
OBROTOWE FOTELIKI SAMOCHODOWE



HISTORIA 
BESAFE

Jako rodzice, chcecie dać 
swoim dzieciom to co 
najcenniejsze. Chronicie, 
wspieracie i przygotowujecie je 
na przyszłość. Wspólne 
podróżowanie jest dużą częścią 
życia rodzinnego - czy to długa 
podróż czy po prostu krótki 
wypad na lody.
Ten duch przygody i 
odkrywania jest częścią 
naszego Skandynawskie DNA 
i jest w centrum wszystkiego, 
co robimy w BeSafe. 
Zbudowana w 1963 roku przez 
norweską rodzinę Torgersen 
i prowadzona przez czwarte 
pokolenie założycieli, nasza 
rodzina BeSafe dzieli tą samą 
pasję: aby zapewnić wam 
i waszym dzieciom bezpieczne 
przemierzanie świata, 
przygotowując na to, co może 
spotkać was na drodze.



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.

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" *.

Czym różni się nowa regulacja od poprzedniej? Pierwszy produkt od 0 do 12 lat zgodny 
z nowymi standardami

W porównaniu do poprzednięj regulacji ECE R44-04, 
nowa regulacja przynosi wiele nowych aspektów:

Kryteria badania uderzenia bocznego zostały dodane do 
istniejących testów zderzenia czołowego.

Klasyfikacja fotelików samochodowych, opiera się teraz 
na centymetrach, a nie na kilogramach, ponieważ 
rodzice często dokładniej wiedzą, jakiego wzrostu jest 
ich dziecko.

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. *Family Awards 2018 mumii.co.uk

ROTATION 
FOR THE NEW 
GENERATION
Obrotowe foteliki samochodowe ułatwiają 
rodzinom codzienne życie, umożliwiając im 
obracanie fotelika w stronę drzwi podczas 
umieszczania dziecka w foteliku lub podczas 
wyciągania go z fotelika.
Chociaż foteliki obrotowe są już powszechnie 
stosowane na rynku, BeSafe z dumą dołącza do 
tej grupy prezentując produkt, który 
zrewolucjonizuje koncepcję obrotowych fotelików 
montowanych tyłem do kierunku jazdy, oferując 
jedyną w swoim rodzaju instalację i innowacyjne 
technologie.

Linia produktów iZi Twist
Poprzez montaż wyłącznie tyłem do kierunku 
jazdy oraz płynny obrót fotelika w stronę drzwi, 
linia produktów iZi Twist pozwala dzieciom na 
5x bezpieczniejsze podróżowanie, zachowując 
tym samym w pełni wizję BeSafe, polegającą 
na przewożeniu dzieci tyłem do kierunku jazdy 
tak długo, jak to możliwe.

Linia produktów iZi Turn
Ta linia obrotowych fotelików oferuje 
podróżowanie zarówno tyłem jak i przodem do 
kierunku jazdy, zapewniając pełny obrót fotelika 
o 360°. Oczywiście nadal pozwala dzieciom 
podróżować tyłem do kierunku jazdy przez cały 
czas użytkowania, jednak daje rodzinom 
elastyczność w korzystaniu z fotelika przodem 
do kierunku jazdy w razie potrzeby.

* Montaż tyłem do kierunku jazdy 5 x bezpieczniejsze - źródło: 
   Volvo, Folksam



IZI TWIST 
B I-SIZE
Wizjonerski obrót od narodzin

iZi Twist B i-Size to doskonały wybór, gdy szukasz 
pierwszego fotelika samochodowego dla Twojego 
noworodka. Fotelik posiada liczne wspaniałe 
funkcje, o których opowiemy Ci na następnej 
stronie, jednak na razie zacznijmy od faktu, że 
ten fotelik to połączenie fotelika dla niemowlaka 
i fotelika dla malucha z wizjonerską funkcją 
obrotu na boki już od narodzin. Fotelik 
iZi Twist B i-Size jest stworzony z myślą 
o bezpieczeństwie, komforcie, praktyczności 
i design'ie, a my mocno wierzymy, że może stać 
się naturalnym wyborem nie tylko dla Ciebie, 
ale także dla Twojego dziecka.
iZi Twist B i-Size przeszedł najtrudniejszy na 
świecie test zderzeniowy: Plus Test i pozwala 
dzieciom podróżować pięć razy bezpieczniej 
tyłem do kierunku jazy do około czterech lat.





INFORMACJE TECHNICZNE

Wzrost: 40 - 105 cm
Max. waga: 18 kg
Wiek: Ok. 0-4 lat
Montaż: ISOfix
Kierunek: Tyłem
Homologacja: UN R129 (i-Size)



FUNKCJE
& CECHY

SIP+
Dodatkowa ochrona 
boczna (SIP+) 
o dopasowanym 
kształcie.

REGULOWANY 
ZAGŁÓWEK

THE BESAFE DYNAMIC 
TMFORCE ABSORBER

10 stopniowa regulacja zagłówka 
aby rosnąć razem z dzieckiem.

Zapewnia optymalną 
ochronę dla najbardziej 
wrażliwych części ciała 
dziecka.

THE BESAFE 
TMNEWBORN HUGGER

Dodatkowa wkładka 
TMNewborn Hugger  

umieszczona 
TMw Module Baby Shell  

zapewnia noworodkom 
otulenie i wsparcie oraz 
bardziej płaską pozycję leżącą.

OBRÓT NA BOKI
Łatwy dostęp do dziecka dzięki 
obrotowi na boki.

REGULACJA 
SIEDZISKA
Wyjątkowy komfort dzięki 
4 pozycjom odchylenia fotelika.

THE BESAFE 
TMBABY SHELL

Wewnętrzny 
moduł niemowlęcy 
to dodatkowa warstwa 
ochrony bocznej 
aby zapewnić dziecku 
bezpieczeństwo.

MAGNETIC BELT 
TMASSISTANTS

Magnesy umieszczone 
w nakładkach 
i po bokach fotelika 
ułatwiają wkładanie 
i wyciąganie dziecka.





IZI TWIST 
I-SIZE
Wizjonerski obrót dla maluchów

W iZi Twist i-Size wszystko sprowadza się do 
stworzenia bezpiecznego i komfortowego fotelika 
dla Twojego malucha, jednocześnie oferując Wam 
ułatwienie codziennego życia i spokój ducha. 
Wygodny obrót na boki ułatwia wkładanie i 
wyciąganie dziecka z fotelika poprzez obrócenie 
go w Twoją stronę, a montaż tyłem do kierunku 
jazdy sprawia, że dziecko podróżuje pięć razy 
bezpieczniej do około czterech lat.
Z dumą przedstawiamy jedyny w swoim rodzaju 
fotelik samochodowy z funkcjami, dzięki którym 
naszym zdaniem fotelik stanie się tym ulubionym, 
zarówno dla rodzica, jak i dziecka.
iZi Twist i-Size przeszedł najtrudniejszy na świecie 
test zderzeniowy: Plus Test.



INFORMACJE TECHNICZNE

Wzrost: 61 - 105 cm
Max. waga: 18 kg
Wiek: Ok. 6 miesięcy - 4 lat
Montaż: ISOfix
Kierunek: Tyłem
Homologacja: UN R129 (i-Size)



SIP+
Dodatkowa ochrona 
boczna (SIP+) 
o dopasowanym 
kształcie.

REGULOWANY 
ZAGŁÓWEK

THE BESAFE 
DYNAMIC FORCE 

TMABSORBER

10 stopniowa regulacja zagłówka 
aby rosnąć razem z dzieckiem.

Zapewnia optymalną 
ochronę dla najbardziej 
wrażliwych części ciała 
dziecka.

THE BESAFE 
TMTWO-FIT CUSHIOM

Wkładka wypełniająca 
dla indywidualnego  
dopasowania do dziecka. 
Daje mniejszym dzieciom 
ekstra komfort i stabilność 
podczas przejścia z fotelika 
dla niemowlaka 
do tego fotelika 
dla malucha.

OBRÓT NA BOKI
Łatwy dostęp do dziecka 
dzięki obrotowi na boki.

REGULACJA 
SIEDZISKA
Wyjątkowy komfort 
dzięki 4 pozycjom 
odchylenia fotelika.

MAGNETIC BELT 
TMASSISTANTS

Magnesy umieszczone 
w nakładkach i po bokach 
fotelika ułatwiają 
wkładanie i wyciąganie 
dziecka.

FUNKCJE
& CECHY



IZI TURN 
I-SIZE
Elastyczny obrót dla maluchów

Podczas tworzenia iZi Turn i-Size postanowiliśmy
zapewnić pełną elastyczność w połączeniu 
z bezpieczeństwem, komfortem i design'em, 
które Ty i Twoja rodzina zawsze otrzymujecie 
inwestując w produkt BeSafe.
Dzięki obrotowi o 360° możesz z łatwością 
uzyskać dostęp do fotelika pod dowolnym kątem 
oraz masz możliwość skierowania fotelika 
zarówno tyłem jak i przodem do kierunku jazdy 
w razie potrzeby.
BeSafe rekomenduje jak i zachęca, 
aby podróżować tyłem do kierunku jazdy 
tak długo, jak to możliwe.





INFORMACJE TECHNICZNE

Wzrost: Tyłem: 61 - 105 cm
Przodem: 88 - 105 cm
Max. waga: 18 kg
Wiek: Ok. 6 miesięcy - 4 lat
Montaż: ISOfix
Kierunek: Tyłem / Przodem
Homologacja: UN R129 (i-Size)



FUNKCJE
& CECHY

SIP+
Dodatkowa 
ochrona boczna (SIP+) 
o dopasowanym kształcie.

REGULOWANY 
ZAGŁÓWEK

THE BESAFE 
DYNAMIC FORCE 

TMABSORBER

10 stopniowa regulacja zagłówka 
aby rosnąć razem z dzieckiem.

Zapewnia optymalną 
ochronę dla najbardziej 
wrażliwych części ciała 
dziecka.

THE BESAFE 
TMTWO-FIT CUSHIOM

Wkładka wypełniająca 
dla indywidualnego  
dopasowania do dziecka. 
Daje mniejszym dzieciom 
ekstra komfort i stabilność 
podczas przejścia 
z fotelika dla niemowlaka 
do tego fotelika 
dla malucha.

OBRÓT 360°
Łatwy dostęp do dziecka 
dzięki obrotowi o 360°.

REGULACJA 
SIEDZISKA
Wyjątkowy komfort 
dzięki 4 pozycjom 
odchylenia fotelika.

MAGNETIC BELT 
TMASSISTANTS

Magnesy umieszczone 
w nakładkach i po bokach 
fotelika ułatwiają wkładanie 
i wyciąganie dziecka.



THE UNIVERSAL 
LEVEL TECHNOLOGY™
Skonstruowana w razie najgorszego scenariusza, 
aby zawsze zapewniać największy komfort

Foteliki iZi Twist B i-Size, iZi Twist i-Size oraz 
iZi Turn i-Size są wyposażone w jedyną 
w swoim rodzaju metodę instalacji, która jest 
naprawdę wyjątkowa w swojej konstrukcji:
Universal Level Technology™.

Technologia BeSafe Universal Level 
Technology™ posiada specjalną konstrukcję 
fotelika i bazy, która została skonstruowana 
w taki sposób aby móc zawsze zapewnić 
poziomą instalację w samochodzie, bez 
względu na kąt nachylenia kanapy. Kąt 
nachylenia kanapy samochodu wynosi 
zazwyczaj od 5 do 20 stopni.
Universal Level Technology™ została 
skonstruowana w razie najgorszego 
scenariusza, pozwalając na poziomy montaż 
fotelika, nawet w samochodach, w których 
kąt nachylenia kanapy wynosi 20 stopni.
Universal Level Technology™ naprawdę 
zasługuje na swoją nazwę, umożliwiając 
uniwersalny poziom instalacji w stosunku 
do każdego kąta nachylenia kanapy pojazdu.



Ponieważ fotelik został skonstruowany na 
wypadek najgorszych scenariuszy z kanapą, 
można zauważyć wolną przestrzeń pod bazą 
fotelika w przypadku kanapy o ostrym kącie 
nachylenia. Dla konsumentów, wolna 
przestrzeń może wywoływać niepokój 
związany ze stabilnością fotelika, gdyż inne 
foteliki samochodowe zazwyczaj stykają się 
z kanapą. Jednak owa przestrzeń nie jest 
w żadnym wypadku zagrożeniem. Podczas 
zderzenia czołowego - które jest 
najczęstszym źródłem poważnych obrażeń 
u dzieci - kanapa samochodu tak czy inaczej 
napotyka na ucisk spowodowany siłami 
wypadku, nie dając w ten sposób stabilności 

ani wsparcia fotelikowi samochodowemu. 
Dlatego nawet w przypadku fotelików, 
które stykają się z kanapą samochodu, 
siły wypadku rozkładają się na jego nogę 
wypierającą i/lub na system ISOfix 
i następnie na karoserię samochodu, 
a obrotowi fotelika zapobiega noga 
wypierająca lub górny pasek mocujący 
(top tether).
Foteliki iZi Twist B i-Size, iZi Twist i-Size i 
iZi Turn i-Size są wyposażone w nogę 
wypierającą, aby zapewnić rozłożenie sił 
wypadku na podłogę samochodu i zapobiec 
przesunięciu fotelika do przodu.

Dlaczego wolna przestrzeń pod bazą 
nie stanowi zagrożenia bezpieczeństwa.

TMBeSafe Universal Level Technology  
skonstruowana aby zawsze 
zapewnić poziomą instalację.

Pozwala na poziomą 
instalację fotelika nawet 
w samochodach o kącie 
nachylenia kanapy o 20 stopni.



Tyłem: 61 - 105 cm
Przodem: 88 - 105 cm

RÓŻNICE 
TECHNICZNE

Na boki Na boki

około
6 m - 4 lat

około
6 m - 4 lat

około
0 - 4 lat

Tyłem 
do kierunku jazdy

Tyłem 
do kierunku jazdy

Tyłem / przodem 
do kierunku jazdy

Wzrost dziecka

Max. waga

Wiek

Kierunek

Montaż

Ilość stopni regulacji 
zagłówka

TMBaby Shell

MNewborn Hugger

MTwo-Fit Cushions

Obrót

Homologacja

SIP+

Wbudowana ochrona 
boczna SIP

Magnetic Belt 
MAssistants

4 pozycje odchylenia

Optyczne i dźwiękowe 
wskaźniki

Jednoczesna regulacja 
zagłówka i uprzęży

Universal Level 
TMTechnology

Wysokiej jakości 
materiały

System wentylacji 
w tylnej części fotelika

Test Plus



1. LUSTERKO XL Z LAMPKĄ  
2. PODUSZKA PODTRZYMUJĄCA GŁOWĘ  
3. OSŁONKI PRZECIWSŁONECZNE (2 SZTUKI)  
4. ŁĄCZNIK UPRZĘŻY BELT GUARD  
5.   OCHRANIACZ NA FOTEL I TABLET 
6. OCHRANIACZ NA FOTELIK

AKCESORIA 
BESAFE

Testowane w testach zderzeniowych. 
Akcesoria BeSafe są przetestowane w 
testach zderzeniowych dla najwyższego 
bezpieczeństwa.
Testowane pod względem szkodliwych 
substancji. Wszystkie akcesoria BeSafe 
zdały testy na występowanie szkodliwych 
substancji.



@besafe.polska

www.marko-baby.pl

Import i dystrybucja:

PPHU MARKO Spółka Jawna,
ul. Rybnicka 2D, 44-300 Wodzisław Śląski, Polska

tel. +48 32 453 01 71     |     info@marko-baby.pl

www.besafe.com.pl

POPBSK-14


