novorodenecká vložka
Aby bolo Vaše dieťa optimálne umiestnené v detskej 
sedačke, je tu naša extra mäkká novorodenecká vložka 
pre novorodencov a malé deti. Tak si malí spolujazdci 
vychutnajú najvyšší komfort a maximálnu bezpečnosť. 
Poťahy je samozrejme možné ľahko stiahnuť a vyprať 
v práčke. To tiež zrýchľuje tep srdca rodičov.
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SALIA 

Indikátory na základni
Chceli by ste získať čas v každodennom mobilnom 
rodinnom živote?
Praktické indikátory na základni Vám teraz dávajú zelenú, 
keď sú základňa a detská sedačka správne nainštalované, 
umiestnené a zaistené. Takže máte všetko na dohľad. 
A čo je dôležitejšie: Vaše dieťa si užíva maximálnu 
bezpečnosť.

Protislnečná strieška
00089220240070

Ochrana sedadla
00088022330070

 + letný poťah

PRAKTICKÍ SPRIEVODCOVIA NA CESTÁCH
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40 – 105 CM   |   MAX. 4 ROKY   |   MAX. 18 KG

Schválenie: UN R129/00 (i-Size)

Vonkajšie rozmery (Š / H / V): 44 / 63  –  68 / 61  –  69 cm

Hmotnosť: 15 kg

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

NOVÉ OBĽÚBENÉ FARBY

TECHNICKÉ PODROBNOSTI
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YOUNG SPORT HERO

Keď je cestovanie s dieťaťom také pohodlné, nepotrebujete vlastne žiadnu prestávku. 
Napriek tomu otec sleduje a je šťastný, že sa jeho potomkovi v autosedačke skvele 
darí. Je tiež upokojený, že syn a naša Young Sport Hero strávia dovolenku spolu 
u starej mamy. Detskú sedačku je možné rýchlo a ľahko namontovať, demontovať 
a pripevniť do vozidla pomocou bezpečnostného pásu vozidla.

YOUNG SPORT HERO
Hrdinský milovník športu.
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SKUPINA 1 / 2 / 3   |   9 MESIACOV – 12 ROKOV   |   9 – 36 KG

Univerzálne zabudovanie
Aby potomok mohol sedieť bezpečne aj vo vozidle 
u starej mamy a starého otca, je Young Hero Sport 
možné univerzálne, rýchlo a ľahko nainštalovať 
a namontovať pomocou bezpečnostného pásu vozidla. 
Každá rodina si želá tohto hrdinu.

Označené vedenie pásu
Uľahčuje správnu inštaláciu pomocou 
červeného označenia vedenia pásov

Systém 5-bodového pásu
Intuitívne a centrálne nastavenie 

pásu pomocou vedenia pásu HERO 
podporuje bezpečné a jednoduché 

zaistenie dieťaťa pásom (skupina 1).

Redukčná vložka sedadla
Pre optimálne a ergonomické 

prispôsobenie od dojčaťa po batoľa 
(skupina 1)

Pena sedadla
Perfektne sa prispôsobí tvaru tela 

Vášho dieťaťa a ponúka maximálne 
pohodlie

Spevnené lakťové opierky
Pohodlné sedenie pre veľkých 
s pohodlnými lakťovými opierkami

Cirkulácia vzduchu
Vďaka systému pasívnej cirkulácie 
vzduchu je dlhé sedenie počas cesty 
obzvlášť príjemné

Potiahnuté jazyky popruhov
Znižujú zahrievanie v lete - citlivá detská 
pokožka sa tak neporaní (skupina 1)

BEZPEČNÉ ARGUMENTY PRE KAŽDÚ JAZDU
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YOUNG SPORT HERO

Detská sedačka rastúca s dieťaťom
Detská sedačka na celé detstvo? Výškovo nastaviteľné 
operadlo s integrovanou opierkou hlavy to umožňuje. 
Detská sedačka sa dá presne prispôsobiť veľkosti Vášho 
dieťaťa a automaticky rastie od deviateho mesiaca do 
dvanásteho roku veku dieťaťa.

Nízka hmotnosť
S hmotnosťou asi 8 kg je možné 
Young Sport Hero rýchlo a ľahko 
vybrať z vozidla, prenášať ho a znova 
namontovať. To uľahčuje život nielen 
mame a otcovi, ale aj starej mame 
a starému otcovi. Aj keď naše detské 
sedačky vyrábame pre deti, navrhnuté 
sú vždy pre celú rodinu.

Advanced Side Protection (ASP)
Či rýchlo na futbalový tréning alebo 
veľkú dovolenku, integrované 
chrániče poskytujú maximálnu 
ochranu pri každej jazde. Pri 
možnom bočnom náraze absorbéry 
energie znižujú sily, ktoré by mohli 
pôsobiť na dieťa. Deti teda jazdia 
bezpečne a rodičia pokojne. 

Patentovaný systém popruhov HERO
S patentovaným systémom popruhov HERO 
môžete svoje dieťa zaistiť ľahko a rýchlo. Jedinečný 
bezpečnostný systém HERO združuje chrániče ramien, 
ramenné popruhy a opierku hlavy, aby sa zabránilo 
prekrúteniu a zošmyknutiu pásu. To šetrí čas a nervy 
v každodennom živote, ale predovšetkým zvyšuje 
bezpečnosť na každej ceste.

Nastavenie sklonu sedáka
Sedacia plocha detskej sedačky 
môže byť nastavená do polohy na 
odpočinok pre malé deti v skupine 1. 
Vaše dieťa si bude užívať maximálny 
komfort pri sedení alebo spaní.
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SKUPINA 1 / 2 / 3   |   9 MESIACOV – 12 ROKOV   |   9 – 36 KG

Schválenie: UN R44/04

Vonkajšie rozmery (Š / H / V): 58 / 50 / 63 – 71 cm

Hmotnosť: 8 kg

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

Ochrana sedadla
00088022330070

Poťah Air Mesh
00088037350000

58 cm 50 cm

6
3 

 –
  7

1 
cm

TECHNICKÉ PODROBNOSTI

PRAKTICKÍ SPRIEVODCOVIA NA CESTÁCH

NOVÉ OBĽÚBENÉ FARBY
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MONZA NOVA IS

V minulosti bola otcovou vášňou rýchlosť. Odvtedy, čo sa stal otcom, je bezpečnosť 
na prvom mieste. Naša Monza Nova IS spája požiadavky rodičov so želaním detí. 
Integrované reproduktory a audio pripojenie zaisťujú najlepšiu zábavu. Zatiaľ čo 
sú batoľatá zaistené pomocou zádržného telesa, väčší spolucestujúci sú pripútaní 
bezpečnostným pásom vozidla. ADAC a Stiftung Warentest sú o tom presvedčení 
a ohodnotili univerzálneho ochrancu testovacou známkou 2.0.

MONZA NOVA IS
Univerzálny ochranca.
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PLATZHALTER

SKUPINA 1 / 2 / 3   |   9 MESIACOV – 12 ROKOV   |   9 – 36 KG

Detská sedačka rastúca s dieťaťom

Detská sedačka na celé detstvo? Výškovo nastaviteľná 
opierka hlavy to umožňuje. Detská sedačka sa dá presne 
prispôsobiť veľkosti Vášho dieťaťa a automaticky rastie 
od deviateho mesiaca do dvanásteho roku veku dieťaťa.

Integrované  
konektory Seatfix
Ľahké upevnenie detskej sedačky 
v aute pomocou integrovaných 
konektorov Seatfix

Označené vedenie pásu
Uľahčuje správnu inštaláciu 
pomocou červeného označenia 
vedenia pásov

Univerzálne zabudovanie
Použitím bezpečnostného pásu 
vozidla môže byť ľahko a rýchlo 

namontovaná do automobilov bez 
ISOFIX

Pena sedadla
Perfektne sa prispôsobí tvaru tela 

Vášho dieťaťa a ponúka maximálne 
pohodlie

Spevnené lakťové opierky
Poskytujú väčšiu ochranu v oblasti 

bedier a umožňujú pohodlné 
sedenie pre veľkých

BEZPEČNÉ ARGUMENTY PRE KAŽDÚ JAZDU

Sound systém

Integrované reproduktory v opierke hlavy detskej 
sedačky, audio prípojka ako aj vrecko na zariadenie 
umožňujú malým spolucestujúcim vychutnať si tú 
najlepšiu zábavu bez toho, aby museli rodičia vo vozidle 
počúvať detskú hru alebo obľúbenú pieseň. Deti tak 
môžu sedieť a relaxovať, zatiaľ čo hlava zostáva chránená 
opierkou hlavy.
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MONZA NOVA IS

Zádržné teleso

V prípade malých detí v skupine 1 sa sedadlo používa 
so zádržným telesom a je zaistené bezpečnostným 
pásom vozidla. Zádržné teleso obopína dieťa, distribuuje 
a absorbuje energiu nárazu po svojej celej ploche - 
podobne ako pri funkcii airbagu. Týmto chráni citlivú 
oblasť krku, hlavy a hrudníka dieťaťa. Väčšie deti 
(skupina 2/3) sú zaistené bezpečnostným pásom vozidla. 
Pre maximálny komfort a bezpečnú jazdu na každom 
kilometri.

Cirkulácia vzduchu
Čerstvý vzduch zaisťuje dobrú 
náladu. Preto systém pasívnej 
cirkulácie vzduchu zaisťuje 
nepretržitú cirkuláciu vzduchu. Viac 
komfortu a pohody nie je možné. 
Či už rýchlo k starej mame alebo na 
letnú dovolenku s celou rodinou - 
takto zostávajú deti v dobrej nálade. 
Nezáleží na tom, ako dlho cesta trvá.

Advanced Side Protection (ASP)
Či rýchlo na futbalový tréning alebo 
veľkú dovolenku, integrované 
chrániče poskytujú maximálnu 
ochranu pri každej jazde. Pri 
možnom bočnom náraze absorbéry 
energie znižujú sily, ktoré by mohli 
pôsobiť na dieťa. Deti teda jazdia 
bezpečne a rodičia pokojne. 

Integrovaný hlavový vankúš
Integrovaný vankúš vo výške hlavy 
podporuje pohodlie a bezpečnosť 
pri každej jazde. Najmä pri spánku 
profitujú malí a väčší dobrodruhovia 
z podstatne väčšieho komfortu. 
Vankúš je možné ľahko a plynulo 
nastavovať podľa Vášho dieťaťa.
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Schválenie: UN R44/04

Vonkajšie rozmery (Š / H / V): 56 / 45 – 54 / 67 – 86 cm

Hmotnosť: 7,7 kg

TECHNICKÉ PODROBNOSTI

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

Ochrana sedadla
00088022330070

Poťah Air Mesh
00088035350000

SKUPINA 1 / 2 / 3   |   9 MESIACOV – 12 ROKOV   |   9 – 36 KG

56 cm 45 – 54 cm

67
  –

  8
6 

cm

PRAKTICKÍ SPRIEVODCOVIA NA CESTÁCH

NOVÉ OBĽÚBENÉ FARBY
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MAKO ELITE

Aj keď bude Vaše dieťa väčšie, nárok na maximálnu bezpečnosť 
dieťaťa zostáva. S detskou sedačkou Mako Elite je Vaše dieťa 
v bezpečí a chránené pri každej jazde od 3,5 do 12 rokov. 
Inteligentné otvory na vonkajšej konštrukcii detskej sedačky 
zaručujú optimálnu cirkuláciu vzduchu. Integrovaný zvukový 
systém zaisťuje najlepšiu zábavu pre mladých spolujazdcov. Či už 
s otcom na futbal alebo s mamou do mesta, tak dobre zabávaní 
je každá jazda zábavou.

MAKO ELITE
Zábavný bodyguard.
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100 – 150 CM   |   3,5 – 12 ROKOV   |   15 – 36 KG
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MAKO ELITE

Konektory  
ISOFIX 
Rýchle zaistenie a optimálna 
stabilizácia detskej sedačky 
vo vozidle

Pena sedadla
Perfektne sa prispôsobí tvaru tela 

Vášho dieťaťa a ponúka maximálne 
pohodlie

Adaptívne operadlo
Operadlo kopíruje obrys sedadla 
Vášho vozidla

Predĺžiteľná opierka nôh
Môže byť prispôsobená veľkosti 

Vášho dieťaťa a poskytuje 
optimálnu oporu

i-Size
Vďaka i-Size spĺňa detská sedačka najnovšie 
a najprísnejšie bezpečnostné normy podľa UN R129. 
Vysoké požiadavky na ochranu proti bočnému nárazu 
sú nielen splnené, ale aj prekročené. Rodičia profitujú 
z ľahkej a bezpečnej inštalácie vďaka konektorom 
ISOFIX. Detská sedačka je kompatibilná so všetkými 
sedadlami vozidla s logom i-Size a takmer so všetkými 
sedadlami s ukotvením ISOFIX. Tak cestujú deti 
bezpečnejšie a rodičia si užívajú úplnú flexibilitu.

BEZPEČNÉ ARGUMENTY PRE KAŽDÚ JAZDU
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100 – 150 CM   |   3,5 – 12 ROKOV   |   15 – 36 KG

Cirkulácia vzduchu
Čerstvý vzduch zaisťuje dobrú náladu. Preto inteligentné 
otvory na vonkajšej konštrukcii a vložky zo sieťoviny 
v poťahu sedadla zabezpečujú rovnomernú cirkuláciu 
vzduchu. Viac komfortu a pohody nie je možné. Či už 
rýchlo k starej mame alebo na letnú dovolenku s celou 
rodinou - takto zostávajú deti v dobrej nálade. Nezáleží na 
tom, ako dlho cesta trvá.

Sound systém
Integrované reproduktory v opierke hlavy detskej 
sedačky a audio prípojka umožňujú malým 
spolucestujúcim vychutnať si tú najlepšiu zábavu bez 
toho, aby museli rodičia vo vozidle počúvať detskú hru 
alebo obľúbenú pieseň. Deti tak môžu sedieť a relaxovať, 
zatiaľ čo hlava zostáva chránená opierkou hlavy.

Advanced Side Protection (ASP)
Nástrčné chrániče je možné rýchlo a ľahko namontovať na 
detskú sedačku. Pri možnom bočnom náraze absorbéry 
energie znižujú sily, ktoré by mohli pôsobiť na dieťa. Tak 
poskytujú maximálnu ochranu. Z dôvodu maximálnej 
bezpečnosti preto odporúčame vždy umiestniť chrániče 
na strane dverí. V každom aute.

Výškovo nastaviteľná opierka hlavy
Vzhľadom na rast je pre deti nevyhnutné ergonomické 
držanie tela. Výškovo nastaviteľná opierka hlavy 
s integrovaným vedením pásu popruhu umožňuje 
maximálne pohodlie pri sedení, podporuje zdravé držanie 
tela a vďaka optimalizovanému vedeniu pásu popruhu 
zvyšuje bezpečnosť pri každej jazde.
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MAKO ELITE

Smart Protection Wings
Čalúnené krídelká vo výške ramien sa automaticky 
prispôsobujú šírke ramien dieťaťa a zabezpečujú, aby 
boli malí dobrodruhovia v detskej sedačke držaní ešte 
pohodlnejšie a bezpečnejšie. A to najlepšie je: Smart 
Protection Wings rastú na nastaviteľnom operadle - až 
do veku asi 12 rokov alebo do veľkosti 150 cm.

 + letný poťahOchrana sedadla
00088022330070

PRAKTICKÍ SPRIEVODCOVIA NA CESTÁCH
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100 – 150 CM   |   3,5 – 12 ROKOV   |   15 – 36 KG

Detská sedačka kategórie „i-Size“ UN R129/02 pre veľkosti 

dieťaťa od 100 do 135 cm 

Detská sedačka kategórie UN R129/02 „špecifická pre 

vozidlo“ pre veľkosti dieťaťa od 135 do 150 cm

Vonkajšie rozmery (Š / H / V): 44 / 47 – 53 / 60,5 – 80,5 cm

Hmotnosť: 7,2 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

NOVÉ OBĽÚBENÉ FARBY

TECHNICKÉ PODROBNOSTI
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MAKO 

Všetky krátke a dlhé cesty sú teraz ešte krajšie. Pretože špeciálna pena sedadla 
v detskej sedačke Mako sa optimálne prispôsobuje tvaru tela Vášho dieťaťa 
a poskytuje mu ergonomickú oporu. Pri tomto komforte sedenia nechcú malí 
prieskumníci ani vystúpiť na zmrzlinu. Ani nemusia, keďže poťah sa dá ľahko vyprať 
v práčke.

Výškovo nastaviteľná 
opierka hlavy

Poskytuje jednoduché, individuálne 
prispôsobenie rastúcemu dieťaťu 

a tým podporuje ergonomické 
sedenie

i-Size
Testovaná a schválená podľa 

najnovšej testovacej normy (UN 
R129) pre maximálnu bezpečnosť

Pena sedadla
Perfektne sa prispôsobí tvaru tela 

Vášho dieťaťa a ponúka maximálne 
pohodlie

 + letný poťahOchrana sedadla
00088022330070

Advanced 
Side Protection (ASP)
Ochranné bočnice s integrovaným 
systémom ASP absorbujú sily pri 
bočnom náraze

Konektory ISOFIX
Rýchle zaistenie a optimálna 
stabilizácia detskej sedačky vo 
vozidle

Ramenné chrániče
Poskytujú oporu a zaisťujú 
maximálnu bezpečnosť pri bočnom 
náraze

Adaptívne operadlo
Poskytuje oporu a zaisťuje 
maximálnu bezpečnosť pri bočnom 
náraze

MAKO
Komfortný spoločník na cesty.

PRAKTICKÍ SPRIEVODCOVIA NA CESTÁCH

BEZPEČNÉ ARGUMENTY PRE KAŽDÚ JAZDU



57

100 – 150 CM   |   3,5 – 12 ROKOV   |   15 – 36 KG

Core Performance Black
00088044240050

Core Xenon Blue
00088044190050

Core Carbon Black
00088044170050

Core Power Berry
00088044220050

Schválenie:

Detská sedačka kategórie „i-Size“ UN R129/02 pre veľkosti 

dieťaťa od 100 do 135 cm

Detská sedačka kategórie UN R129/02 „špecifická pre 

vozidlo“ pre veľkosti dieťaťa od 135 do 150 cm

Vonkajšie rozmery (Š / H / V): 44 / 47 / 60,5 – 80,5 cm

Hmotnosť: 7 kg

44 cm 47 cm

6
0,

5 
 –

  8
0,

5 
cm

TECHNICKÉ PODROBNOSTI

NOVÉ OBĽÚBENÉ FARBY
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MONZA NOVA 2 SF

Aj tí najmenší spolujazdci už majú svoj vlastný hudobný vkus - samozrejme. 
Monza Nova 2 SF má čo ponúknuť: integrovaný zvukový systém vrátane reproduktorov 
a audio pripojenia. ADAC a Stiftung Warentest odmenili bezpečného zabávača 
testovacou známkou 1.8.

Poťah Air Mesh 
00088035350000

Sound Systém
Integrované reproduktory, audio 
pripojenie a vrecko na zariadenie 

pre tú najlepšiu zábavu

Integrované  
konektory Seatfix
Ľahké upevnenie detskej sedačky 
v aute pomocou integrovaných 
konektorov Seatfix

Univerzálne zabudovanie
Použitím bezpečnostného pásu 
vozidla môže byť ľahko a rýchlo 
namontovaná do automobilov bez 
ISOFIX

Spevnené lakťové opierky
Poskytujú väčšiu ochranu v oblasti 

bedier a umožňujú pohodlné sedenie 
pre veľkých

Cirkulácia vzduchu
Vďaka systému pasívnej cirkulácie 

vzduchu je dlhé sedenie počas 
cesty obzvlášť príjemné

Označené vedenie pásu
Uľahčuje správnu inštaláciu 
pomocou červeného označenia 
vedenia pásov

Výškovo nastaviteľná 
opierka hlavy

Ergonomická poloha sedenia od 
približne 3,5 až do 12 rokov vďaka 
11-násobne výškovo nastaviteľnej 

opierke hlavy Advanced Side 
Protection (ASP)
Integrované chrániče absorbujú sily 
pri bočnom náraze

Pena sedadla
Perfektne sa prispôsobí tvaru tela 

Vášho dieťaťa a ponúka maximálne 
pohodlie

Integrovaný  
hlavový vankúš
Plynule nastaviteľný hlavový 
vankúš pre maximálne pohodlie 
aj pri spánku

Ochrana sedadla
00088022330070

MONZA NOVA 2 SF
Bezpečný zabávač.

BEZPEČNÉ ARGUMENTY PRE KAŽDÚ JAZDU 

PRAKTICKÍ SPRIEVODCOVIA NA CESTÁCH
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SKUPINA 2 / 3   |   3,5 – 12 ROKOV   |   15 – 36 KG

Schválenie: UN R44/04

Vonkajšie rozmery (Š / H / V): 56 / 45 – 54 / 67 – 86 cm

Hmotnosť: 6,8 kg

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

TECHNICKÉ PODROBNOSTI

NOVÉ OBĽÚBENÉ FARBY
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MONZA NOVA EVO SF

Či už ide o krátku alebo dlhú cestu, v našich sedačkách Monza Nova Evo SF sa malí 
kopiloti vždy cítia dobre. Systém pasívnej cirkulácie vzduchu to umožňuje. A mama sa 
môže nadýchnuť takisto vďaka našej prepracovanej bezpečnostnej koncepcii. ADAC 
a Stiftung Warentest to považovali za dobré a hodnotili náš osviežujúci všestranný 
talent na 2,0.

BEZPEČNÉ ARGUMENTY PRE KAŽDÚ JAZDU

Pena sedadla
Perfektne sa prispôsobí tvaru tela 

Vášho dieťaťa a ponúka maximálne 
pohodlie

Spevnené lakťové opierky
Poskytujú väčšiu ochranu v oblasti 

bedier a umožňujú pohodlné sedenie 
pre veľkých

Cirkulácia vzduchu
Vďaka systému pasívnej cirkulácie 

vzduchu je dlhé sedenie počas 
cesty obzvlášť príjemné

Označené vedenie pásu
Uľahčuje správnu inštaláciu 
pomocou červeného označenia 
vedenia pásov

Výškovo nastaviteľná 
opierka hlavy

Ergonomická poloha sedenia od 
približne 3,5 až do 12 rokov vďaka 
11-násobne výškovo nastaviteľnej 

opierke hlavy Advanced Side 
Protection (ASP)
Integrované chrániče absorbujú sily 
pri bočnom náraze

Univerzálne zabudovanie
Použitím bezpečnostného pásu 
vozidla môže byť ľahko a rýchlo 
namontovaná do automobilov bez 
ISOFIX

Integrované  
konektory Seatfix
Ľahké upevnenie detskej sedačky 
v aute pomocou integrovaných 
konektorov Seatfix

Poťah Air Mesh 
00088035350000

Ochrana sedadla
00088022330070

MONZA NOVA EVO SF
Osviežujúci všestranný talent.

PRAKTICKÍ SPRIEVODCOVIA NA CESTÁCH
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SKUPINA 2 / 3   |   3,5 – 12 ROKOV   |   15 – 36 KG

Schválenie: UN R44/04

Vonkajšie rozmery (Š / H / V): 56 / 45 – 54 / 67 – 86 cm

Hmotnosť: 6,1 kg

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

TECHNICKÉ PODROBNOSTI

NOVÉ OBĽÚBENÉ FARBY
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CITYLIFE

Pozor, pri ďalšej návšteve múzea by mohol náš Citylife ukradnúť show jednému alebo 
viacerým umeleckým dielam. Vďaka plynulo nastaviteľnému operadlu a opierke nôh 
umožňuje malým návštevníkom múzea mimoriadne plochú a ergonomickú polohu 
ležania. Vďaka mechanizmu skladania jednou rukou je Citylife sklopený v jednom okamihu 
a iba jednou rukou a šetrí tak miesto v batožinovom priestore. A predsa vyzerá ešte aj 
elegantne: v roku 2017 získal cenu German Design Award. Skutočné majstrovské dielo.

CITYLIFE
Ergonomický každodenný spoločník.
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6 MESIACOV – 3,5 ROKA   |   MAX. 15 KG

Mechanizmus skladania jednou rukou 

Kočík Citylife je možné jednoducho a rýchlo poskladať 
jednou rukou. Samostatne stojaci a s najmenším 
rozmerom v zloženej polohe zaberá veľmi malý priestor 
v batožinovom priestore. Váš ideálny spoločník na 
cestách.

Otočné predné kolesá
Ľahké manévrovanie vďaka 

aretovateľným kolesám, ktoré sú 
otočné o 360°

Systém 5-bodového pásu
S extra čalúnením na ramenných 

popruhoch - mäkký a pohodlný pre 
extra pohodlie

Umývateľná  
oblasť chodidiel

Ľahké a pohodlné čistenie po 
každej ceste

Plus príslušenstvo
Vrátane ochrany proti 
dažďu, držiaka nápoja 

a bezpečnostného madla

Nožná brzda
Ovládanie brzdy so všetkými typmi 
obuvi alebo naboso

Demontovateľné kolesá
Pre kompaktnejšiu veľkosť po 
poskladaní 

Nastaviteľná rukoväť
Môže byť v troch stupňoch 
ergonomicky prispôsobená na 
akúkoľvek výšku

Úplné odpruženie
Zaručuje obzvlášť plynulý pohyb 
a najlepší jazdný komfort na 
nerovných cestách

BEZPEČNÉ ARGUMENTY PRE KAŽDÝ VÝLET
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CITYLIFE

Extra veľká slnečná strieška

Extra veľká slnečná strieška s UPF 
50 a výklopnou slnečnou clonou 
poskytuje pohodlnú ochranu pred 
slnečným žiarením, ako aj vetrom 
a počasím. Nezáleží na tom, v akom 
ročnom období, spoločnému výletu 
nestojí nič v ceste.

Extra veľký nákupný košík

S extra veľkým nákupným košom 
ste vždy pripravení na všetko. Ľahko 
prístupná, ergonomická manipulácia 
Vám poskytuje najvyššiu úroveň 
komfortu. Nákupný košík je chránený 
pod Vašim dieťaťom a ponúka 
dostatok priestoru.

PRAKTICKÍ SPRIEVODCOVIA NA CESTÁCH

Ochrana proti dažďu
00088030010070

Ochrana proti dažďu pre detskú vaničku
00088031010070

Travel systém 3 v 1

Náš cestovný systém 3 v 1 pozostávajúci zo sedacej 
jednotky, dojčenskej škrupinkovej sedačky a dojčenskej 
vaničky umožňuje mobilitu bez stresu vo všetkých 
každodenných situáciách. Jeden podvozok - tri možnosti. 
Vďaka vhodnému adaptéru pre dojčenskú vaničku Citylife 
a dojčenskú škrupinkovú sedačku RECARO je možné 
kedykoľvek vykonať rýchlu výmenu.

Nastaviteľné operadlo a opierka nôh

Mama a otec sa pri nakupovaní pozerajú alebo skôr 
odpočívajú? Plynulo nastaviteľné operadlo v kombinácii 
s čalúnením a nastaviteľnou opierkou nôh poskytuje 
pohodlnú polohu odpočinku. Dobrá nálada pre všetkých 
inkluzívne.

Sieťka proti hmyzu
00088030290070

Kolesá odolné voči poškodeniu

Štyri kolesá naplnené penou Vás 
bezpečne a bez údržby podržia 
v akomkoľvek teréne. Vďaka dobrým 
tlmiacim vlastnostiam a vysokému 
jazdnému komfortu virtuózne  
ovládate každú nákupnú ulicu 
a každú cestu parkom.
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6 MESIACOV – 3,5 ROKA   |   MAX. 15 KG

Schválenie: EN 1888

Vonkajšie rozmery (Š / H / V): 57 / 90 / 92 cm

Vonkajšie rozmery po poskladaní (Š / H / V): 57 / 70 / 30 cm

Hmotnosť: 10 kg

Black
00088005160050
00088006160050 (vanička)

Sunshine
00088005120050
00088006120050 (vanička)

Graphite
00088005040050
00088006040050 (vanička)

Saphir
00088005080050
00088006080050 (vanička)

Lime
00088005140050
00088006140050 (vanička)

Ruby
00088005130050
00088006130050 (vanička)

Pink
00088005070050
00088006070050 (vanička)

Taška na prebaľovanie
00088028040070

Slnečník
00088030310070

Fusak Vario
00088029010070

Adaptér Citylife
00088030320070

57 cm 90 cm

92
 c

m

PRAKTICKÍ SPRIEVODCOVIA NA CESTÁCH

NOVÉ OBĽÚBENÉ FARBY

TECHNICKÉ PODROBNOSTI



66

EASYLIFE ELITE 2

Po prechádzke v parku ešte krátke stretnutie s priateľkou v kaviarni? S Easylife Elite 2 
to nie je žiaden problém. Plynulo nastaviteľné operadlo a opierka nôh deťom umožňujú 
pohodlné ležanie od začiatku. Neponáhľajte sa, ak je to potrebné, jednoducho si 
zdriemne. A keď je čas ísť domov, mama profituje z mechanizmu skladania jednou 
rukou. Easylife Elite 2 je možné poskladať rýchlo a priestorovo úsporne odložiť.

EASYLIFE ELITE 2
Očarujúci sprievodca mestom.
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MAX. 4 ROKY   |   MAX. 22 KG

Mechanizmus skladania jednou rukou

Buggy Easylife Elite 2 je možné jednoducho 
a rýchlo poskladať jednou rukou. Samostatne stojaci 
a s najmenším rozmerom v zloženej polohe zaberá 
veľmi malý priestor v batožinovom priestore. Váš ideálny 
spoločník na cestách.

BEZPEČNÉ ARGUMENTY PRE KAŽDÝ VÝLET

Demontovateľné kolesá
Pre kompaktnejšiu veľkosť po 

poskladaní

Opierka nôh
Menšie deti ju používajú ako 

pomôcku nastupovania, väčšie si na 
ňu pohodlne uložia nohy 

Bezpečnostné madlo
Na uľahčenie nastupovania je ho 
možné na oboch stranách otvoriť 

a pootočiť von

Otočné predné kolesá
Ľahké manévrovanie vďaka 

aretovateľným kolesám, ktoré sú 
otočné o 360°

Priezorové okno 
v slnečnej strieške

Sieťka zaisťuje optimálnu cirkuláciu 
vzduchu a rodičia majú dieťa vždy 

na dohľad

Reflexné prvky
Zlepšená viditeľnosť pre väčšiu 

bezpečnosť v mestskej džungli za 
zhoršených svetelných podmienok

Priebežná rukoväť
Pre väčšiu pohyblivosť v meste je 
možné kočík tlačiť a riadiť jednou 
rukou

Systém 5-bodového pásu
S dodatočnými vypchávkami 
na ramenách a pásoch - mäkký 
a pohodlný pre extra komfort

Extra veľký  
nákupný košík
Ľahko prístupný, extra veľký 
nákupný kôš, nosnosť do 5 kg

Kolesá odolné voči 
poškodeniu
Bezúdržbové a penou vyplnené 
kolesá sú nenáročné na 
starostlivosť a sú vhodné pre 
akýkoľvek povrch

Nožná brzda
Ovládanie brzdy so všetkými typmi 
obuvi alebo naboso

Úplné odpruženie
Zaručuje obzvlášť plynulý pohyb 
a najlepší jazdný komfort na 
nerovných cestách
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EASYLIFE ELITE 2

Travel systém

Psst, nechajte dieťa spať ďalej: vďaka 
vhodným adaptérom pre dojčenské 
škrupinkové sedačky RECARO 
je možné rýchle premiestnenie 
z automobilu na kočík - táto flexibilita 
bez stresu umožňuje mobilitu vo 
všetkých každodenných situáciách.

Komfortná vložka

Aby sa Vaše dieťa cítilo čo 
najpohodlnejšie na každej ceste, má 
kočík Easylife Elite 2 extra mäkkú 
pohodlnú vložku do kočíka. Tak sa 
deti pri pohodlnom spánku uvoľnia 
na každej ceste.

Cirkulácia vzduchu

Počas teplých dní bude Vaše dieťa 
profitovať zo sieťovinových vložiek. 
Umožňujú prístup čerstvého 
vzduchu na pokožku, sú priedušné 
a zabraňujú tomu, aby sa dieťa príliš 
zohrialo. Takže malí spoločníci sa 
cítia dobre všade a natrvalo.

Extra veľká slnečná strieška

Extra veľká slnečná strieška s UPF 50 a výklopnou 
slnečnou clonou poskytuje pohodlnú ochranu pred 
slnečným žiarením, ako aj vetrom a počasím. Nezáleží na 
tom, v akom ročnom období, spoločnému výletu nestojí 
nič v ceste.

Ergonomické sedenie a ležanie

Nastaviteľné operadlo a opierka na nohy robia jazdu pre 
Vaše dieťa ešte pohodlnejšiu. Pre Vášho novorodenca 
môžete nastaviť rovnú polohu na ležanie, alebo pre svoje 
staršie dieťa môžete nastaviť rôzne polohy na sedenie. 
Nezáleží na tom, či Vaši malí hlboko spia, alebo či 
objavujú svet v sede, vždy to majú pohodlné.

Taška na prebaľovanie
00088028040070

Slnečník
00088030310070

PRAKTICKÍ SPRIEVODCOVIA NA CESTÁCH

Fusak Vario
00088029010070

Adaptér Easylife
00089210320070
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Ochrana proti dažďu
00089210010070

Sieťka proti hmyzu
00089210290070

Držiak nápoja
00088027310070

Taška na prenášanie
00088027300070

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

MAX. 4 ROKY   |   MAX. 22 KG

49 cm 69 cm

10
5 

cm

Schválenie: EN 1888

Vonkajšie rozmery (Š / H / V): 49 / 69 / 105 cm

Vonkajšie rozmery po poskladaní (Š / H / V): 49 / 26 / 59 cm

Hmotnosť: 6,4 kg

PRAKTICKÍ SPRIEVODCOVIA NA CESTÁCH

NEUE LIEBLINGSFARBEN

TECHNICKÉ PODROBNOSTI
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EASYLIFE 2

S malými deťmi máte každý deň veľké plány. Ako dobre, že Easylife 2 optimálne 
podporuje moderné rodiny v každodennom živote. Agilný buggy kočík je so svojimi 
šiestimi kilogramami skutočne ľahký. Pre deti staršie ako šesť mesiacov ponúka 
pohodlie detského kočíka. A aj rodičom uľahčuje život: Easylife 2 je možné sklopiť do 
najmenšieho rozmeru pomocou mechanizmu skladania jednou rukou. Takže sa zmestí 
do každého batožinového priestoru - a aj nákup sa ešte zmestí.

EASYLIFE 2
Flexibilný spoločník.
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6 MESIACOV – 4 ROKY   |   MAX. 22 KG

Mechanizmus skladania jednou rukou

Buggy Easylife 2 je možné jednoducho a rýchlo 
poskladať jednou rukou. Samostatne stojaci 
a s najmenším rozmerom v zloženej polohe zaberá 
veľmi malý priestor v batožinovom priestore. Váš ideálny 
spoločník na cestách.

Systém 5-bodového pásu
S dodatočnými vypchávkami 
na ramenách a pásoch - mäkký 
a pohodlný pre extra komfort

Nožná brzda
Ovládanie brzdy so všetkými typmi 
obuvi alebo naboso

Opierka nôh
Menšie deti ju používajú ako 

pomôcku nastupovania, väčšie si na 
ňu pohodlne uložia nohy

Kolesá odolné voči 
poškodeniu

Bezúdržbové a penou vyplnené 
kolesá sú nenáročné na 

starostlivosť a sú vhodné pre 
akýkoľvek povrch

Extra veľká slnečná 
strieška

Poskytuje UPF 50 ochranu pred 
slnkom, vetrom a počasím 

Extra veľký  
nákupný košík
Ľahko prístupný, extra veľký 
nákupný kôš, nosnosť do 5 kg

Priebežná rukoväť
Pre väčšiu pohyblivosť v meste je 
možné kočík tlačiť a riadiť jednou 
rukou

Otočné predné kolesá
Ľahké manévrovanie vďaka 

aretovateľným kolesám, ktoré sú 
otočné o 360° 

Demontovateľné kolesá
Pre kompaktnejšiu veľkosť po 
poskladaní

Ultra „ľahká váha“

S hmotnosťou iba 6 kg je kočík Easylife 2 veľmi ľahký, 
a preto „ľahká váha“ vo svojej triede. Toto je viditeľné 
pri dennom nakladaní a vykladaní, na schodiskách alebo 
bariérach a samozrejme pri dennej prechádzke v centre 
mesta.

BEZPEČNÉ ARGUMENTY PRE KAŽDÝ VÝLET
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EASYLIFE 2

Nastaviteľné operadlo

Mama a otec sa pri nakupovaní 
pozerajú alebo skôr odpočívajú? 
Plynulo nastaviteľné operadlo 
v kombinácii s čalúnením 
a integrovanou opierkou nôh 
poskytuje pohodlnú polohu 
odpočinku. Dobrá nálada pre 
všetkých inkluzívne.

Cirkulácia vzduchu

Počas teplých dní bude Vaše dieťa 
profitovať zo sieťovinových vložiek. 
Umožňujú prístup čerstvého 
vzduchu na pokožku, sú priedušné 
a zabraňujú tomu, aby sa dieťa príliš 
zohrialo. Takže malí spoločníci sa 
cítia dobre všade a natrvalo.

Travel systém

Nechajte dieťa spať: vďaka 
vhodným adaptérom pre dojčenské 
škrupinkové sedačky RECARO 
je možné rýchle premiestnenie 
z automobilu na kočík - táto flexibilita 
bez stresu umožňuje mobilitu vo 
všetkých každodenných situáciách.

Úplné odpruženie

Bez ohľadu na to, aká je cesta, Easylife 2 sa vďaka úplne 
odpruženému prednému a zadnému zaveseniu pohybuje 
po každom nerovnom teréne. Rodičom a malým 
pasažierom to uľahčuje život a umožňuje vychutnať si 
každý výlet.

Taška na prebaľovanie
00088028040070

Slnečník
00088030310070

Fusak Vario
00088029010070

Adaptér Easylife
00089210320070

Ochrana proti dažďu
00089210010070

Po daždi príde slnko
Naša ochrana proti dažďu pre všetky detské kočíky 
Easylife chráni Vaše dieťa proti vetru a poveternostným 
vplyvom. Jej nasadenie je jednoduché a počas sekundy 
môže byť opätovne stiahnutá. Priehľadný materiál Vám 
umožňuje mať vždy vizuálny kontakt s dieťaťom. 

PRAKTICKÍ SPRIEVODCOVIA NA CESTÁCH
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6 MESIACOV – 4 ROKY   |   MAX. 22 KG

Bezpečnostné madlo
00089210280070

Sieťka proti hmyzu
00089210290070

Držiak nápoja
00088027310070

Taška na prenášanie
00088027300070

Select Night Black
00089120400050

Select Pacific Blue
00089120420050

Select Teal Green
00089120410050

Select Garnet Red
00089120430050

49 cm 69 cm

10
5 

cm

Schválenie: EN 1888

Vonkajšie rozmery (Š / H / V): 49 / 69 / 105 cm

Vonkajšie rozmery po poskladaní (Š / H / V): 49 / 26 / 59 cm

Hmotnosť: 6,0 kg

TECHNICKÉ PODROBNOSTI

PRAKTICKÍ SPRIEVODCOVIA NA CESTÁCH

NOVÉ OBĽÚBENÉ FARBY
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DETAILY PRODUKTOV

AVAN KIO SALIA ELITE

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

Vonkajšie rozmery (Š / H / V) 44 / 66 / 59 cm 44 / 46 / 59  –  65 cm 44 / 63  –  68 / 61  –  69 cm

Hmotnosť 4,1 kg 7,8 kg 18 kg (s detskou 

škrupinkovou sedačkou)

Operadlo (Š / V) 21 / 37  –  48 cm 31 / 42  –  51 cm 30 / 48  –  57 cm

Šírka ramien 27 cm 32,5 cm 31 cm

Rozmer sedacej plochy (Š / H) 23 / 23 cm 30 / 30,5 cm 30 / 26 cm

Obsah dodávky / / Pomôcka zavedenia ISOFIX

DETAILY PRODUKTOV
Máme toho pravého spoločníka pre Vašu rodinu.
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DETAILY PRODUKTOV

SALIA YOUNG SPORT HERO MONZA NOVA IS

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

Vonkajšie rozmery (Š / H / V) 44 / 63  –  68 / 61  –  69 cm 58 / 50 / 63  –  71 cm 56 / 45  –  54 / 67  –  86 cm

Hmotnosť 15 kg 8 kg 7,7 kg

Operadlo (Š / V) 30 / 48  –  57 cm 29 / 51  –  60 cm 33 / 51  –  60 cm

Šírka ramien 31 cm 35 cm 35 cm

Rozmer sedacej plochy (Š / H) 30 / 26 cm 30 / 29 cm 30 / 29 cm

Obsah dodávky Pomôcka zavedenia ISOFIX / Pomôcka zavedenia ISOFIX
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MAKO ELITE MAKO

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

Vonkajšie rozmery (Š / H / V) 44 / 47  –  53 / 60,5  – 80,5 cm 44 / 47 / 60,5  –  80,5 cm

Hmotnosť 7,2 kg 7 kg

Operadlo (Š / V) 30 / 55  –  75 cm 30 / 55  –  75 cm

Šírka ramien 28  –  31 cm 30 cm

Rozmer sedacej plochy (Š / H) 30 / 31 cm 30 / 31 cm

Obsah dodávky Násuvné chrániče (ASP)

Pomôcka zavedenia ISOFIX

Pomôcka zavedenia ISOFIX

DETAILY PRODUKTOV

DETAILY PRODUKTOV
Máme toho pravého spoločníka pre Vašu rodinu.
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MONZA NOVA 2 SF MONZA NOVA EVO SF

Schválenie UN R44/04 UN R44/04

Vonkajšie rozmery (Š / H / V) 56 / 45  –  54 / 67  –  86 cm 56 / 45  –  54 / 67 –  86 cm

Hmotnosť 6,8 kg 6,1 kg

Operadlo (Š / V) 33 / 60  –  77 cm 33 / 60  –  77 cm

Šírka ramien 36 cm 36 cm

Rozmer sedacej plochy (Š / H) 26 / 32 cm 26 / 32cm

Obsah dodávky Pomôcka zavedenia ISOFIX Pomôcka zavedenia ISOFIX

DETAILY PRODUKTOV
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DETAILY PRODUKTOV

CITYLIFE EASYLIFE ELITE 2 EASYLIFE 2

Schválenie EN 1888 EN 1888 EN 1888

Vonkajšie rozmery (Š / H / V) 57 / 90 / 92 cm 49 / 69 / 105 cm 49 / 69 / 105 cm

Vonkajšie rozmery po 

poskladaní (Š / H / V) 

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

Hmotnosť 10 kg 6,4 kg 6 kg

Operadlo (Š / V) 34 / 45 cm 29 / 42 cm 29 / 42 cm

Šírka ramien 38 cm 29 cm 29 cm

Rozmer sedacej plochy (Š / H) 25  /  35 cm 32 / 24 cm 32 / 21 cm

Priemer pneumatiky 16 cm prípadne 23 cm 15 cm 15 cm

Šírka pneumatiky 3,5 cm prípadne 4,2 cm 2,5 cm 2,5 cm

Obsah dodávky Ochrana proti dažďu 

Držiak nápoja

Ochrana proti dažďu /

DETAILY PRODUKTOV
Máme toho pravého spoločníka pre Vašu rodinu.
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RECARO Kids S.R.L.
Via Niccolo Tommaseo 68
35131 Padova (PD)
Italy
Telefón: +39 (0) 245467-740
E-Mail: info@recaro-kids.com
Web: www.recaro-kids.com

Environmentálne povedomie je v spoločnosti RECARO 
vysokou prioritou, preto je náš katalóg produktom z trvalo 
udržateľného lesného hospodárstva a pozostáva zo 100 % 
odpadového papiera - pre budúcnosť našich najmenších. 


