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HISTORIA
BESAFE
Jako rodzic chcesz dać swoim dzieciom to, co najlepsze.
Chronisz je, wspierasz i przygotowujesz na przyszłość.
Wspólna podróż to ważna część życia rodzinnego - czy to
długa podróż, czy tylko krótki wypad na lody. Bycie
razem, gdy mamy do czynienia z przygodami życiowymi,
dużymi i małymi, to sposób, w jaki tworzymy trwałe
wspomnienia. Doświadczenia, które dzielimy razem,
budzą uznanie dla otaczającego nas świata i ciekawostkę
do dalszej eksploracji. Pokazywanie świata naszym
dzieciom, pomaga im stać się silnymi i szczęśliwymi
ludźmi oraz przygotowuje ich do tego, co mogą zrobić,
aby dążyć do swoich marzeń.
Duch przygody i odkrywania jest częścią naszego
skandynawskiego DNA i stanowi sedno wszystkiego, co
robimy w BeSafe. Zbudowana w 1963 roku, przez
norweską rodzinę Torgersen i prowadzona przez czwartą
generację założycieli, nasza rodzina BeSafe, podziela tę
samą pasję: aby zapewnić, że Ty i Twoje dzieci mogą
wyruszyć w świat, bezpiecznie przygotowani na
wszystko, co stanie Wam na drodze.

Życie jest cudowną podróżą
Nowa podróż zaczyna się teraz. Razem. Bądźcie ciekawi i odkrywajcie.
Cieszcie się małymi, ale wielkimi cudami na swojej drodze. Podobnie
jak zaskakująco silny zapach kwiatu, delikatna sierść przyjaznego
zwierzęcia, radość z zabawy w wodzie - gdy masz 4 lata, każda droga
jest podróżą do odkrycia. Nawet podróż do supermarketu może być
małą przygodą, jeśli chcesz. Czasami nawet krótka chwila może być
chwilą, którą zapamiętasz na zawsze. Więc idźcie dalej - poznawajcie
życie razem!

Zaufany ekspert
od przewożenia
dzieci - wewnątrz
i na zewnątrz
samochodu

LAT

PODRÓŻOWANIE
TYŁEM TO KROK W PRZÓD

PODRÓŻY TYŁEM

Dlaczego dzieci powinny podróżować tyłem do kierunku
jazdy do co najmniej 4 roku życia?
Podczas wypadku samochodowego dzieci są szczególnie
narażone na obrażenia. Ich głowy są nieproporcjonalnie
ciężkie w porównaniu z resztą ciała, a mięśnie szyi nie
są jeszcze w pełni wykształcone. Testy zderzenia
czołowego wskazują, że podczas uderzenia na szyję
dziecka oddziałuje siła pięć razy większa niż gdyby
znajdowało się w foteliku montowanym tyłem do
kierunku jazdy.
W przypadku kolizji, gdy dziecko podróżuje przodem do
kierunku jazdy, jego ciało wyrzucane jest do przodu. Uprząż
wewnętrzna przytrzymuje ciało dziecka w odpowiednim
miejscu, jednak znaczna część sił przechodzi wówczas na
szyję dziecka ponieważ głowa wyrzucana jest do przodu z
ogromną siłą. Ponadto, dziecko może odnieść obrażenia od
uderzenia w przednie fotele.
Jeśli fotelik samochodowy jest zamontowany tyłem do
kierunku jazdy, oparcie siedzenia będzie działać jak tarcza
ochronna absorbująca wstrząsy. Siły wypadku zostaną
rozłożone na powierzchni pleców dziecka, szyi i głowy,
znacznie zmniejszając w ten sposób siły działające na szyję.

Kierunek siedzenia

Przodem do kierunku jazdy

Kierunek siedzenia

Tyłem do kierunku jazdy

Coś więcej niż nowy trend?

A co w przypadku uderzeń tylnych?

Przewożenie dzieci tyłem do kierunku dłużej niż tylko
w pierwszym foteliku funkcjonuje dłużej niż myślisz.
W krajach skandynawskich, wydłużenie przewożenia
dzieci tyłem do kierunku jazdy, zostało opracowane już
w 1989 roku - a więc świętujemy 30 rocznicę!

Podczas jazdy tyłem do kierunku jazdy dziecko siedzi
dalej od punktu uderzenia w zderzeniu tylnym, dzięki
czemu dłuższa strefa zgniotu jest zapewniona nawet w
samochodach z małym bagażnikiem. Dodatkowo,
znacznie mniej sił wchodzi w grę w zderzeniu tylnym,
ponieważ oba pojazdy poruszają się w tym samym
kierunku, tak więc siły są rozłożone na oba samochody po
równo. W przeciwieństwie do tego, w zderzeniu czołowym
oba pojazdy są natychmiast zatrzymywane od pierwotnej
prędkości do zera.

Ale gdzie moje dziecko da nogi?
Dzieci są znacznie bardziej elastyczne niż dorośli i nie
przejmują się czy siedzą z nogami zgiętymi lub
skrzyżowanymi, a nawet właśnie w ten sposób jest dla
nich wygodniej. Często my, rodzice, myślimy, że takie
pozycje sa niewygodne. Podczas siedzenia tyłem do
kierunku jazdy, nogi i stopy dzieci mogą spoczywać
gdziekolwiek chcą. Jeśli dziecko siedziałoby przodem do
kierunku jazdy, jego nogi zwisałyby, obciążając tym
samym stawy kolanowe. Wyobraź sobie, że siedzisz na
krześle barowym, Twoje nogi zwisają przez dłuższy czas prawdopodobnie też nie jest to wygodne dla nas
dorosłych, prawda?

FOTELIKI BESAFE
MONTOWANE TYŁEM
DO WIEKU OK. 4/5 LAT

Ale czy mojemu dziecku nie będzie niedobrze?
Poczucie równowagi dziecka nie jest jeszcze w pełni
rozwinięte w tym wieku, a więc choroba lokomocyjna
związana z kierunkiem jazdy zazwyczaj występuje tylko w
wieku 4-6 lat, o ile w ogóle występuje.
Jeśli dziecko zachoruje w samochodzie, może to wynikać
z wielu powodów - na przykład kąt / położenie, na którym
siedzą, co zjadły tuż przed zapięciem w foteliku lub
czasem nawet zapach, który znajduje się wewnątrz
samochodu.

Akcesoria do podróży tyłem

strona 24-25

Gama akcesoriów BeSafe do podróży tyłem pomaga Ci
czuć się pewnie, że Twoje dziecko podróżuje tyłem do
kierunku najdłużej jak to możliwe oraz zapewnia

iZi Plus X1
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rozwiązania na wszelkie napotkane problemy. Większość z

Homologacja ECE R44-04

tych akcesoriów może być używana nawet, gdy dziecko

Tyłem do kierunku jazdy
do 25 kg / ok. 5 lat

kierunek jazdy. Również dla twojego spokoju, kluczowe

Montaż za pomocą 3-punktowego
pasa samochodowego

testach zderzeniowych.

iZi Modular i-Size

przesiada się na fotelik z wysokim oparciem i zmienia
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Homologacja UN R129
Tyłem dom kierunku jazdy
do 105 cm / ok. 4 lat
Montaż za pomocą Bazy ISOfix

iZi Kid X3 i-Size
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Homologacja UN R129
Tyłem do kierunku jazdy
do 105 cm / ok. 4 lat
Montaż za pomocą ISOfix

iZi Combi X4 ISOfix
Homologacja ECE R44-04
Tyłem do kierunku jazdy
do 18 kg / ok. 4 lat
Montaż za pomocą ISOfix
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produkty są przetestowane pod kątem bezpieczeństwa w

WSKAZÓWEK
DLA BEZPIECZNEJ
PODRÓŻY

Czy wiesz, że dzieci podróżują bezpieczniej
bez grubych kurtek?
Wypełnienie grubych kurtek sprawia, że możesz nie być
w stanie dostatecznie mocno zapiąć dziecka w uprzęży
fotelika, pozostawiając jednocześnie zbyt dużo wolnej
przestrzeni między kurtką dziecka a uprzężą.
Bezpieczne alternatywy do ogrzania dziecka
w samochodzie:
- Załóż dziecku kurtkę „ze złej strony” po zapięciu uprzęży
- Niech Twoje dziecko nosi założone ponczo
- Zawsze miej dodatkowy kocyk w samochodzie

Czy wiesz, że powinieneś unikać luźnych
przedmiotów w samochodzie?
Zapewnienie małym dzieciom rozrywki w samochodzie może
sprawić rodzicom wiele trudności, stąd też wielu
z nich na czas podróży wybiera pojedyncze, luźne zabawki,
a nawet tablety. Należy pamiętać, że luźne przedmioty, takie jak
wymienione, w przypadku kolizji będą się poruszać i staną się
bardzo ciężkie. To samo odnosi się do pozostałego bagażu
bądź innych przedmiotów znajdujących się w samochodzie.
Dlatego należy upewnić się, że wszystko jest odpowiednio
zabezpieczone oraz że wewnątrz samochodu nie znajdują się
żadne luźne przedmioty. Aby bezpiecznie używać tableta w
samochodzie, rekomendujemy umieścić go w ochraniaczu na
fotel wyposażonym w specjalną kieszeń na tablet.

Czy wiesz, że pałąk w foteliku BeSafe zawsze
powinien znajdować się w pozycji pionowej?
Rama antyrotacyjna często jest postrzegana jako uchwyt do
przenoszenia i taką funkcję też pełni. Jednak przede wszystkim,
służy ona jako pałąk ochronny w przypadku zderzenia. Dlatego
rączka fotelika powinna
zawsze znajdować się w pozycji pionowej w czasie jazdy,
ponieważ chroni to dziecko przed rotacją wsteczną powstałą
podczas uderzenia w tył samochodu.

Czy wiesz, że poprawna wysokość zagłówka
ułatwia zapinanie uprzęży i pomaga
zapobiegać opadaniu głowy?
W fotelikach BeSafe, wysokość pasów ramiennych
uprzęży automatycznie dostosowuje się podczas zmiany
wysokości zagłówka, umożliwiając łatwe dopasowanie
pasów do wzrostu dziecka.
Pasy ramienne w naszych fotelikach powinny zawsze
znajdować się pod kątem 90 stopni w stosunku do
ramion dziecka. Z odpowiednią wysokością zagłówka,
ryzyko opadania głowy zmniejsza się a zapinanie dziecka
będzie znacznie łatwiejsze.

Czy wiesz, że w pewnym sensie to dość
powszechne, że dziecko płacze w foteliku
samochodowym?
Czy Twoje dziecko często płacze będąc w foteliku?
Nie przejmuj się, nie oznacza to, że już nie chce
przebywać w foteliku skierowanym tyłem do kierunku
jazdy. Jako, że zmysły dziecka rozwijają się wraz
z wiekiem, rosnące dziecko chce więcej widzieć
i doświadczać otoczenia w samochodzie. Foteliki dla
niemowląt są zazwyczaj umieszczone dość nisko
w samochodzie co oznacza, że są zwrócone na tylne
oparcie kanapy lub dach samochodu. Przeniesienie
dziecka do większego fotelika często pomaga
powstrzymać łzy, ponieważ wiąże się to z wyższą pozycją
w foteliku, która pozwala na oglądanie otoczenia
w bocznych szybach samochodu i w tylnej szybie,
a nawet na komunikację z rodzicami za pomocą lusterka.
Pamiętaj, aby zawsze skonsultować się z lokalnym
sprzedawcą aby sprawdzić, czy Twoje dziecko jest
gotowe na zmianę fotelika na większy.

Czy wiesz, że dostępne są akcesoria, które
pomogą Ci mieć oko na dziecko
w samochodzie lub, które ochronią
tapicerkę samochodu?
Czy chcesz widzieć swoje dziecko gdy jest skierowane
tyłem do kierunku jazdy, chronić tapicerkę samochodu
i fotelika przed ubrudzeniem, a może powstrzymać
waszego małego Houdini'ego przed uciekaniem
z uprzęży? Przejdź do strony 24-25 aby odkryć naszą
szeroką gamę akcesoriów testowanych w testach
zderzeniowych.

Najlepsza Marka
Fotelików
Samochodowych
2018

NAJNOWSZY STANDARD
BEZPIECZEŃSTWA DLA WSZYSTKICH
GRUP WIEKOWYCH
W 2013 roku została ogłoszona nowa regulacja dotycząca przewożenia dzieci: "UN R129", znana również jako "i-Size". Od
połowy 2017 roku, norma ta została rozszerzona o foteliki z wysokim oparciem, oferując tym samym nowe standardy
bezpieczeństwa dla wszytskich grup wiekowych.

Czym różni się nowa regulacja od poprzedniej?
W porównaniu do poprzednięj regulacji ECE R44-04,
nowa regulacja przynosi wiele nowych aspektów:
Klasyfikacja fotelików samochodowych, opiera się teraz
na centymetrach, a nie na kilogramach, ponieważ
rodzice często dokładniej wiedzą, jakiego wzrostu jest
ich dziecko.
Kryteria badania uderzenia bocznego zostały dodane do
istniejących testów zderzenia czołowego.
Zaawansowany test zderzeniowy na manekinach Q,
wyposażonych w czujniki w głowie, szyi i czujniki
nacisku na brzuch zapewniają bardziej dokładne dane.
Obecnie obie regulacje działają obok siebie
ale z czasem ECE R44 zniknie, a UN R129
będzie jedynym standardem na rynku.

Pierwszy produkt od 0 do 12 lat zgodny
z nowymi standardami
Dla nas w BeSafe, bezpieczeństwo znaczy więcej niż
wszystko inne. Z radością witamy nowy standard
dotyczący fotelików samochodowych - dlatego też
BeSafe to pierwsza marka na świecie, która oferuje
pełną gamę produktów dla dziecka od 0 do 12 lat
zgodnych z homologacją UN R129.
Ta gama produktów oferuje doskonałe bezpieczeństwo,
szybką i łatwą instalację i wiele innowacyjnych funkcji
dla dzieci w każdym wieku.
Będąc pierwszą marką na świecie, oferującą pełną
gamę fotelików samochodowych zgodnych z nową
normą, było jednym z powodów, dla których marka
BeSafe została ogłoszona mianem "Najlepszej Marki
Fotelikowej 2018" *.
*Family Awards 2018 mumii.co.uk

NIEMOWLAK

BeSafe iZi Go Modular i-Size lub
BeSafe iZi Go Modular X1 i-Size
Wzrost: 40-75 cm
Wiek: 0-12 miesięcy
Montaż: baza ISOfix lub
3-punktowy pas samochodowy
Kierunek: Tyłem
Homologacja: UN R129 (i-Size)

MALUCH

BeSafe iZi Modular
i-Size
Wzrost: 61-105 cm
Wiek: ok. 6 miesięcy - 4 lata
Montaż: baza ISOfix
Kierunek: Tyłem / Przodem
Homologacja: UN R129 (i-Size)

DZIECKO

BeSafe iZi FLEX FIX
i-Size
Wzrost: 100-150 cm
Wiek: ok. 4 - 12 lat
Montaż: 3-punktowy pas samochodowy lub
ISOfix w połączeniu z 3-punktowym pasem samochodowym
Kierunek: Przodem
Homologacja: UN R129 (i-Size)

KONCEPCJA
IZI MODULAR
Oszczędność czasu w codziennym użytkowaniu.
BeSafe zawsze kieruje się pasją tworzenia inteligentnych rozwiązań, które ułatwiają życie rodzicom jak na przykład przekładanie fotelików między samochodami lub dopasowywaniejakiego fotelika użyć
przy rosnącym dziecku.
Im mniej czasu poświęcasz na to, tym więcej czasu możesz spędzić ciesząc się tymi cennymi chwilami
z Twoim dzieckiem w samochodzie, w drodze do nowych ekscytujących miejsc, a nawet do codziennej,
porannej opieki.
Dlatego wiemy, jak bardzo docenisz koncepcję Modularną.

Jedna baza, dwa foteliki

Mocno zakorzenione w bezpieczeństwie

W koncepcji Modularnej, stworzyliśmy jedną bazę,
pasującą do fotelików z dwóch różnych grup. To jedno,
kompletne rozwiązanie od narodzin do ok. 4 roku życia
dziecka. Osobna baza oznacza, że foteliki są lżejsze,
ułatwiając ich przenoszenie pomiędzy samochodami.
Dodatkowo, fotelik BeSafe iZi Go Modular i-Size jest
kompatybilny z szeroką gamą najbardziej popularnych
wózków. Po prostu wkliknij fotelik w adaptery na wózku i
ruszaj w drogę!
Ważne jest również aby zapamiętać, że używanie tej
samej bazy przez dłuższy czas, zamiast zmiany na nową
w przypadku nowego fotelika, jest dobre dla naszego
środowiska.

Koncepcja Modularna jest mocno zakorzeniona
w bezpieczeństwie. Oba foteliki, zarówno iZi Go Modular
i-Size i iZi Modular i-Size, znakomicie sprawdzają się
w testach zderzeniowych i spełniają surowe wymagania
najnowszej normy UN R129 (i-Size) - a fotelik
iZi Modular RF i-Size ma certyfikat Test Plus*.
Ale pragniemy czegoś więcej. Dlatego też oba foteliki
wyposażone są w SIP+, innowacyjną ochronę boczną,
która redukuje siły działające na szyję dziecka
o dodatkowe 20%.

To kompleksowe rozwiązanie
od noworodka
do wieku czterech lat.

* Fotelik iZi Modular RF i-Size i fotelik iZi Modular i-Size są identyczne,
wyjątkiem jest jedynie to, że iZi Modular RF i-Size nie może być
zainstalowany przodem do kierunku jazdy. iZi Modular i-Size zapewnia
zatem taki sam poziom bezpieczeństwa jak iZi Modular RF i-Size, kiedy
jest zamontowany tyłem do kierunku jazdy.

BESAFE IZI GO MODULAR I-SIZE /
NIEMOWLAK | BESAFE IZI GO MODULAR X1 I-SIZE

CLICK AND GO!
Lekki fotelik samochodowy z wynikami testów bezpieczeństwa ADAC ”Dobry”*.
Łatwość montowania fotelika na stelażu wózka za pomocą jednego kliknięcia.

Bardzo łatwy montaż
w samochodzie

Idealna ochrona od narodzin

Fotelik BeSafe iZi Go Modular i-Size
i BeSafe iZi Go Modular X1 i-Size
łatwo zainstalować na bazie
ISOfix iZi Modular i-Size. Wystarczy
wpiąć fotelik i gotowe. Opcjonalnie,
foteliki można również zamontować za
pomocą 3-punktowego pasa
samochodowego.
Fotelik posiada bardzo dużą osłonę
przeciwsłoneczną, wyposażoną w
wentylację oraz ochronę przed
promieniami UV (UPF 50+).

Dzięki ulepszonej ochronie bocznej,
która przewyższa standardy homologacji
UN R129, BeSafe iZi Go Modular i-Size
doskonale chroni Twoje dziecko.
Wkładka w zagłówku, 5-punktowe pasy
uprzęży oraz dodatkowe wkładki dla
noworodka zapewniają świetną ochronę
od urodzenia. Fotelik doskonale nadaje
się również dla wcześniaków.
Unowocześniona poduszka dla
niemowlaka zapewnia doskonałe
wsparcie i idealną pozycję do leżenia.
Dodatkowa ochrona boczna (SIP +)
pochłania siły uderzenia bocznego
nawet o dodatkowe 20%.

Dla montażu na ISOfix
potrzebujesz Bazy
iZi Modular i-Size

Fotelik BeSafe iZi Go Modular i-Size
dostępny już również w nowej wersji
BeSafe iZi Go Modular X1 i-Size
Najnowszy fotelik dla niemowlaka od
BeSafe z nowymi i innowacyjnymi
funkcjami. Dodatkowa ochrona boczna
Side Impact Protection (SIP+) pochłania
dodatkowe 20% sił podczas wypadku.
Nowa wkładka dla dziecka Newborn
Hugger™ dzięki której noworodki mają
o 10° bardziej płaską pozycję,
zmniejszając ryzyko opadania główki.
Zaawansowana ochrona głowy dzięki
innowacyjnemu pochłaniaczowi energii
Dynamic Force Absorber™.

INFORMACJE TECHNICZNE

*Test fotelików ADAC 2016

Wzrost: 40-75 cm
Wiek: 0-12 miesięcy
Montaż: 3-punktowy pas
samochodowy lub baza ISOfix
Kierunek: Tyłem
Homologacja: UN R129 (i-Size)

MALUCH | IZI MODULAR I-SIZE

UNIKALNE, REGULOWANE MIEJSCE NA NOGI
iZi Modular i-Size został zaprojektowany tak, aby oszczędzać miejsce w samochodzie, jak również
dostosowywać ilość miejsca na nogi dla rosnącego dziecka.

Regulowane miejsce na nogi
i łatwa instalacja w samochodzie

Najwyższe
bezpieczeństwo

Idealnie dopasowuje się
do dziecka

Fotelik iZi Modular i-Size można
z łatwością wkliknąć na bazę iZi Modular
i-Size. Zaprojektowany został tak aby
oszczędzac miejsce w samochodzie
i jest świetnym rozwiązaniem dla
mniejszych samochodów rodzinnych.
Opatentowana funkcja bazy
iZi Modular i-Size, umożliwia
pozostawienie większej ilości miejsca na
nogi dziecka wraz z jego wzrostem.

W 2016 roku w wiosennej edycji
testów fotelików dziecięcych
ADAC / Stiftung Warentest, fotelik iZi
Modular i-Size uzyskał wynik
bezpieczeństwa 1,8 - wynik
wyjątkowy dla fotelika typu "combi",
który jest testowany zarówno tyłem
jak i przodem do kierunku jazdy.
Ochrona przed uderzeniami
bocznymi (SIP +) pochłania
dodatkowe 20% sił w przypadku
uderzenia bocznego.

iZi Modular i-Size dostosowuje się do
potrzeb Twojego rosnącego dziecka
dzięki regulacji zagłówka oraz
wyjątkowym wkładkom wypełniającym.
Inteligentne magnesy w uprzęży
trzymają szelki bo bokach fotelika, abyś
mógł łatwo umieść w nim dziecko.
iZi Modular i-Size jest wyposażony
w jedną z najlepszych pozycji leżących
na rynku co oznacza, że nadaje się
również dla mniejszych dzieci i pozwala
na łatwe zrównoważenie ostrego
nachylenia kanapy.

Zainstaluj na bazie
iZi Modular i-Size wraz
z ramą antyrotacyjną.
Rama antyrotacyjna jest
dołączona do fotelika
iZi Modular i-Size

INFORMACJE TECHNICZNE
Wzrost: tyłem: 61-105 cm,
przodem: 88-105 cm
Max waga: 18 kg
Wiek: ok. 6 miesięcy - 4 lata
Montaż: baza ISOfix
Kierunek: Tyłem/Przodem
Homologacja: UN R129 (i-Size)

KIEDY INNOWACJA SPOTYKA SIĘ
Z BEZPIECZEŃSTWEM I KOMFORTEM
Nie pozwól, aby brak przestrzeni powstrzymywał cię przed odkrywaniem świata wraz ze swoimi dziećmi.
iZi Flex FIX i-Size umożliwia na umieszczenie trzech fotelików na jednej kanapie dla dzieci w każdym wieku.

Fotelik iZi Flex FIX i-Size daje Ci moc tworzenia kombinacji
fotelików na tylenj kanapie, która pasuje do Twojej rodziny.
Wszystko zależy od Ciebie: trzy foteliki iZi Flex FIX i-Size
obok siebie? Fotelik dla niemowlaka, fotelik dla malucha
i fotelik iZi Flex FIX i-Size? A może fotelik dla malucha,
iZi Flex FIX i-Size i babcia? Ten fotelik jest idealnym
rozwiązaniem do tworzenia różnych kombinacji
i zmieniających się potrzeb podróży, która nas czeka*.
Potrzeby Twojej rodziny zmieniają się ze względu na
miejsce do którego zmierzanie, a BeSafe, zmiania sie
wraz z Wami.
Rozpiera nas duma, że jesteśmy częścią każdej, czy to tej
krótkiej czy długiej podróży, w którą zabierasz swoje
dzieci. Będąc przy Was, zapewniamy Twoim dzieciom
bezpieczeństwo, spełniając najwyższe wymagania rynku.
iZi Flex FIX i-Size wygrał prestiżową nagrodę
Kind + Jugend Innovation Award 2017. To dlatego, że fotelik
zapewnia doskonałe połączenie cech bezpieczeństwa,
wysoki standard komfortu i elastyczne rozwiązania.

Dla większej przestrzeni i możliwości umieszczenia trzech
fotelików na jednej kanapie, wystarczy zdjąć oba boczne
panele ze środkowego fotelika. Więcej miejsca, a tak samo
bezpieczne.
iZi Flex FIX i-Size nie jest zaprojektowany aby pasować
wyłącznie do rodzin wymagających wielu kombinacji
fotelików, jest również zaprojektowany tak, aby pasować
do wszystkich typów samochodów. Wysokość fotelika
można łatwo regulować od 100 do 150 cm za pomocą
pokręteł umieszczonych po obu stronach fotelika.
Regulacja oparcia fotelika umożliwia jego dopasowanie
do różnych kanap w samochodzie, a specjalna konstrukcja
zagłówka sprawia, że fotelik pasuje również do
samochodów, w których zagłówek wystaje poza linię
oparcia kanapy lub którego nie można usunąć.
Z fotelikiem iZi Flex FIX i-Size w samochodzie, możesz
odłóżyć na bok wszystkie zmartwienia i troski, wiedząc,
że twoje dzieci są bezpieczne, jest im wygodnie
i są gotowe podążania za Tobą, aby odkrywać świat
i przeżywać nowe przygody.

* Dzięki możliwości zwężenia do szerokości 44 cm iZi Flex FIX i-Size tworzy optymalne warunki do umieszczenia trzech rodzajów fotelików w jednym
rzędzie. Umiejętność dopasowania trojga dzieci w jednym rzędzie zależy od indywidualnych warunków pojazdu i położenia zakotwiczeń ISOfix i wymiarów
innych fotelików w użyciu. Dlatego też, nie można zagwarantować tego ułożenia we wszystkich sytuacjach. Zalecamy przymierzenie wszystkich fotelików w
samochodzie w określonych zestawieniach przed zakupem.

DZIECKO | IZI FLEX FIX I-SIZE

POŁĄCZENIE BEZPIECZEŃSTWA I ELASTYCZNOŚCI
Zatwierdzony zgodnie z najnowszą regulacją fotelików samochodowych, z fantastycznymi wynikami
bezpieczeństwa, wyjątkowym komfortem i elastycznością miejsca.
Wyjątkowe bezpieczeństwo

Unikalna elastyczność miejsca

Fotelik iZi Flex FIX i-Size jest zgodny
z najnowszą homologacją fotelików
dziecięcych UN R129-02. Aby
zapewnić dziecku maksymalne
bezpieczeństwo, fotelik iZi Flex FIX iSize został wyposażony w trzy
warstwy ochrony bocznej i specjalnie
wyprofilowany zagłówek
zapewniający wyjątkowy komfort.

Wysokość fotelika można łatwo
regulować w zakresie 100-150 cm za
pomocą pokręteł umieszczonych po
obu stronach fotelika, nawet gdy
dziecko znajduje się w foteliku.
Możliwość zdemontowania bocznych
paneli fotelika pozwala rodzinom na
umieszczenie trzech fotelików na
jednej kanapie.

Najlepszy komfort dla Ciebie
i dziecka
BeSafe iZi Flex FIX i-Size zapewnia
maksymalny komfort dla Twojego
dziecka, dzięki regulacji oparcia dla
uzyskania komfortowej pozycji do spania.
Fotelik zapewnia również komfort Tobie,
dzięki łatwości w instalacji. Nowa
prowadnica pasa biodrowego,
zainspirowana Adapterem do pasów dla
kobiet w ciąży od BeSafe, pomaga
utrzymać pasa biodrowy w prawidłowej
pozycji wokół bioder dziecka. Ta funkcjonalność i brak podłokietników, zwiększa
zarówno bezpieczeństwo, jak i komfort.

INFORMACJE TECHNICZNE

Dostępny również fotelik BeSafe iZi Flex S Fix
Waga: 15 - 36 kg | Wiek: 4 - 12 lat | Montaż: 3-punktowy pas samochodowy lub ISOfix
w połączeniu z 3-punktowym pasem samochodowym | Kierunek: Przodem | Homologacja: ECE R44-04

Wzrost: 100-150 cm
Wiek: ok. 4 - 12 lat
Montaż: 3-punktowy pas
samochodowy lub ISOfix
w połączeniu z 3-punktowym
pasem samochodowym
Kierunek: Przodem
Homologacja:
UN R129-02 (i-Size)
(100-135 cm i-Size, 135-150 cm)

ADAPTER BESAFE & ADAPTER BESAFE IZI FIX

Adapter BeSafe

JEDEN ADAPTER,
DWA ŻYCIA
Adapter do pasów bezpieczeństwa dla kobiet
w ciąży chroni zarówno matkę, jak i dziecko
w momencie wypadku i jest zalecany
od drugiego miesiąca ciąży.

Adapter BeSafe iZi FIX

Adapter BeSafe chroni nienarodzone dziecko od
drugiego miesiąca ciąży i podwyższa komfort mamy
podczas podróży samochodem. Dzięki adapterowi
BeSafe pas biodrowy przebiega prawidłowo poniżej
brzucha matki chroniąc w ten sposób nienarodzone
dziecko przed naciskiem.

Przebieg pasa samochodowego u kobiety w ciąży

INFORMACJE TECHNICZNE

Ułożenie pasa z
adapterem BeSafe

Ułożenie pasa bez
adaptera BeSafe

Rekomendowany:
Od drugiego miesiąca ciąży
Montaż:
Adapter BeSafe: pasek
i 3-punktowy samochodowy
Adapter BeSafe iZi FIX:
ISOfix lub pasek
i 3-punktowy samochodowy
Homologacja:
ECE R16 (Adapter BeSafe)

NIEMOWLAK | BESAFE IZI GO X1

CLICK AND GO!
Lekki fotelik dla niemowlaka z 5-punktową uprzężą wewnętrzną. Łatwy do noszenia i wpięcia na wózek.

Bezpieczny i komfortowy
dla dziecka

Bardzo łatwa instalacja

System podróżny

Dzięki ergonomicznemu uchwytowi
do przenoszenia fotelika
i zintegrowanej osłonie
przeciwsłonecznej, fotelik iZi Go X1
jest łatwy w użyciu i komfortowy
zarówno dla dziecka jak i dla Ciebie.
5-punktowa uprząż wewnętrzna
zapewnia Twojemu dziecku
wyjątkową stabilność
i bezpieczeństwo.

Fotelik iZi Go X1 można z łatwością
zainstalować na bazie ISOfix iZi Go X1.
Po prosty wkliknij fotelik w bazę
i ruszaj w drogę. Może również
zamontować fotelik za pomocą
3-punktowego pasa samochodowego.

Fotelik BeSafe iZi Go X1 jest
kompatybilny z szeroką gamą
najpopularniejszych wózków zgodnie
z wymaganiami normy EN1888.
Proszę zapoznać się z listą wózków
widniejącą na besafe.com.pl

Aby zamontować
fotelik za pomocą ISOfix,
potrzebujesz bazy
ISOfix iZi Go X1

INFORMACJE TECHNICZNE
Waga: 0-13 kg
Wiek: 0-12 miesięcy
Montaż: 3-punktowy pas
lub baza ISOfix
Kierunek: Tyłem
Homologacja: ECE r 44-04
I

30 LAT PODRÓŻOWANIA TYŁEM DO KIERUNKU
JAZDY - DOŚWIADCZENIE W JEDNYM FOTELIKU
W 1989 roku opracowaliśmy w BeSafe nasz pierwszy
fotelik tyłem do kierunku jazdy. Od tamtego czasu
zebraliśmy bogate doświadczenie i spostrzeżenia i stale
ulepszamy nasze produkty.
W 2013 roku wprowadziliśmy na rynek nowy fotelik
montowany tyłem, który szybko stał się jednym
z naszych ulubionych: iZi Plus. Jest naprawdę
zoptymalizowany pod kątem bezpieczeństwa, można go
użytkować do ok. 5 lat i pasuje do wielu samochodów,
ponieważ nie wymaga systemu ISOfix.

Wielokrotny zwycięzca testów
w różnych instytucjach
Kilka instytutów testowych potwierdziło poziom komfortu
i bezpieczeństwa iZi Plus - przeszedł najcięższy na
świecie test zderzeniowy Test Plus, został zwycięzcą
testu w Auto, motor und sport, zwycięzcą testu na
Folksam i wygrał 4 lata z rzędu w bäst-i-test.se.

Dwie nowe funkcje dla zwiększenia
bezpieczeństwa i komfortu
W 2019 roku dodaliśmy dwie nowe funkcje dla tego
mistrza bezpieczeństwa i prezentujemy go jako iZi Plus X1!
Najnowsza generacja dodatkowej ochrony bocznej (SIP+)
jest dodatkowym elementem ochronnym umieszczanym
po boku fotelika. Działa jak strefa zgniotu w samochodzie
i absorbuje energię, jak również zmniejsza odległość
pomiędzy fotelikiem a drzwiami samochodu, skracając
ruch w przypadku zderzenia bocznego i zmniejszając siły
działające na dziecko.
Najnowsza generacja wkładek wypełniających, zapewnia
jeszcze więcej wsparcia i wygodną pozycję siedzącą,
zwłaszcza dla mniejszych dzieci. To wszystko, wraz
z metodą instalacji fotelika w pozycji częściowo
wiszącej, zapewnia każdemu maluchowi podróżowanie
5x bezpieczniej tyłem do kierunku jazdy w foteliku
iZi Plus X1.

MALUCH | IZI PLUS X1

BEZPIECZEŃSTWO TYŁEM DO KIERUNKU JAZDY I KOMFORT
DLA TYCH MNIEJSZYCH I TYCH WIĘKSZYCH MALUCHÓW
Posiada Szwedzki Test Plus, super wspierającą wkładkę dla dziecka oraz nową, bardziej innowacyjną
ochronę boczną SIP+.
Wyjątkowe bezpieczeństwo

Najlepszy komfort

Długie użytkowanie

Nowy iZi Plus X1 pozwala dzieciom
zawsze podróżować 5x bezpieczniej
tyłem do kierunku jazdy, nawet
do 25 kg (ok. 5 lat). Fotelik zdał
celująco Szwedzki Test Plus - test,
który znany jest jako najtrudniejszy
crash test na świecie. Najnowsza
generacja dodatkowej ochrony
bocznej (SIP+), która absorbuje
dodatkowe 20% sił podczas zderzenia
bocznego, można z łatwością wpiąć
w bok fotelika.

iZi Plus X1 zapewnia wysoki poziom
komfortu zarówno dla dziecka
jak i rodziców. Inteligentne magnesy
utrzymują po bokach pasy ramienne
uprzęży pozwalając na łatwe
umieszczenie dziecka w foteliku.
3 pozycje odchylenia, które można
regulować po montażu fotelika,
zapewniają wyjątkową elastyczność
w użytkowaniu. Wysokiej jakości
materiały i ekstra miękka wkładka dla
dziecka sprawiają, że każda podróż
dla Twojego dziecka jest jeszcze
bardziej komfortowa.

Specjalna, 'częściowo wisząca' metoda
instalacji umożliwia fotelikowi iZi Plus X1
zrównoważyć ostre nachylenie kanapy
samochodu i zawsze zapewnia znakomitą
pozycję leżącą. W połączeniu ze specjalnie
ukształtowaną wkładką dla dziecka
z miękkimi piankowymi wypełnieniami,
fotelik może być użytkowany przez dzieci
już we wczesnym wieku. Aby móc
użytkować fotelik jak najdłużej, iZi Plus X1
oferuje bardzo dużą przestrzeń na nogi dla
starszych dzieci, dzięki czemu można
korzystać z fotelika do ok. 5 lat.

www.vti.se

INFORMACJE TECHNICZNE

max 25kg

VTI-1234

Waga: 0-25 kg
Wiek: 6 miesięcy - 5 lat
Montaż:
3-punktowy pas samochodowy
Kierunek: Tyłem
Homologacja: ECE R44-04
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MALUCH | IZI KID X3 I-SIZE

STWORZONY NA GENACH ZWYCIĘZCY
Jeszcze więcej komfortu i wygody dzięki nowej wkładce dla dziecka i ochronie bocznej SIP+.

Potwierdzony wynik
bezpieczeństwa
BeSafe iZi Kid X3 i-Size jest
zatwierdzony przez homologację
UN R129 (i-Size) i stworzony
na podstawie zwycięskich
genów swojego poprzednika
iZi Kid X2 i-Size - oferując ten sam,
historyczny wynik bezpieczeństwa
zdobyty w testach ADAC. Dzięki temu,
że fotelik można zamontować
wyłącznie tyłem do kierunku jazdy,
dziecko zawsze podróżuje 5x
bezpieczniej. Fotelik przeszedł
również Szwedzki Test Plus.
Najnowsza generacja ochrony bocznej
SIP+ oferuje dodatkową ochronę
przed zderzeniem bocznym a jasne
wskaźniki instalacyjne zmniejszają
ryzyko niewłaściwego użytkowania.

Kompaktowy, ale przestronny

Przyjazne użytkowanie

Regulowane ramiona ISOfix zapewniają
więcej miejsca na nogi dla rosnącego
dziecka. W tym samym czasie rodzice
mogą zdecydować ile miejsca w
samochodzie będzie zajmować fotelik.
iZi Kid X3 i-Size oferuje maksymalny
komfort dzięki 3 pozycjom odchylenia,
nowej, super miękkiej i wspomagającej
prawidłową pozycję wkładce dla dziecka
oraz wysokiej pozycji w samochodzie,
która pozwala dziecku na obszerny
widok tego co znajduje się na zewnątrz
samochodu.

Wysokość pasów uprzęży w iZi Kid X3
i-Size dostosowuje się automatycznie
podczas zmiany wysokości zagłówka
w 8 różnych pozycjach - w ten sposób
fotelik rośnie razem z dzieckiem.
Inteligentne magnesy utrzymują po
bokach pasy ramienne uprzęży
pozwalając na łatwe umieszczenie
dziecka w foteliku.

INFORMACJE TECHNICZNE
Wzrost: 61 - 105 cm
Max. waga: 18 kg
Wiek: 6 miesięcy - 4 lata
Montaż: ISOfix
Kierunek: Tyłem
Homologacja: UN R129 (i-Size)
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MALUCH | IZI COMBI X4 ISOFIX

PO PROSTU KOMPAKTOWY!
Wyposażony w innowacyjną ochronę SIP+, fotelik iZi Combi X4 ISOfix wykonany jest ze zwycięskich genów*.
Ten elastyczny fotelik samochodowy można zamontować zarówno tyłem jak i przodem do kierunku jazdy.
Najwyższe bezpieczeństwo dzięki
systemowi ochrony bocznej SIP+

Regulowana ilość
miejsca w samochodzie

iZi Combi X4 ISOfix zawiera unikalny
i innowacyjny system ochrony bocznej
SIP+ dzięki czemu jest zasadniczo tym
samym fotelikiem co iZi Kid X2 i-Size
podczas gdy jest zamontowany tyłem do
kierunku jazdy, oferując maksymalną
ochronę, najlepszy komfort i
użyteczność. Jedyną różnicą między tymi
dwoma fotelikami jest to, że iZi Combi X4
ISOfix może być również zamontowany
przodem do kierunku jazdy za pomocą
pasów bezpieczeństwa w samochodzie.
BeSafe rekomenduje przewożenie dzieci
tyłem do kierunku jazdy, tak długo jak
tylko jest to możliwe, najlepiej do
minimum 4 lat.

Łatwy montaż i regulowane szyny ISOfix
pozwalają zmniejszyć lub zwiększyć
zajmowane miejsce przez fotelik w
samochodzie, w zależności od preferencji.
Ta funkcja pozwoli zwiększyć ilość miejsca
na nogi dziecka w miarę jego dorastania.

Najwyższy komfort
i łatwość użytkowania
iZi Combi X4 ISOfix dopasowuje się do
wieku dziecka. Dzięki regulowanym
ramionom ISOfix możemy odsunąć fotel
od oparcia, gdy dziecko rośnie,
zwiększając miejsce na jego nogi.
Fotelik iZi Combi X4 ISOfix jest
wyposażony w 5-punktowe pasy uprzęży
z magnesami utrzymującymi
szelki po bokach, gdy wkładamy lub
wyciągamy dziecko z samochodu.

*iZi Combi X4 ISOfix posiada identyczne właściwości takie jak iZi Kid X2 i-Size, gdy jest
zamontowany tyłem do kierunku jazdy. iZi Kid X2 i-Size zdobył historyczny wynik
bezpieczeństwa 1,1 w teście fotelików dziecięcych ADAC 2016. iZi Kid X2 i-Size jest
poprzednikiem nowego fotelika iZi Kid X3 i-Size, wprowadzonego na rynek w 2019 roku.
iZi Kid X3 i-Size posiada takie same cechy bepzieczeństwa co iZi Kid X3 i-Size, jednak
teraz dodatkowo posiada ulepszoną ochronę boczną SIP+ i wkładkę wypełniającą.

INFORMACJE TECHNICZNE
Waga:
Tyłem: 0-18 kg,
Przodem: 9-18 kg
Wiek: 6 miesięcy - 4 lata
Montaż:
ISOfix - tyłem do kierunku jazdy,
pas 3-punktowy - przodem
do kierunku jazdy
Kierunek: Tyłem lub przodem
Homologacja: ECE R44-04

MALUCH | BESAFE IZI COMFORT X3

ŁATWA INSTALACJA
Dzięki unikalnemu systemowi instalacji, fotelik iZi Comfort X3 jest znacznie łatwiejszy w instalacji
niż jakikolwiek inny fotelik montowany na pasy samochodowe.
Łatwy i bezpieczny montaż

Komfort i łatwość obsługi

Rewolucyjny system prowadzenia pasów
oferuje wyjątkowe korzyści. Dzięki temu,
że pas przechodzi po przedniej części
fotelika, a nie za nim masz możliwość
dokładnego sprawdzenia poprawności
zapinania pasa, co zapewnia bezpieczną
i łatwą instalację.

Regulacja pochylenia fotelika możliwa
jest bez konieczności ruszania fotelika rączki do regulacji znajdują się z boku,
po obu stronach fotelika. Fotelik iZi
Comfort X3 jest wyposażony w 5punktowe pasy uprzęży z magnesami.
Magnesy przytrzymują szelki po
bokach fotelika umożliwiając szybkie
i łatwe umieszczenie dziecka w foteliku.

INFORMACJE TECHNICZNE

iZi Comfort X3 jest również dostępny w wersji z bazą ISOfix: iZi Comfort X3 ISOfix.
Ten fotelik może być zainstalowany za pomocą Isofix lub 3-punktowego pasa
samochodowego i posiada zintegrowaną nogę wypierającą.

Waga: 9-18 kg
Wiek: ok. 1 - 4 lata
Montaż:
iZi Comfort X3:
3-punktowy pas samochodowy
iZi Comfort X3 ISOfix:
ISOfix lub 3-punktowy
pas samochodowy
Kierunek: Przodem
Homologacja: ECE R44-04

DZIECKO | IZI UP X3 FIX

SYSTEM OCHRONY BOCZNEJ SIR
Zwiększone bezpieczeństwo dzięki Systemowi Ochrony Bocznej SIR i instalacji ISOfix.

Łatwy montaż
dzięki złączom ISOfix

Łatwość regulacji wysokości

Regulacja odchylenia
oparcia oraz SIR

iZi Up X3 FIX jest łatwy w instalacji.
Ramiona ISOfix pozwalają na szybką
instalację w samochodzie, fotelik można
z łatwością dostosować do wieku
dziecka za pomocą jednego ruchu.
Prowadnice pasa naramiennego
utrzymują go we właściwej pozycji na
barkach dziecka.

Zagłówek oraz ochrona boczna
regulowane są jednocześnie
za pomocą jednego pokrętła.
To sprawia, że fotelik można łatwo
dostosować do dziecka bez względu
na to, w którym miejscu w
samochodzie fotelik jest
zamontowany.

Fotelik iZi Up X3 FIX wyposażony jest
w regulację odchylenia oparcia oraz
System Ochrony Bocznej SIR, dzięki
której w przypadku zderzenia bocznego
fotelik obraca się do wewnątrz
w kierunku środka samochodu,
odwracając dziecko od punktu uderzenia.

INFORMACJE TECHNICZNE

iZi Up X3 Fix jest również dostępny w wersji bez ramion ISOfix: iZi Up X3.
Ten fotelik może być zainstalowany wyłącznie za pomocą 3-punktowego
pasa samochodowego i nie posiada Systemu Ochrony Bocznej SIR.

Waga: 15-36 kg
Wiek: ok. 4 -12 lat
Montaż:
iZi Up X3: 3-punktowy pas
samochodowy
iZi Up X3 Fix: ISOfix lub ISOfix
w połączeniu z 3-punktowym
pasem samochodowym
Kierunek: Przodem
Homologacja: ECE R44-04

AKCESORIA DO
PODRÓŻOWANIA
TYŁEM I PRZODEM
DO KIERUNKU JAZDY

Czy chcesz zabezpieczyć fotel samochodu
lub fotelik dziecka przed brudem?
Ochraniacz fotela samochodowego
z kieszonką na tablet
»

Pasuje do wszystkich typów fotelików dla
dzieci od 0 do ok. 12 lat
» Chroni przedni fotel pasażera przez
zabrudzeniami
» Regulowany na wysokość - idealnie pasuje do
wszystkich samochodów
» Do użytku z ISOfix
Pasuje do: wszystkie foteliki / wszystkie
samochody

Ochraniacz fotelika
samochodowego

Ochraniacz fotela samochodowego
»

Chroni fotelik dziecięcy
przed brudem
» Można prać w pralce
» Wykonany z miękkiego materiału
bambusowego
» Łatwy montaż dzięki zakładkom
instalacyjnym
»

Pasuje do fotelików montowanych tyłem
i przodem do kierunku jazdy
Pasuje do: wszystkie foteliki / wszystkie
samochody

Pasuje do: foteliki BeSafe (osobne
ochraniacze do wybranych modeli)

Czy chcesz widzieć dziecko i mieć z nim łatwy kontakt gdy siedzi tyłem?
Lusterko do obserwacji
dziecka XL z lampką LED
Duża powierzchnia lusterka
dla dobrej widoczności
» Można regulować kąt ustawienia
dla optymalnej widoczności
» Delikatne światełko LED,
sterowane za pomocą pilota
»

Lusterko do obserwacji dziecka
»
»

Wypukła powierzchnia lusterka
Idealne aby widzieć dwa foteliki na raz
Pasuje do: wszystkie foteliki montowane
tyłem / wszystkie samochody

Pasuje do: wszystkie foteliki montowane tyłem/wszystkie samochody

Czy chcesz chronić swoje dziecko gdy znajduje się poza samochodem?
Osłona przeciwdeszczowa

Osłona przeciwsłoneczna / Moskitiera

»

»

»

»

Łatwy dostęp do dziecka
Odblaskowa lamówka dla
zwiększenia widoczności
» Wbudowana torba
do przechowywania
» Idealne dopasowanie
Pasuje do: BeSafe iZi Go Modular
i-Size & BeSafe iZi Go X1

Ochrona UPF 50+
Ochrona przed owadami z doskonałą
wentylacją
» Wbudowana torba do przechowywania
» Idealne dopasowanie
Pasuje do: BeSafe iZi Go Modular i-Size &
BeSafe iZi Go X1

Przetestowane w crash testach
W renomowanym instytucie badawczym przy prędkościach uderzenia 64 km / h. Kiedy tylko testy zderzeniowe
są możliwe lub mają zastosowanie, akcesoria BeSafe są poddawane testom zderzeniowym w celu zapewnienia
najwyższego bezpieczeństwa.
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Czy chcesz ułatwić przenoszenie swojego fotelika BeSafe pomiędzy samochodami?
Zestaw dodatkowych pasów
mocujących

Rama rotacyjna do fotelika
iZi Modular i-Size

»

»

Rekomendowane jest posiadanie
dodatkowych pasów mocujących
w każdym samochodzie
» Dla bezpiecznej i ciasnej instalacji

Pozwala na posiadanie Bazy ISOfix w każdym
samochodzie
» Dla bezpiecznej i ciasnej instalacji
» Element antyrotacyjny

Pasuje do: foteliki BeSafe z grupy 1
montowane tyłem na pasach

Pasuje do: baza ISOfix iZi Modular

Uwaga: Potrzebna wyłącznie podczas używania bazy ISOfix z fotelikiem iZi Modular i-Size
oraz przy zakupie drugiej bazy. Dla pierwszej bazy, jedna rama rotacyjna jest w zestawie
z fotelikiem iZi Modular i-Size

Czy chcesz powstrzymać swojego małego Houdini'ego przed uciekaniem z uprzęży?
Łącznik uprzęży Belt-Guard

Łącznik szelek bezpieczeństwa

»

»

Utrzymuje uprząż aby zapobiec
ucieczce
» Można na stałe zamontować
na pasach ramiennych
» Automatycznie dostosowuje się
do prawidłowej wysokości
» Przetestowany z normą UN R129

Utrzymuje pasy ramienne aby zapobiec
ucieczce
Pasuje do: wszystkie foteliki z grupy 1

Pasuje do: wszystkie foteliki BeSafe
z grupy 1

Czy chcesz pozwolić swojemu dziecku na komfortowy sen i podróż w foteliku?
Poduszka podtrzymująca głowę

Ochraniacz fotelika samochodowego

Zachęca dzieci, aby w naturalny
sposób położyć głowę, gdy
czują się senne
» Regulacja wysokości
» Może być obracana przez dziecko
dla najbardziej wygodnej pozycji
» Można ją odłożyć gdy nie jest
używana, jednak pozostaje wciąż
blisko fotelika

»

»

Pomaga absorbować pot podczas wysokich
temperatur
» Rozjaśnia powierzchnię fotelika zmniejszając
jego nagrzewanie latem
» Wykonany z miękkiego materiału
bambusowego
» Można prać w pralce
Pasuje do: foteliki BeSafe (osobne ochraniacze
do wybranych modeli)

Pasuje do: wszystkie foteliki BeSafe
z grupy 1 i 2/3

Czy chcesz chronić swoje dziecko przed słońcem podczas podróży?
Zestaw osłonek
przeciwsłonecznych
»

Przylegają do szyby z użyciem
siły statycznej, żaden klej
ani przyssawki nie są potrzebne
» UPF 50+
» W zestawie praktyczna torba
do przechowywania

Daszek przeciwsłoneczny
»
»
»

Łatwo wkliknąć na fotelik
UPF 50+
Specjalna ochrona przed słońcem gdy fotelik
jest zamontowany na fotelu pasażera
Pasuje do: wszystkie wersje iZi Plus, iZi Kid,
iZi Combi, iZi Comfort

Pasuje do: wszystkie foteliki /
wszystkie samochody

Testowane pod względem zawartości substancji chemicznych
Wszystkie akcesoria BeSafe zdały test na brak występowania substancji chemicznych aby zapewnić dziecku dobre samopoczucie.
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KOLORYSTYKA
FOTELIKÓW

iZi Go Modular i-Size / iZi Go Modular X1 i-Size
Wzrost: 40 - 75 cm | 0-12m | 0-13 kg | Homologacja: UN r129 (i-Size) | Mocowanie: baza ISOfix/pas 3-punktowy | Kierunek: tyłem

Czarny Cab
Fresh Black Cab

Czarny Midnight
Metaliczny Mélange
Midnight Black Mélange
Metallic Mélange

Zachód słońca
Mélange
Sunset Mélange

Morska zieleń Mélange
Sea Green Mélange

Granat Mélange
Navy Mélange

Burgund Mélange
Burgundy Mélange

Samochodowa Harmonia
Interior Black

iZi Modular i-Size
Wzrost: 61-105 cm - tyłem do kierunku jazdy, 88-105 cm - przodem | 6m - 4 lat | 0-18 kg | Homologacja: UN r129 (i-Size) | Mocowanie: baza ISOfix |
Kierunek: tyłem/przodem

Czarny Cab
Fresh Black Cab

Czarny Midnight
Metaliczny Mélange
Metallic Mélange
Midnight Black Mélange

Zachód słońca
Mélange
Sunset Mélange

Morska zieleń Mélange
Sea Green Mélange

Granat Mélange
Navy Mélange

Burgund Mélange
Burgundy Mélange

Samochodowa Harmonia
Interior Black

iZi Flex FIX i-Size
Wzrost: 100-150 cm | 4-12 lat | 15-36 kg | Homologacja: UN r129 (i-Size)

Czarny Cab
Fresh Black Cab

Czarny Midnight
Metaliczny Mélange
Metallic Mélange
Midnight Black Mélange

Morska zieleń Mélange
Sea Green Mélange

Granat Mélange
Navy Mélange

| Kierunek: przodem

Burgund Mélange
Burgundy Mélange

Samochodowa Harmonia
Interior Black

iZi Go X1

iZi Plus X1

BS10010127

Wiek: 6m-5 lat | 0-25 kg | Homologacja: ECE r44 04 | Mocowanie: pas 3-punktowy | Kierunek: tyłem

Czarny Cab
Fresh Black Cab
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Zachód słońca
Mélange
Sunset Mélange

| Mocowanie: ISOfix i/lub pas 3-punktowy

Czarny Cab
Fresh Black Cab

Czarny Midnight
Midnight Black Mélange

Metaliczny Mélange
Metallic Mélange

Zachód słońca
Mélange
Sunset Mélange

Samochodowa Harmonia
Interior Black

iZi Kid X3 i-Size
Wzrost: 61-105 cm | 6m - 4 lat | 0-18 kg | Homologacja: UN r129 (i-Size) | Mocowanie: ISOfix | Kierunek: tyłem

Czarny Cab
Fresh Black Cab

Czarny Midnight
Midnight Black Mélange

Metaliczny Mélange
Metallic Mélange

Zachód słońca
Mélange
Sunset Mélange

Samochodowa Harmonia
Interior Black

iZi Combi X4 ISOﬁx
Wiek: 6m-4 lat | 0-18 kg | Homologacja: ECE R4404 | Mocowanie: ISOfix - tyłem / pas 3-punktowy - przodem | Kierunek: tyłem (0-18kg) / przodem (9-18kg)

Czarny Cab
Fresh Black Cab

Czarny Midnight
Midnight Black Mélange

Metaliczny Mélange
Metallic Mélange

Zachód słońca
Mélange
Sunset Mélange

Samochodowa Harmonia
Interior Black

iZi Comfort X3
Wiek: 1-4 lat | 9-18 kg | Homologacja: ECE r44 04 | Mocowanie: pas 3-punktowy | Kierunek: przodem

Czarny Cab
Fresh Black Cab

Czarny Midnight
Midnight Black Mélange

Metaliczny Mélange
Metallic Mélange

Zachód słońca
Mélange
Sunset Mélange

Samochodowa Harmonia
Interior Black

iZi Comfort X3 ISOﬁx
Wiek: 1-4 lat | 9-18 kg | Homologacja: ECE r44 04 | Mocowanie: ISOfix / pas 3-punktowy | Kierunek: przodem

Czarny Cab
Fresh Black Cab

Czarny Midnight
Midnight Black Mélange

Metaliczny Mélange
Metallic Mélange

Zachód słońca Mélange Samochodowa Harmonia
Interior Black
Sunset Mélange

iZi Up X3, iZi Up X3 FIX

iZi FLEX S FIX

4-12 lat | 15-36 kg | Homologacja: ECE r44 04
Kierunek: przodem

Wiek 4-12 lat | 15-36 kg | Homologacja: ECE r44 04 | Kierunek: przodem
Mocowanie: ISOfix z pasem 3-punktowym / pas 3-punktowy

Mocowanie:
iZi Up X3: pas 3-punktowy,
iZi Up X3 fix: ISOfix i/lub
pas 3-punktowy
IZI UP X3: BS10010120
IZI UP X3 FIX: BS10020202
Czarny Cab
Fresh Black Cab

Czarny Cab
Czarny Midnight
Metaliczny Mélange Zachód słońca Mélange Samochodowa Harmonia
Interior Black
Sunset Mélange
Fresh Black Cab Midnight Black Mélange Metallic Mélange

PPHU MARKO Spółka Jawna,
ul. Rybnicka 2D, 44-300 Wodzisław Śląski, Polska
tel. +48 32 453 01 71

|

info@marko-baby.pl

www.marko-baby.pl

@besafe.polska
www.besafe.com.pl
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Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy drukarskie lub zmiany w asortymencie oraz za kolory podane i pokazane w niniejszym katalogu.

Import i dystrybucja:

