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Zaprojektowane 
dla przyszłości

Dekady rzemiosła:

Prezentując linię produktów na rok 
2020, BeSafe robi to dzięki unikalnej 
historii, w której bezpieczeństwo dzieci 
zawsze znajduje się w centrum 
wszystkiego. Na tej podstawie
tworzymy każdy szczegół we 
wszystkich naszych produktach, dzięki 
dekadom zdobytej wiedzy, włożonego 
serca i dumie.
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Niebieski 
Mélange

Explore life. BeSafe.

Naszą siłą napędową jest chęć ochrony tego, co dla nas najcenniejsze: naszych dzieci.

na lody. Bycie razem, gdy stawiamy czoła 
życiowym przygodom, zarówno tym dużym 
i małym, to sposób, w jaki tworzymy trwałe 
wspomnienia. Dzielone przez nas doświadczenia 
budzą uznanie dla otaczającego nas świata 
i ciekawość do dalszej eksploracji. Pokazywanie 
świata naszym dzieciom pomaga im stać się 
silnymi i szczęśliwymi ludźmi oraz przygotowuje 
je do zrobienia wszystkiego co w ich mocy, 
aby zrealizować własne marzenia.
      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.

W          BeSafe dokładamy wszelkich starań, 
          aby opracować możliwie 
najbezpieczniejsze foteliki samochodowe dla 
dzieci w każdym wieku. Naszą siłą napędową 
jest chęć ochrony tego, co dla nas najcenniejsze: 
naszych dzieci.
      Prawdziwy kunszt i znajomość historii są 
istotną częścią budowania przyszłości dla 
pokoleń. W przypadku BeSafe, wynikiem jest linia 
produktów 2020 o bezprecedensowym 
bezpieczeństwie i komforcie, wprowadzająca 
nowe, niespotykane dotąd rozwiązania - 
wszystko po to, aby zapewnić dzieciom 
bezpieczeństwo w samochodzie i poza nim.
      Jako rodzic, chcesz dać swoim dzieciom to, 
co dla nich najlepsze. Chronisz je, wspierasz 
i przygotowujesz na przyszłość. Wspólne 
podróżowanie jest ważną częścią życia 
rodzinnego - bez względu na to, czy jest to długa 
podróż samochodem, czy też wybieramy się 
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 BeSafe®

HavenTM

BeSafe HavenTM

Nowe kierunki:

Dzięki naszemu nowemu nosidełkowi, 
Twój kochający uścisk nigdy nie był 
tak bezpieczny.

testach, które przyczyniły się do 
opracowania naszego nosidełka. 
Międzynarodowy Instytut Dysplazji Bioder 
(IHDI) uznaje BeSafe Haven za produkt 
„zdrowy dla bioder”.
      Zaprojektowany z myślą o elastyczności 
i komforcie zarówno dla noszącego, jak 
i dziecka, BeSafe Haven może być używany 
w trzech pozycjach: 
1) z przodu, tyłem do świata (od urodzenia), 
2) z przodu, przodem do świata (od około 
5 miesięcy), i 3) z tyłu (od około 9 miesięcy).
      Pokochasz nasze nosidełka ponad 
wszystko, za ich wszechstronność, wygodę 
i ergonomię. 

nowego BeSafe Haven, wprowadzimy 
dwie wersje: basic i premium. Jak 
w przypadku każdego produktu, który 
wprowadzamy na rynek, nasi inżynierowie 
postanowili przejąć wiodącą pozycję dzięki 
produktom wysokiej jakości, które nie 
tylko spełniają, ale przekraczają surowe 
wymagania bezpieczeństwa. 
          Zobowiązani do bycia liderem w 
zakresie bezpieczeństwa i ergonomii, 
połączyliśmy siły z „die Trageschule” 
(instytut noszenia dzieci) w procesie 
rozwoju. Szanowany ekspert w dziedzinie 
noszenia dzieci w Niemczech odegrał 
aktywną rolę w szeroko zakrojonych 

           2020 r. BeSafe zrobi znaczący krok   
           w kierunku nowej kategorii, 
noszenia dzieci, z nosidełkiem BeSafe 
Haven™. Bezpieczeństwo i transport są 
podstawą wszystkiego, co robimy. 
            Jako zaufany ekspert ds. 
bezpieczeństwa podróży niemowląt 
i dzieci w samochodzie i poza nim, wejście 
do kategorii nosideł dla dzieci jest 
naturalnym, kolejnym krokiem - krokiem, 
który z wielką niecierpliwością 
podejmujemy, aby towarzyszyć rodzinom 
i poprawiać ich samopoczucie w jeszcze 
większym obszarze.
       Wraz z wprowadzeniem naszego 

W
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BESAFE HAVEN 

Pokochasz nasze nosidełka ponad wszystko
za ich wszechstronność, wygodę i ergonomię.

BeSafe Haven: Noś komfortowo. Zawsze. Wszędzie.

Odkryj niespotykane wcześniej funkcje 
naszego BeSafe Haven - rewolucjonizując 
sposób, w jaki rodzice noszą swoje dzieci! 
BeSafe Haven, str. 26
Noś i zacieśniaj więź z dzieckiem - 
bezproblemowo, wygodnie, bezpiecznie!
      Naszym celem jest zaprojektowanie 
dla twojego dziecka zaufanych rozwiązań 
w zakresie podróży, które dają rodzicowi 
pewność, że bezpieczeństwo towarzyszy 
ich rodzinie - blisko i daleko.
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iZi Transfer

Przedstawiamy całkowicie 
nową kategorię:

Płynnie przenieś dziecko z wózka 
do fotelika samochodowego i do domu.

W
            2020 roku nie tylko wchodzimy   
            w nową kategorię, ale także 
definiujemy zupełnie nową, wraz 
z wprowadzeniem BeSafe iZi Transfer. 
Ten nowatorski produkt został 
stworzony z miłością przez Zespół ds. 
Rozwoju Nowych Produktów, który 
starannie zaprojektował i opracował 
go, aby rozwiązać uniwersalny 
problem wszystkich rodziców: 
przenoszenie śpiącego dziecka z domu 
do fotelika samochodowego, do wózka 
i odwrotnie, bez konieczności 
wybudzania dziecka.
          Ponieważ jest wyjątkowo lekki, 
iZi Transfer sprawdzi się szczególnie w 
miejskich środowiskach mieszkalnych, 
gdzie przeniesienie dziecka z 
samochodu do domu i z powrotem 
pociąga za sobą przebycie kilku 
schodów lub jazdę windą. 
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Z samochodu do domu podczas jednej drzemki
IZI TRANSFER

 iZi®

Transfer

Rodzice korzystający z fotelików 
samochodowych od urodzenia, 
zaprojektowanych do pozostania 
w samochodzie, takich jak BeSafe 
iZi Twist-B, docenią pomoc naszego 
iZi Transfer, .strona 30
      Pierwszy i jedyny w swoim rodzaju 
element do przenoszenia, ułatwia 
płynne przenoszenie śpiącego dziecka, 
znacznie ułatwiając życie rodziców. 
Można go stosować od 55 cm (około 
1 miesiąca) do 68 cm (około 6 miesięcy).
      Korzystaj z iZi Transfer na krótkich 
dystansach (do 10 minut), na przykład 
w następujący sposób: umieść 
bezpiecznie swoje dziecko 
w iZi Transfer na przewijaku w pokoju 
dziecięcym, aby łatwo przenieść je do 
samochodu. Następnie umieść dziecko 
razem z iZi Transfer w foteliku 
samochodowym dla niemowląt. 
W miejscu docelowym przenieś swoje 
dziecko z fotelika samochodowego 
do wózka bez zmiany jego pozycji, 
co - dzięki iZi Transfer - zmniejsza 
ryzyko przerwania drzemki.
Przeczytaj więcej o przyjaznych dziecku 
środkach do noszenia śpiącego dziecka, 
strona 30.

       BeSafe iZi Transfer 
został zaprojektowany 
i opracowany, aby 
rozwiązać uniwersalny 
problem wszystkich 
rodziców: 
przenoszenie śpiącego 
dziecka z domu 
do fotelika 
samochodowego, 
do wózka i odwrotnie, 
bez konieczności 
wybudzania dziecka.

• Zaprojektowany w ścisłej współpracy 
z fizjoterapeutami i rodzicami.
• Przetestowany w testach zderzeniowych przy 
prędkości i uderzenia 64 km / h przez 
renomowany niemiecki instytut testowy.
• Idealnie pasuje do iZi Twist B i-Size, przeczytaj 
więcej o tym foteliku samochodowym, .strona 33
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THE BESAFE DYNAMIC 
FORCE ABSORBER™

1

2

Inteligentna inżynieria:

 W 2020 roku BeSafe podejmuje 
ekscytujące kroki, zapewniając Twojej 
rodzinie bezpieczniejsze codzienne życie.

Na czele 
innowacji

D          la nas w BeSafe, innowacja 
          oznacza, że nasze produkty są 
bezpieczniejsze, wygodniejsze 
i łatwiejsze w użyciu. Nieustannie 
staramy się opracowywać niespotykane 
wcześniej rozwiązania, które zapewniają 
dzieciom i rodzicom jeszcze lepsze 
wrażenia z podróży. Zawsze proste 
rozwiązania okazują się najlepsze, 
ale dotarcie do nich wymaga dokładnego 
procesu rozwoju. Jesteśmy dumni z tego, 
że mamy zespół znakomitych inżynierów, 
którzy niestrudzenie pracują nad tym, 
aby dać rodzinom szansę na odkrywanie 
życia bez obawy o bezpieczeństwo 
i ułatwianie go na co dzień.

Dynamic Force Absorber ™ to 
najnowocześniejsze 
rozwiązanie wykonane ze 
specjalnych materiałów 
i konstrukcji o różnych strefach 
elastyczności. Jego 
zaawansowana konstrukcja 
pozwala na kontrolowane 
zginanie się po wewnętrznej 
stronie, pozostając 
jednocześnie sztywniejszym po 
stronie zewnętrznej.
     Zginając się jak trampolina, 
łagodnie zmniejsza 
przyspieszenie i pozwala 
uniknąć nagłego zatrzymania, 
które w przeciwnym razie 
spowodowałoby duże 
przeciążenia. Zgięcie materia- 
łu w pochłaniaczu Dynamic 
Force Absorber osiąga się 
poprzez otwory w kształcie 
litery V rozmieszczone 
naprzemiennie.
      Optymalną elastyczność  w
pochłaniaczu Dynamic Force 

Absorber osiągnięto poprzez  
staranne dostosowanie jego 
właściwości geometrycznych, 
takich jak grubość ściany, 
odległość między otworami lub 
długość otworów. W ten 
sposób Dynamic Force 
Absorber pozwala na 
doskonale kontrolowane 
i bardzo łagodne „łapanie” 
dziecka, aby zapewnić mu 
najbardziej zaawansowaną 
ochronę w przypadku 
zderzenia bocznego.

• BeSafe iZi Go Modular 
   X1 i-Size, strona 28
• iZi Twist B i-Size, strona 33
• iZi Twist i-Size, strona 38
• iZi Turn i-Size, strona 40

Przeniesienie ochrony przed uderzeniem bocznym 
na wyższy poziom.

Dynamic Force Absorber 
jest dostępny w:

THE BESAFE ERGO-MOVE 
SHOULDER PADS™

Pełna elastyczność ruchu w każdym wieku.

Nakładki Ergo-Move Shoulder Pads są dostępne w:
• BeSafe iZi Go Modular X1 i-Size, strona 28
• iZi Modular (RF) X1 i-Size, strona 37
• iZi Twist B i-Size, strona 33
• iZi Twist i-Size, strona 38
• iZi Turn i-Size, strona 40

Opierając się na wiedzy niemieckich ekspertów na temat 
produktów przyjaznych dla pleców, opracowaliśmy nasze 
nowe nakładki na pasy Ergo-Move Pads™, które są cieńsze od 
swoich poprzedników i mają dodatkową krzywiznę w miejscu, 
w którym znajdują się ramiona dziecka, zapewniając mu 
dodatkową przestrzeń na ruch ramionami.
     Możliwość poruszania rękami i nogami pozwala plecom 
dziecka pozostać aktywnymi nawet podczas zapięcia w 
foteliku, co jest oczywiście ważne ze względów 
bezpieczeństwa. Przeczytaj więcej o ekspertach od produktów 
przyjaznych dla pleców w AGR: Aktion Gesunder Rücken 
(„Misja zdrowych pleców”), .strona 19
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The Universal Level 
 

Technology jest dostępny w:

THE BESAFE UNIVERSAL  
LEVEL TECHNOLOGY™

THE BESAFE AIRGONOMICS™

THE BESAFE FLEX-
SHAPE BUCKLE™

90̊

3

4

5
Zawsze wygodny kąt. W dowolnym samochodzie, 
w dowolnym momencie:

Kanapy samochodowe o ostrym 
kącie nachylenia są często 
spotykane w samochodach 
o mniejszej przestrzeni wewnę-
trznej, modelach sportowych 
i samochodach luksusowych. 
Mimo, iż kanapy te mają zalety dla 
dorosłych, stanowią problem dla 
fotelików samochodowych 
skierowanych tyłem do kierunku 
jazdy. W najbardziej nachylonych 
kanapach, fotelik samochodowy 
skierowany tyłem do kierunku 
jazdy może być ustawiony dosyć 
pionowo, co daje dziecku pionowy 
kąt siedzenia, często stanowiąc 
zagrożenia dla bezpieczeństwa, 
jak również może być niewygodne 
szczególnie dla mniejszych dzieci.
     BeSafe podjął się tego 
wyzwania stworzonego przez 
przemysł samochodowy 

i opracował Universal Level 
Technology ™: specjalną 
konstrukcję fotelika i bazy, która 
jest skonstruowana nawet 
w najgorszych przypadkach, kiedy 
pochył kanapy wynosi do 20 °. 
W przeciwieństwie do innych 
popularnych konstrukcji 
dziecięcych fotelików samo-
chodowych, tutaj fotelik nie opiera 
się płasko na powierzchni bazy, 
ale jest osadzony pod kątem. 
W ten sposób Universal Level 
Technology zapewnia ten sam kąt 
na każdej kanapie pojazdu, 
ponieważ jego konstrukcja działa 
niezależnie od fotelika.

• iZi Twist B i-Size, strona 33
strona 38• iZi Twist i-Size, 

strona 40• iZi Turn i-Size, 

Flex-Shape Buckle jest 
dostępna w:

TM• BeSafe Haven , strona 26

TM• BeSafe Haven , strona 26
Airgonomics jest dostępna w:

Dostosowuje się do rodziców o każdym 
kształcie i rozmiarze:

Opatentowana klamra Flex-
Shape Buckle™ została 
opracowana przez BeSafe 
i posiada unikalną kon-
strukcję, która automatycznie 
obraca się do pozycji, która 
najlepiej pasuje do kształtu 
i rozmiaru rodzica. Bez 
dodatkowych regulacji, 
bez pasków wcinających się 
w skórę, bez dopasowywa-
nia paska.
     Klamra Flex-Shape Buckle 
jest również jedną z niewielu 
konstrukcji klamrowych 

na rynku, która pozwala 
rodzicom na zaciśnięcie 
pasów poprzez 
pociągnięcie ich do przodu, 
zamiast do tyłu. To sprawia, 
że zakładanie nosidełka 
jest szybkie, łatwe i szcze-
gólnie wygodne dla mam, 
które często odczuwają ból 
pleców lub ramion.

Dla dodatkowego komfortu podczas noszenia 
przodem do świata

Kiedy dziecko siedzi przodem do świata w nosidełku, 
znajduje się „daleko" od ciała rodzica i musi mieć specjalne 
podparcie, aby siedzieć wygodnie i w pozycji ergonomicznej.
     Airgonomics ™ to wyjątkowa poduszka napełniana 
powietrzem, opracowana i opatentowana przez BeSafe 
i wbudowana w pas biodrowy nosidełka BeSafe Haven. 
Wyposażona w specjalny zawór, dzięki któremu można ją 
napompować w kilka sekund, zapewniając dziecku wygodne 
miejsce do siedzenia podczas noszenia go przodem do 
świata.
     W ten sposób, poduszka Airgonomics nie tylko ułatwia 
utrzymanie prawidłowego ułożenia kręgosłupa i bioder 
podczas noszenia przodem do świata, ale także pomaga 
rozłożyć ciężar dziecka na pas biodrowy, aby zapewnić 
rodzicowi najwygodniejsze doznania w trakcie noszenia.
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A Ochrona dla mamy i dziecka:

Adapter do pasów 
dla kobiet w ciąży
Bezpieczny i wygodny wybór, zapewniający ochronę 
nienarodzonego dziecka w samochodzie.



O          d momentu zajścia w ciążę,   
          ochrona nienarodzonego dziecka 
staje się najważniejszym elementem 
każdej części codziennego życia.
          W 2020 roku, przyszli rodzice są 
niezwykle zorientowani. Jednocześnie 
wielu z nich nie zdaje sobie sprawy, że 
mogą zwiększyć swoje bezpieczeństwo 
oraz nienarodzonego dziecka, podczas 

siedzenia w samochodzie.
Adapter BeSafe pomaga chronić was 
oboje w razie wypadku, zawsze 
ustawiając pas biodrowy pod 
brzuchem mamy. Nie wpływa na 
bezpieczeństwo 3-punktowego pasa 
samochodowego, jest testowany pod 
kątem bezpieczeństwa i zalecany od 
drugiego miesiąca ciąży.

       Adapter BeSafe pomaga chronić was oboje w razie wypadku, 
zawsze obniżając pas biodrowy poniżej brzucha mamy.
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Wybór fotelika:

Która ścieżka pasuje do 
stylu życia Twojej rodziny?
Twoje upodobania w podróży mają znaczenie.

          ając na względzie kompleksowe  
          rozwiązania od urodzenia do czterech 
lat, w BeSafe oferujemy rodzinom dwie 
możliwości: albo koncepcję iZi Modular, albo 
iZi Twist B i-Size. Oba podejścia mają swoje 
znaczenie i miejsce na rynku, ponieważ 
oferują rozwiązania dla różnych rodzin 
o różnych zachowaniach związanych 
z podróżowaniem.
Czy Twoja rodzina posiada jeden 
samochód, czy może kilka, które 
uczestniczą w codziennych podróżach?
Kilka samochodów: koncepcja iZi Modular
Dzięki możliwości oddzielenia fotelika od 
bazy, możesz go łatwo przenosić między 
samochodami, a nawet posiadać jedną bazę 
w każdym samochodzie, tak aby tylko fotelik 
wymagał przenoszenia.
Jeden samochód: oba rozwiązania działają
Jeśli Twoja rodzina korzysta tylko z jednego 
samochodu, w którym fotelik samochodowy 
jest zainstalowany na stałe, możesz 
elastycznie wybrać preferowane 
rozwiązania.
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eizab jendej an tal 4-0 KONCEPCJA 

IZI MODULAR        Analizując kompleksowe 
rozwiązania od urodzenia 
do czterech lat, w BeSafe 
oferujemy dwa odmienne, 
dla rodzin o różnych 
zachowaniach związanych 
z podróżowaniem.
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3Najlepszy będzie fotelik, który 

umożliwia podróżowanie tyłem 
do kierunku jazdy, na przykład 
BeSafe iZi Modular X1 i-Size, 
od ok. 6 miesięcy do 4 lat, 
strona 36

FOTELIK DLA MALUCHA

Na przykład BeSafe iZi Go 
Modular X1 i-Size od narodzin 
do ok. 12 miesięcy, 
strona 29

FOTELIK DLA NIEMOWLAKA

Z oparciem na stałe, na przykład BeSafe iZi Flex 
FIX i-Size od ok. 4 do 12 lat, strona 48

FOTELIK DLA DZIECKA

Najlepszy będzie fotelik, który 
umożliwia podróżowanie tyłem 
do kierunku jazdy, na przykład 
BeSafe iZi Twist B i-Size, od 
narodzin do ok. 4 lat, strona 33

FOTELIK DLA NIEMOWLAKA 
I MALUCHA 2W1
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Wybór należy do Ciebie.

2 ŚCIEŻKI 1 CEL:

BEZPIECZEŃSTWO 
W KAŻDYM 
WIEKU

Chroni mamę i jej 
nienarodzone dziecko.
strona 52

ADAPTER DO PASÓW 
DLA KOBIET W CIĄŻY

1

w kierunku drzwi samochodu, co 
bardzo ułatwia przenoszenie dziecka 
między fotelikiem a chustą lub 
nosidełkiem.

WSKAZÓWKA: Aby bezproblemowo 
przenieść dziecko z fotelika do domu, 
bez konieczności wybudzania go, 
wypróbuj nowy iZi Transfer! 
Ten produkt do przenoszenia pozostaje 
wokół dziecka w foteliku 

Czy wolisz używać wózka lub 
nosidełka poza samochodem?
Wózek: koncepcja iZi Modular
Możesz łatwo wyjąć BeSafe iZi Go 
Modular X1 i-Size z samochodu i wpiąć 
go na stelaż wózka za pomocą 
adapterów, by móc szybko załatwić 
sprawę na mieście lub by móc łatwo 
wsiadać do lub wysiadać z samochodu.
Chusta do noszenia/nosidełko: fotelik 
obrotowy 2w1. Możesz obrócić fotelik 



Katalog BeSafe Kolekcja 2020   |    17

samochodowym, dzięki czemu można 
łatwo i bezpiecznie zabrać je ze sobą bez 
zmiany jego pozycji podczas podnoszenia.
iZi Transfer, .strona 30

Wykonujesz codziennie wiele krótkich 
wycieczek, czy może podróżujesz na 
dłuższych trasach?
Dłuższe podróże: Podczas dłuższych 
podróży ważna jest regulowana 
przestrzeń na nogi, zwłaszcza gdy dziecko

rośnie. Za pomocą bazy ISOfix iZi Modular  i-Size, 
przestrzeń na nogi można regulować 
w 3 krokach, aby zapewnić dziecku dodatkowy 
komfort podczas długiej jazdy samochodem.
Krótkie przejazdy: fotelik obrotowy 2 w 1
Obracanie fotelika samochodowego w swoją 
stronę jest nie tylko wygodne podczas 
umieszczania i wyciągania dziecka z fotelika, 
ale pomaga również upewnić się, że pasy 
są dobrze napięte podczas każdej podróży, 
bez względu na to, jak bardzo krótkiej.

Na następnej stronie znajdziesz kompleksowe
porównanie naszych dwóch alternatyw.
Znajdź swoją ulubioną!

ROTATION FOR 
     THE NEW GENERATION



VS

ROTATION FOR 
     THE NEW GENERATION

iezab jendej an tal 4-0 KONCEPCJA 

IZI MODULAR

Foteliki obrotowe BeSafe Koncepcja iZi Modular BeSafe

Grupa wiekowa

Foteliki samochodowe

Wzrost

Maksymalna waga

Montaż

Homologacja

Test Plus

Kierunek

Obrót

Regulowana przestrzeń na nogi

Universal Level Technology™ 

Można oddzielić od bazy

System Podróżny

Dynamic Force Absorber™ 

SIP+

Ergo-Move Shoulder Pads™ 

Baby Shell™ 

Newborn Hugger™ 

Two-Fit Cushions™

61-105 cm

18 kg

ISOfix z bazą

UN R129 (i-Size)

√

-

√

-

√

-

√

Nasuwany

√

-

-

√

iZi Modular  
RF X1 i-Size

18 kg

ISOfix z bazą

UN R129 (i-Size)

-

-

√

-

√

-

√

Nasuwany

√

-

-

√

iZi Modular 
X1 i-Size

BeSafe iZi Go 
Modular X1 i-Size

iZi Turn i-SizeiZi Twist i-SizeiZi Twist B i-Size

40-75 cm

13 kg

UN R129 (i-Size)

-

-

-

-

√

√

√

Wklikiwany

√

-

√

-

18 kg

ISOfix

UN R129 (i-Size)

-

√ 360°

-

√

-

-

√

Nasuwany

√

-

-

√

61-105 cm

18 kg

ISOfix

UN R129 (i-Size)

√

√ na boki

-

√

-

-

√

Nasuwany

√

-

-

√

40-105 cm

18 kg

ISOfix

UN R129 (i-Size)

√

Tyłem do 
kierunku jazdy

√ na boki

-

√

-

-

√

Nasuwany

√

√

√

-

tyłem 61-105 cm,
przodem 88-105 cm

Tyłem lub przodem 
do kierunku jazdy

 

3-punktowy pas 
bezpieczeństwa 
lub ISOfix z bazą

tyłem 61-105 cm,
przodem 88-105 cm

 

Znajdź swój fotelik

Tyłem do 
kierunku jazdy

Tyłem do 
kierunku jazdy

Tyłem lub przodem 
do kierunku jazdy
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Tyłem do 
kierunku jazdy



Znaczenie produktów przyjaznych 
dla pleców
W pierwszym roku życia, dziecko 
rośnie o ok. 25 cm i przechodzi 
ważne etapy rozwoju kręgosłupa. 
W tym czasie, ale oczywiście także 
później, szczególnie ważne jest, 
aby wybrać produkty, które wspierają 
plecy dziecka i zapewniają mu 
wygodę z odpowiednią 
przestrzenią do poruszania się.
Aktion Gesunder Rücken to 
niemieckie stowarzyszenie 
wspierane przez lekarzy 
i terapeutów, którzy pracują przy 
zatwierdzaniu i promowaniu 
produktów uważanych za 
przyjazne dla pleców.

Dwa foteliki samochodowe BeSafe 
od narodzin są pierwszymi 
dziecięcymi fotelikami 
samochodowymi, które otrzymały 
"zatwierdzenie pieczęcią AGR". 
Podczas szeroko zakrojonego 
procesu testowania, komitet testowy 
składający się z ekspertów z różnych 
dziedzin medycyny szczególnie 
docenił następujące cechy:
• Wkładka dla dziecka Newborn 
Hugger™:
Zapewnia stabilność boczną 
i podnosi pozycję pleców, uzyskując 
dodatkowe 10° bardziej płaskiej 
pozycji (oba foteliki)
• Łatwa regulacja wysokości 
zagłówka (oba foteliki)
• Dobrze skonstruowana i wyściełana 
skorupa fotelika z miękkimi 
materiałami (oba foteliki)
• Universal Level Technology™:
pozwala na zachowanie kąta 45° 
w każdym pojeździe, niezależnie 
od samochodu (iZi Twist B i-Size)

• Funkcja obrotowa: 
Dobra dla pleców rodzica, dając  
możliwość zdrowego kąta nachylenia 
pleców podczas umieszczania dziecka 
w foteliku i zapinania uprzęży 
(iZi Twist B i-Size)
• Łatwe wpinanie/wypinanie fotelika 
na bazie ISOfix iZi Modular: 
Dobre dla pleców rodzica, pozwalając 
na łatwe umieszczenie fotelika w 
samochodzie, wygodnie wkładając 
i wyciągając dziecko i zapinając je 
w uprząż (BeSafe iZi Go Modular X1 
i-Size)
• System Podróżny:
Dobry dla pleców rodzica, pozwalając 
na łatwe i szybkie wpięcie fotelika 
w stelaż wózka (BeSafe iZi Go 
Modular X1 i-Size).

Sprytne funkcje dla zdrowych pleców

 
Zatwierdzone przez niezależnych ekspertów:

Niemieckie stowarzyszenie na rzecz zdrowych pleców, 
Aktion Gesunder Rücken (AGR), zatwierdza swoją 
pieczęcią foteliki BeSafe iZi Go Modular X1 i-Size 
i iZi Twist B i-Size.
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Przeczytaj więcej 
o fotelikach tutaj:

• BeSafe iZi Go Modular 
X1 i-Size, strona 29
• iZi Twist B i-Size, 

strona 33

Foteliki BeSafe są 
przyjazne dla pleców
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30 lat tyłem do kierunku jazdy:

Pięć razy bezpieczniej dla twojego dziecka.

Dlaczego dzieci powinny podróżować
tyłem do kierunku jazdy do min. 
4 roku życia?

Tyłem do kierunku 
jazdy to krok naprzód

.

Ponad 30 lat doświadczenia 
w podróżowaniu tyłem do 
kierunku jazdy

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 im wygodniej. Często my, 
rodzice, myślimy, że takie pozycje są 
niewygodne. Podczas siedzenia tyłem 
do kierunku jazdy, nogi i stopy dzieci 
mogą spoczywać gdziekolwiek chcą. 

jazdy, skorupa fotelika będzie działać 
jak tarcza ochronna i pochłonie energię 
uderzenia. Siły uderzenia rozkładają 
się na cały, duży obszar pleców, szyi 
i głowy dziecka, dzięki czemu znacznie 
mniej obciążają jego szyję (zobacz 
strona 21)

Podróżowanie przez dzieci tyłem do 
kierunku jazdy trwa dłużej, niż 
mogłoby się wydawać: już w 1989 
roku w BeSafe opracowaliśmy 
nasz pierwszy fotelik dla dziecka.

Dzieci są szczególnie narażone na 
odniesienie obrażeń w wypadku 
samochodowym. Ich głowy są 
nieproporcjonalnie ciężkie w 
stosunku do reszty ciała, a mięśnie 
szyi nie są jeszcze w pełni rozwinięte. 
Testy zderzenia czołowego pokazują, 
że obciążenie szyi jest pięciokrotnie 
większe, gdy dziecko siedzi przodem 
do kierunku jazdy, w porównaniu do 
siedzenia tyłem do kierunku jazdy.
      Siedząc przodem do kierunku 
jazdy, ciało dziecka zostaje 
wyrzucone z fotelika. Jednak 
ponieważ wewnętrzna uprząż fotelika 
samochodowego utrzymuje górną 
część ciała na miejscu, większość sił 
jest przekładana na szyję dziecka, 
gdy głowa jest wyrzucana z ogromną 
siłą do przodu. Ponadto jest ryzyko 
odniesienia obrażeń przez dziecko w 
wyniku uderzenia o przednie 
siedzenia.
      Jeśli dziecko siedzi na foteliku 
skierowanym tyłem do kierunku 



A co w przypadku uderzeń z tyłu?
Podczas jazdy tyłem do kierunku jazdy 
dziecko siedzi dalej od punktu uderzenia 
podczas zderzenia tylnego, dzięki czemu 
dłuższa strefa zgniotu jest zapewniona 
nawet w samochodach z małym 
bagażnikiem. Dodatkowo, znacznie mniej 
sił oddziałuje w zderzeniu tylnym, 
ponieważ oba pojazdy poruszają się 
w tym samym kierunku, tak więc siły są 
rozłożone na oba samochody po równo.

Ale czy mojemu dziecku będzie niedobrze?
Poczucie równowagi u dziecka nie jest 
jeszcze w pełni rozwinięte w tym wieku, 
więc choroba lokomocyjna związana z 
kierunkiem jazdy zazwyczaj występuje 
tylko w wieku około 4-6 lat, o ile w ogóle 
występuje. Jeśli dziecko zachoruje w 
samochodzie, może to wynikać z wielu 
powodów - na przykład z tego, co zjadł 
tuż przed zapięciem w foteliku.

 
SZWEDZKI
TEST PLUS

 

S z certyfikatem Test Plus nie 
dozna żadnych poważnych 
lub zagrażających życiu 
obrażeń w wyniku kolizji.

Co odróżnia Test Plus od 
innych testów 
zderzeniowych?

Test Plus ma znacznie 
niższy limit maksymalnego 
obciążenia szyi działającego 
podczas zderzenia niż inne 
testy fotelików 
samochodowych - dlatego 
tylko foteliki montowane 
tyłem mogą przejść Test 
Plus. Test zderzenia 
czołowego ma bardzo krótką 
i twardą drogę hamowania, 
co sprawia, że uderzenie jest 
znacznie silniejsze niż 
w innych scenariuszach 
testów zderzeniowych.

Kierunek jazdy Przodem TyłemKierunek jazdy

Przodem vs. tyłem do kierunku jazdy podczas wypadku: 

• iZi Modular X1 i-Size , strona 36
UN R129 zatwierdzona do 105 cm

• iZi Twist B i-Size , strona 33
UN R129 zatwierdzona od narodzin 
do 105 cm / Test Plus

 

• iZi Twist i-Size , strona 38
UN R129 zatwierdzona 
do 105 cm / Test Plus

 

• iZi Turn i-Size , strona 40
UN R129 zatwierdzona do 105 cm

• iZi Kid X3 i-Size , strona 44
UN R129 zatwierdzona 
do 105 cm / Test Plus

 

• iZi Plus X1 i-Size , strona 42
ECE R44-04 zatwierdzona 
do 25 kg / Test Plus

 

• iZi Combi X4 ISOfix , strona 45
ECE R44-04 zatwierdzona do 18 kg

FOTELIKI BESAFE 
MONTOWANE TYŁEM:  
Do ok. 4/5 lat
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Jeśli dziecko siedziałoby przodem do 
kierunku jazdy, jego nogi by zwisały, 
obciążając tym samym stawy kolanowe. 
Wyobraź sobie, że siedzisz na krześle 
barowym, twoje nogi zwisają przez 
dłuższy czas - prawdopodobnie nie jest to 
wygodne również dla nas dorosłych, 
prawda?

        zwedzki Test Plus   
        jest znany jako 
najtrudniejszy na świecie 
test zderzeniowy. Jest to 
dobrowolne zatwier-
dzenie, poza przepisami 
europejskimi i od 
producentów zależy, czy 
zdecydują się na 
przetestowanie swojego 
fotelika samochodowego 
w tym teście.
      Wymagania w Teście 
Plus są wyjątkowo 
surowe, a foteliki dzie-
cięce skierowane 
przodem do kierunku 
jazdy nie byłyby w stanie 
ich spełnić. Myślą leżącą 
u podstaw tego testu jest 
to, że żadne dziecko 
siedzące na foteliku 
samochodowym 

30 LA
T 

|

TYŁEM



Foteliki z wysokim 
oparciem
vs. Podstawki
3 powody, dla których warto wybrać fotelik 
z wysokim oparciem.

Ochrona boczna

Pozycja pasa ramiennego
Pozycja pasa ramiennego na odpowiedniej 
wysokości ma kluczowe znaczenie w razie 
wypadku. Wybierając fotelik z wysokim 
oparciem z prowadnicami na pas ramienny 
możesz mieć pewność, że pas jest zawsze 
w odpowiedniej pozycji dla Twojego dziecka, 
nawet gdy twoje dziecko rośnie.

 WSKAZÓWKA: Wybierz fotelik z wysokim 
oparciem, który oferuje również 
prowadnicę pasa biodrowego. W ten sposób 
pas biodrowy zawsze pozostaje 
w optymalnej pozycji, na miednicy dziecka.

1

2

Dla początkujących:
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Fotelik z wysokim oparciem zawsze zapewnia 
ochronę tułowia i głowy dziecka przed 
uderzeniami z boku. Jeśli dziecko siedzi na 
podstawce bezpieczeństwa, nie ma żadnej 
warstwy ochronnej między dzieckiem a 
drzwiami samochodu w przypadku zderzenia 
bocznego. Nawet jeśli Twój samochód ma 
boczne kurtyny powietrzne, Twoje dziecko może 
nie siedzieć jeszcze na odpowiedniej wysokości, 
aby odpowiednio zadziałały. Fotelik z wysokim 
oparciem zapewnia dziecku ochronę boczną od 
tych najmłodszych do najstarszych dzieci.
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Krok 1: 
Sprawdź przepisy krajowe
W każdym kraju obowiązują 
inne przepisy prawa 
dotyczące tego, jak długo 
dziecko powinno korzystać 
z fotelika. Prawo w Polsce 
nakazuje przewożenie dziecka 
w foteliku do osiągnięcia 
przez nie 150 cm wzrostu.

Krok 2: 
Wykonaj próbę 5 punktów
Nawet jeśli Twoje dziecko 
osiągnęło minimum prawne, 
nie zawsze oznacza to, 
że jest gotowe do siedzenia 
bez dziecięcego fotelika 
samochodowego. Dzięki 
5-punktowej próbie możesz 
sprawdzić, czy ciało dziecka 
jest gotowe do siedzenia 
w samochodzie bez fotelika 
samochodowego. Jeśli jeden 

z tych 5 punktów nie zostanie
 jeszcze osiągnięty, dziecko 
powinno nadal siedzieć w foteliku:

1 Czy potrafi siedzieć prosto 
w stosunku do oparcia 
kanapy?

2 Czy wtedy jego kolana 
zginają się na krawędzi 
kanapy?

3 Czy pas biodrowy znajduje 
się nisko na miednicy, 
a nie w okolicach brzucha?

4 Czy pas ramienny leży 
poprawnie na ramieniu 
i nie jest zbyt blisko szyi ani 
nie zsuwa się na ramię?

5 Czy twoje dziecko rozumie 
i potrafi prawidłowo siedzieć 
na kanapie samochodu, nie 
garbiąc się ani nie pochylając?

Wsparcie podczas spania

Gdy dziecko zasypia w samochodzie, fotelik z 
wysokim oparciem ułatwia ułożenie głowy o 
zagłówek i ciała o boczne elementy oparcia w 
celu odpowiedniego wsparcia. W ten sposób 
dziecko rzadziej się garbi, jak to często ma 
miejsce, gdy siedzi się na podstawce. 
Podczas garbienia się, pas samochodowy 
często nie jest już prawidłowo umieszczony 
na tułowiu dziecka, co może być 
niebezpieczne podczas wypadku.

3

JAK DŁUGO DZIECKO 
POTRZEBUJE UŻYWAĆ 
FOTELIKA Z WYSOKIM OPARCIEM?

 

Prawdopodobnie dłużej niż myślisz!

Dla elastycznej ochrony od 100-150 cm:

THE IZI FLEX FIX I-SIZE
• Samozamykające się prowadnice ramienne
• Potrójna warstwa ochrony przed zderzeniem bocznym
• Komfortowy design zagłówka dla wsparcia po bokach
• 14 stopni regulacji zagłówka by rosnąć z dzieckiem
• Prowadnica krokowa dla optymalnej pozycji pasa na biodrach
• Pozycja spoczynkowa gdzie nawet siedzisko fotelika 
   zmienia swoją pozycję
• PAD+ dla dodatkowego bezpieczeństwa i komfortu 

Odkryj jego wszystkie cechy, strona 48.
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WSKAZÓWKA: Wybierz fotelik z wysokim 
oparciem, który oferuje również pozycję 
spoczynkową poprzez  wysuwanie się 
siedziska. W ten sposób Twoje dziecko 
może spać jeszcze bardziej komfortowo, 
bez ryzyka zsunięcia się na pasy



6

… że poprawna wysokość 
zagłówka ułatwia zapinanie 
uprzęży i pomaga zapobiec 
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 (nie zapomnij 
wziąć pod uwagę kąta oparcia). 
Z odpowiednią wysokością zagłówka, 
ryzyko opadania głowy zmniejsza się, 
a zapinanie dziecka będzie 
znacznie łatwiejsze. 

… że w pewnym sensie 
to dość powszechne, 
że dziecko płacze w foteliku?
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 na dach. Przeniesienie dziecka 
do większego fotelika często 
pomaga powstrzymać łzy, ponieważ 
wiąże się to z wyższą pozycją 
siedzenia w foteliku, która 
pozwala na oglądanie 
otoczenia w bocznych 
szybach oraz 
w tylnej szybie 
samochodu, 
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.

… 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 a uprzężą.

… że pałąk w foteliku dla 
niemowlaka BeSafe zawsze 
powinien znajdować się 
w pozycji pionowej?

Rączka fotelika dla niemowlaka 
często jest postrzegana jako uchwyt 
do przenoszenia, i tak też jest. 
Jednak przede wszystkim, służy ona 
jako rama antyrotacyjna 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.

… że powinieneś unikać luźnych 
      przedmiotów w samochodzie?

 

Czy wiesz?

 
WSKAZÓWEK 
DLA BEZPIECZNEJ 
PODRÓŻY

 

Bezpieczne alternatywy 
do ogrzania dziecka 
w samochodzie:
• Załóż dziecku kurtkę 
"ze złej strony" po zapięciu uprzęży.
• Niech dziecko nosi założone 
ponczo z jego tylną częścią 
nałożoną na fotelik.
• Zawsze miej dodatkowy kocyk 
w samochodzie.
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… że dostępne są akcesoria, które 
pomogą Ci mieć oko na dziecko, lub 
które ochronią tapicerkę samochodu?
Czy chcesz widzieć swoje dziecko gdy siedzi 
tyłem, chronić kanapę samochodu i fotelik 
dziecięcy przed brudem lub czy chcesz 
powstrzymać małego Houdini'ego przed 
uciekaniem z uprzęży?

Odkryj wszystkie akcesoria, 
 

strona 53

Zapewnienie dzieciom rozrywki w samochodzie 
może sprawiać rodzicom wiele trudności, stąd też 
wielu z nich na czas podróży wybiera pojedyncze, 
luźne zabawki, a nawet tablety. Należy pamiętać, 
że takie luźne przedmioty będą się przemieszczać 
i staną się wyjątkowo niebezpieczne w przypadku 
kolizji. To samo dotyczy pozostałego bagażu. 
Upewnij się, że wszystko jest odpowiednio 
zabezpieczone i że nie ma ryzyka, że w pojeździe 
znajdą się luźne przedmioty. Aby bezpiecznie 
korzystać z tabletów w samochodzie, zalecamy 
umieszczenie ich wewnątrz przetestowanego 
w testach zderzeniowych ochraniacza na fotel 
od BeSafe.
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Nie możemy doczekać się, aby 

zapoznać was z kolekcją na ten rok. 
 

KOLEKCJA
2020 

 BeSafe®

HavenTM

Bądź zainspirowany. Bądź bezpieczny.



 czarnyszaryczarny  różowyniebieskiszary  
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Dostępne w kolorach:

BESAFE HAVEN™
Noś komfortowo. Zawsze. Wszędzie.

Regulowane nosidełko do noszenia 
w 3 pozycjach od ok. 1 miesiąca do 3 lat. 
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NOWOŚĆ!



INFORMACJE TECHNICZNE

MAX. WAGA:   
15 kg

 
od ok. 55 cm

 
od ok. 5 miesiąca* 

 
od ok. 9 miesiąca*

NORMA:  

PRANIE W PRALCE:   
Tak

Materiały zewnętrzne:  
96% poliester, 
4% spandex

 

Materiały wewnętrzne: 
60% TENCEL™, 
40% bawełna

 

Wszystkie tkaniny spełniają 
surowe normy rozporzą-
dzenia REACH

DOSTĘPNOŚĆ:
Wiosna/Lato 2020

21

4

3

5

ŁATWO 
DOSTĘPNE 
KIESZENIE

Do przecho-
wywania karty 
bankomatowej, 
kluczy, itp.

 
 

TENCEL™
wewnątrz 

 

Materiał pochłaniający 
wilgoć zapewnia 
komfortowe środowisko.

 
 

AIRGONOMICS™

Nadmuchiwana poduszka, 
która podtrzymuje dziecko 
i równomiernie rozkłada 
ciężar podczas noszenia 
przodem.

 

Z podszyciem 
między zamkami 

dla wygody 
i ergonomicznej 

pozycji nóg

6ERGONOMICZNY DESIGN

Wspiera idealną pozycję 
siedzącą, potwierdzoną przez 
Międzynarodowy Instytut 
Dysplazji Stawu Biodrowego

FLEX-SHAPE 
BUCKLE™

Dostosowuje się do 
rodziców o różnych 
kształtach i rozmiarach.
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* Należy pamiętać, że podany 
przedział wiekowy jest jedynie 
wytyczną opartą na średnich 
wartościach i nie ogranicza ani 
nie gwarantuje czasu użytkowania.

EN 13209 / EN 16512 
& Aprobata IHDI 
(Miedzynarodowy Instytut 
Dysplazji Stawu Biodrowego)

NOSZENIE TYŁEM:

NOSZENIE PRZODEM:

NOSZENIE NA 
PLECHACH:

REGULOWANE 
ZAMKI



Koncepcja 
iZi Modular
Z domu do przedszkola i do babci – 
wszystko za pomocą jednego kliknięcia.

 

C       zy twoja rodzina prowadzi aktywny tryb  
       życia, w którym często zmieniasz 
samochody? Czy jeden rodzic podrzuca dziecko 
z rana do przedszkola, babcia je odbiera, a drugi 
rodzic przyprowadza dziecko z powrotem do 
domu wieczorem?
       Koncepcja iZi Modular sprawia, że 
codzienne, rodzinne podróże są przyjemne 
i nieskomplikowane, dzięki posiadaniu jednej 
bazy ISOfix 
i oddzielnych fotelików, które łatwo zainstalować 
w samochodzie za pomocą jednego kliknięcia.
       Jeśli wymieniasz samochody, koncepcja 
iZi Modular ułatwia przenoszenie fotelika między 
samochodami. Dzięki możliwości oddzielenia 
fotelika i bazy, można je przenosić oddzielnie - 
o połowę lżej!
       Jeśli regularnie transportujesz swoje 
dziecko w wielu różnych samochodach, 
posiadanie jednej bazy ISOfix w każdym 
samochodzie jest dla Ciebie idealnym 
rozwiązaniem. Pozostaw bazy zainstalowane 
na stałe i po prostu przenieś fotelik między 
samochodami.

28   |    Katalog BeSafe Kolekcja 2020

N
IE

M
O

W
L

A
K



 

WZROST:  
40 - 75 cm 

WIEK:
ok. 0 - 12 miesięcy* 

MONTAŻ:
3-punktowy pas 
samochodowy lub 
ISOfix z bazą

 

KIERUNEK:
Tyłem do kierunku jazdy

HOMOLOGACJA:
UN R129 (i-Size)

1 2

3NEWBORN  
HUGGER™

Zapewnia noworodkom 
komfort i wsparcie 

oraz pozwala na 
bardziej płaską pozycję

 

DYNAMIC FORCE  
ABSORBER™ 

Kolejny poziom ochrony 
bocznej z innowacyjną 
konstrukcją pod tkaniną

4INSTALACJA 
NA BAZIE JEDNYM 
KLIKNIĘCIEM

 
 

Dodatkowa baza ISOfix 
pozwala na szybką 
instalację jednym kliknięciem

 
 

DALEKO SIĘGAJĄCA 
OSŁONA 

PRZECIWSŁONECZNA

 

Z ochroną UPF 50+ 
przed wiatrem 

i słońcem

 
 

BESAFE IZI GO 
MODULAR X1 I-SIZE
Innowacyjny design dla bezpiecznych
i przyjemnych podróży.

 

Part of the iZi Modular Concept
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* Należy pamiętać, że 
podany przedział wiekowy 
jest jedynie wytyczną 
opartą na średnich 
wartościach i nie 
ogranicza ani nie 
gwarantuje czasu 
użytkowania.

Dla instalacji 
na ISOfix potrzebujesz 
bazy iZi Modular i-Size

 

INFORMACJE 
TECHNICZNE

Tkaniny i pianka spełniają 
surowe normy 
rozporządzenia REACH

5  

Wpina się na adaptery wózka 
wszystkich wiodących marek.

KOMPATYBILNY 
Z SYSTEMEM 
PODRÓŻNYM

Dostępny w kolorach:

Czarny Cab Metaliczny 
Mélange

 Morska 
Zieleń 

Mélange

Burgund 
Mélange

Niebieski 
Mélange

Samochodowa 
Harmonia



IZI TRANSFER    
Pomaga w płynnym przenoszeniu dziecka z wózka 
do fotelika samochodowego i  do domu.

Z samochodu do domu podczas jednej drzemki.

SzaryNiebieski
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Dostępny w kolorach:
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WZROST:  
ok. 56-68 cm

MAX. WAGA:  
9 kg

WIEK:
 ok. 1 - 6 miesięcy*

NORMA:
 Ocena bezpieczeństwa 

z TüV

TESTY ZDERZENIOWE:
 Tak

DOPASOWANIE:

 Foteliki używane 
od narodzin

PRANIE W PRALCE:  
Tak

MATERIAŁY ZEWNĘTRZNE: 
 47% bawełna, 

45% TENCEL™, 7% len, 
1% spandex

MATERIAŁY WEWNĘTRZNE: 

100% siatka bawełniana

 

3

1

2

SZELKI BEZPIECZEŃSTWA

Zatwierdzony test na upuszczenie, 
aby zapewnić dziecku bezpieczeństwo 
na wypadek nieszczęśliwego zdarzenia.

ODDYCHAJĄCY 
MATERIAŁ

 

Kombinacja materiału 
TENCEL™, siatki, lnu 
i bawełny.

EXTRA 
PODSZYCIE

 

Dla dodatkowego komfortu 
i wsparcia główki.
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* Należy pamiętać, że podany 
przedział wiekowy jest jedynie 
wytyczną opartą na średnich 
wartościach i nie ogranicza ani 
nie gwarantuje czasu użytkowania.

INFORMACJE 
TECHNICZNE

Wszystkie tkaniny 
spełniają surowe 
normy rozporządzenia 
REACH

4IDEALNE 
DOPASOWANIE

Pozwala uspokoić 
maluszka poprzez 
uczucie otulenia.

Nie koliduje 
z uprzężą fotelika 
samochodowego.

5MOCNY I CIENKI 
JEDNOCZEŚNIE

 

 

Przetestowany 
w testach zderzeniowych 
Przy prędkościach 
uderzenia 64 km/h 
w renomowanym 
niemieckim instytucie 
badawczym

 



Rotation  
For The New  
Generation
Jesteśmy niezmiernie dumni 
przedstawiając trzy nowe foteliki 
samochodowe BeSafe, które 
przyciągną spojrzenia.

 

C         hcieliśmy stworzyć rotację nowej  
         generacji. Obrotowe foteliki 
samochodowe zyskały wysoką aprobatę 
pod kątem wygody - mogą obracać się 
w kierunku drzwi, ułatwiając zapinanie oraz 
wsiadanie i wysiadanie z fotelika. BeSafe 
chce przenieść obrotowe foteliki 
samochodowe na wyższy poziom. 
        Linia produktów iZi Twist: Montowane 
wyłącznie tyłem do kierunku jazdy, 
pozwalają dziecku na podróżowanie 
5x bezpieczniej, w pełni uosabiając wizję 
BeSafe do podróży tyłem do kierunku jazdy. 
Posiada płynny obrót fotelika na bok aby 
z łatwością umieścić dziecko w foteliku i 
zapiąć w uprzęży. 
       Linia produktów iZi Turn: Ta linia 
produktów umożliwia pełny obrót fotelika 
o 360 °, pozwalając na montaż tyłem 
i przodem do kierunku jazdy. Wciąż 
umożliwia dzieciom podróżować tyłem do 
kierunku jazdy przez cały czas użytkowania.
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WZROST: 
40 - 105 cm

MAX. WAGA:
18 kg

WIEK:
ok. 0 - 4 lat*

MONTAŻ:
ISOfix 

KIERUNEK:
Tyłem do kierunku jazdy

HOMOLOGACJA:
UN R129 (i-Size)

3

1

4

2

5  OBRÓT 
NA BOKI

Łatwo dostępny 
do zapinania i wyjmowania 
dziecka z fotela

NEWBORN  
HUGGER™

Zapewnia noworodkom 
komfort i wsparcie 

oraz pozwala na 
bardziej płaską pozycję

 

DYNAMIC FORCE ABSORBER™

Kolejny poziom ochrony bocznej 
z innowacyjną konstrukcją 
pod tkaniną

 
 

UNIVERSAL LEVEL 
TECHNOLOGY™

Specjalna metoda instalacji 
zapewniająca optymalny 
kąt siedzenia w każdym 
samochodzie

 

BABY SHELL™

Umożliwia użytkowanie 
od narodzin dzięki dodatkowym 

ścianom bocznym 
i chroniącemu dziecko otoczeniu

IZI TWIST B I-SIZE
Wizjonerski obrót od narodzin 
z Universal Level Technology™

 

Fotelik  obrotowy
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* Należy pamiętać, że 
podany przedział wiekowy 
jest jedynie wytyczną 
opartą na średnich 
wartościach i nie 
ogranicza ani 
nie gwarantuje 
czasu użytkowania.

INFORMACJE 
TECHNICZNE

Tkaniny i pianka spełniają 
surowe normy 
rozporządzenia REACH

OBRÓT NA 
BOKI

Dostępny w kolorach:

Czarny Cab Metaliczny 
Mélange

 Morska 
Zieleń 

Mélange

Burgund 
Mélange

Niebieski 
Mélange

Samochodowa 
Harmonia



BESAFE IZI GO X1
Lekki fotelik dla niemowlaka 
z 5-punktową uprzężą 
wewnętrzną. Łatwy do noszenia 
i wpięcia na wózek.
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Czarny Cab 

Dostępny w kolorach:



WAGA:
0 - 13 kg

WIEK:
ok. 0 - 12 miesięcy *

MONTAŻ:
3-punktowy pas 
samochodowy lub 
ISOfix z bazą

 

KIERUNEK:
Tyłem do kierunku jazdy

HOMOLOGACJA: 

ECE R44-04

3MAGNETIC BELT 
ASSISTANTS™

Utrzymuje pasy 
na bokach, aby ułatwić 
wkładanie i wyciąganie 
dziecka z fotelika

 

1KOMPATYBILNY 
Z SYSTEMEM 
PODRÓŻNYM

 

Wpina się na adaptery 
wózka wszystkich 
wiodących marek

 

 2INSTALACJA 
NA BAZIE JEDNYM 
KLIKNIĘCIEM

Dodatkowa baza ISOfix 
pozwala na szybką insta-
lację jednym kliknięciem
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* Należy pamiętać, że podany 
przedział wiekowy jest jedynie 
wytyczną opartą na średnich 
wartościach i nie ogranicza 
ani nie gwarantuje czasu 
użytkowania.

Tkaniny i pianka spełniają 
surowe normy 
rozporządzenia REACH

INFORMACJE 
TECHNICZNE

Dla instalacji 
na ISOfix potrzebujesz 
bazy iZi Go X1 ISOfix
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WZROST:   
tyłem: 61 - 105 cm,  
przodem: 88 - 105 cm 
 
MAX. WAGA:   
18 kg 
 
WIEK: 
ok. 6 miesięcy - 4 lat *  

 
MONTAŻ:

 ISOfix z bazą
 

 KIERUNEK:

 
 

HOMOLOGACJA:
  UN R129 (i-Size)

 
 

IZI MODULAR X1 I-SIZE
Codzienna elastyczność spotyka się 
z innowacyjnym bezpieczeństwem

 

Część Koncepcji iZi Modular

1 2

5TWO-FIT  
CUSHIONS™

Oddzielnie wyjmowane wkładki, 
które zapewniają mniejszym 
dzieciom dodatkowy komfort 
i stabilność podczas przejścia 
z fotelika dla niemowlaka 
do tego fotelika dla malucha.

3MAGNETIC BELT  
ASSISTANTS™ 

Utrzymuje pasy 
na bokach, aby ułatwić 
wkładanie i wyciąganie 

dziecka z fotelika

DYNAMIC FORCE ABSORBER™

Kolejny poziom ochrony bocznej 
z innowacyjną konstrukcją 
pod tkaniną

 
 

4NAKŁADANY SIP+

Dodatkowa ochrona 
boczna (SIP+), którą w łatwy 
sposób nakłada się na 
skorupę fotelika.

ERGO-MOVE  
SHOULDER PADS™

Łagodzą kontakt z pasem 
i zapewniają dodatkowe 

miejsce na ruch ramionami
 

 
 
 

NOWOŚĆ!
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* Należy pamiętać, 
że podany przedział 
wiekowy jest jedynie 
wytyczną opartą na 
średnich wartościach 
i nie ogranicza ani 
nie gwarantuje 
czasu użytkowania.

INFORMACJE 
TECHNICZNE

Tkaniny i pianka spełniają 
surowe normy 
rozporządzenia REACH

Tyłem lub przodem
do kierunku jazdy

Rama antyrotacyjna 
jest w zestawie z fotelikiem 
iZi Modular X1 i-Size

Montaż z bazą ISOfix 
iZi Modular i-Size 

i ramą antyrotacyjną. 

Dostępny w kolorach:

Czarny Cab Metaliczny 
Mélange

 Morska 
Zieleń 

Mélange

Burgund 
Mélange

Niebieski 
Mélange

Samochodowa 
Harmonia
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WZROST:   
61 - 105 cm

MAX. WAGA:  
18 kg

WIEK: 
ok. 6 miesięcy - 4 lat * 

MONTAŻ:
 ISOfix

KIERUNEK:
 Tyłem do kierunku jazdy

HOMOLOGACJA:
UN R129 (i-Size)

IZI TWIST I-SIZE
Wizjonerski obrót dla maluchów 
z Universal Level Technology™

Fotelik obrotowy

1 2

5OBRÓT 
NA BOKI

 

Łatwo dostępny 
do zapinania
i wyjmowania 
dziecka z fotela.

3TWO-FIT  
CUSHIONS™

Oddzielnie wyjmowane wkładki, 
które zapewniają mniejszym 
dzieciom dodatkowy komfort 

i stabilność podczas przejścia 
z fotelika dla niemowlaka 

do tego fotelika dla malucha.

DYNAMIC FORCE  
ABSORBER™

Kolejny poziom ochrony 
bocznej z innowacyjną 
konstrukcją pod tkaniną.

 
 

4UNIVERSAL LEVEL 
TECHNOLOGY™

Specjalna metoda instalacji 
zapewniająca optymalny 
kąt siedzenia w każdym 
samochodzie.

MAGNETIC BELT  
ASSISTANTS™

Utrzymuje pasy na bokach, 
aby ułatwić wkładanie 

i wyciąganie dziecka z fotelika.
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* Należy pamiętać, że podany 
przedział wiekowy jest jedynie 
wytyczną opartą na średnich 
wartościach i nie ogranicza 
ani nie gwarantuje 
czasu użytkowania.

INFORMACJE 
TECHNICZNE

Tkaniny i pianka spełniają 
surowe normy 
rozporządzenia REACH

OBRÓT NA 
BOKI

Dostępny w kolorach:

Czarny Cab Metaliczny 
Mélange

 Morska 
Zieleń 

Mélange

Burgund 
Mélange

Niebieski 
Mélange

Samochodowa 
Harmonia



IZI TURN I-SIZE
Elastyczny obrót dla maluchów 
z Universal Level Technology™

 

Fotelik obrotowy
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Dostępny w kolorach:
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Czarny Cab Metaliczny 
Mélange

 Morska 
Zieleń 

Mélange

Burgund 
Mélange

Niebieski 
Mélange

Samochodowa 
Harmonia



 

WZROST: 
tyłem: 61 - 105 cm,  
przdem: 88 - 105 cm

MAX. WAGA: 
18 kg

WIEK: 
ok. 6 miesięcy - 4 lat *  

MONTAŻ:
ISOfix 

KIERUNEK:
Tyłem lub przodem
do kierunku jazdy 

HOMOLOGACJA:
UN R129 (i-Size)

1 2

5OBRÓT 360°

Pełna elastyczność 
przy zapinaniu 
i wyjmowaniu dziecka 
z fotela

3TWO-FIT CUSHIONS™

Oddzielnie wyjmowane wkładki, 
które zapewniają mniejszym 
dzieciom dodatkowy komfort 

i stabilność podczas przejścia 
z fotelika dla niemowlaka 

do tego fotelika dla malucha

 

DYNAMIC FORCE ABSORBER™

Kolejny poziom ochrony 
bocznej z innowacyjną 
konstrukcją pod tkaniną.

 
 

MAGNETIC BELT 
ASSISTANTS™ 

Utrzymuje pasy na bokach, 
aby ułatwić wkładanie 

i wyciąganie dziecka 
z fotelika.
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* Należy pamiętać, 
że podany przedział 
wiekowy jest jedynie 
wytyczną opartą 
na średnich 
wartościach 
i nie ogranicza ani 
nie gwarantuje 
czasu użytkowania.

INFORMACJE 
TECHNICZNE

Tkaniny i pianka spełniają 
surowe normy 
rozporządzenia REACH

obrót

4UNIVERSAL LEVEL 
TECHNOLOGY™
Specjalna metoda instalacji 
zapewniająca optymalny 
kąt siedzenia w każdym 
samochodzie



M
A

LU
CH



 

WAGA: 
0 - 25 kg

WIEK: 
ok. 6 miesięcy - 5 lat  

MONTAŻ:
 3-punktowy pas 

samochodowy

KIERUNEK:
Tyłem do kierunku jazdy

HOMOLOGACJA:
ECE R44-04

 

IZI PLUS X1
Bezpieczeństwo tyłem 
do kierunku jazdy i komfort 
od najmniejszego do 
największego malucha

 
 

4CZĘŚCIOWO 
WISZĄCA METODA 
INSTALACJI

 

Pozwala zrównoważyć 
ostre nachylenie 
kanapy

 

2SUPER WYŚCIEŁANA 
WKŁADKA DLA DZIECKA

 

Miękka wkładka, 
która zapewnia mniejszym 

dzieciom dodatkowy komfort 
i stabilność podczas przecho-

dzenia z fotelika dla niemo-
wlaka do tego fotelika

 
 

3REGULOWANA 
PRZESTRZEŃ 
NA NOGI

 
 

Dla dodatkowego 
komfortu podczas 
długich podróży
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* Należy pamiętać, że podany 
przedział wiekowy jest jedynie 
wytyczną opartą na średnich 
wartościach i nie ogranicza 
ani nie gwarantuje czasu 
użytkowania.

Czarny Cab Metaliczny 
Mélange

 Morska 
Zieleń 

Mélange

Samochodowa 
Harmonia

Dostępny w kolorach:

Tkaniny i pianka spełniają 
surowe normy 
rozporządzenia REACH

INFORMACJE 
TECHNICZNE

1            SIP+

Dodatkowa ochrona 
boczna (SIP+), którą wpina się 
na skorupę fotelika.

 



 

WZROST: 
61 - 105 cm

MAX. WAGA: 
18 kg

WIEK: 
ok. 6 miesięcy - 4 lat ** 

MONTAŻ:
 ISOfix

KIERUNEK:
Tyłem do kierunku jazdy

HOMOLOGACJA:
:UN R129 (i-Size)

IZI KID X3 I-SIZE
Mistrz bezpieczeństwa ADAC *

2

3MAGNETIC BELT 
ASSISTANTS™

Utrzymuje pasy 
na bokach, aby ułatwić 
wkładanie i wyciąganie 

dziecka z fotelika

SUPER WYŚCIEŁANA WKŁADKA DLA DZIECKA

Miękka wkładka, która zapewnia mniejszym 
dzieciom dodatkowy komfort i stabilność 
podczas przechodzenia z fotelika 
dla niemowlaka do tego fotelika

4REGULOWANA 
PRZESTRZEŃ 
NA NOGI

 
 

Dla dodatkowego 
komfortu podczas 
długich podróży

 

*   i-Size w kategorii 61-105 cm.

1            SIP+

-
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** Należy pamiętać, że podany 
przedział wiekowy jest jedynie 
wytyczną opartą na średnich 
wartościach i nie ogranicza 
ani nie gwarantuje czasu 
użytkowania.

Czarny Cab Metaliczny 
Mélange

 Morska 
Zieleń 

Mélange

Samochodowa 
Harmonia

Dostępny w kolorach:

INFORMACJE 
TECHNICZNE

Tkaniny i pianka spełniają 
surowe normy 
rozporządzenia REACH

Dodatkowa ochrona 
boczna (SIP+), którą wpina
się na skorupę fotelika.

M
A

LU
CH



IZI COMBI X4 ISOFIX
Stworzony z genów zwycięzcy **

** iZi Combi X4 ISOfix jest 
identyczny z fotelikiem 
iZi Kid X2 i-Size, gdy jest 
zainstalowany tyłem 
do kierunku jazdy. 
iZi Kid X2 i-Size uzyskał 
historyczny wynik 
bezpieczeństwa 1,1 
w teście ADAC 2016. 
iZi Kid X2 i-Size jest 
poprzednikiem nowego 
iZi Kid X3 i-Size, 
który został wprowadzony 
na rynek w 2019 roku 
i jest przedstawiony 
w tym katalogu. 
iZi Kid X3 i-Size ma te same 
funkcje bezpieczeństwa, 
co iZi Kid X2 i-Size, ale 
teraz jest wyposażony 
w ulepszony SIP + dla 
łatwiejszego mocowania 
i zoptymalizowaną wkładkę 
dla dodatkowego komfortu.

1            SIP+
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* Należy pamiętać, że podany 
przedział wiekowy jest jedynie 
wytyczną opartą na średnich 
wartościach i nie ogranicza 
ani nie gwarantuje czasu 
użytkowania.

WAGA:
tyłem: 0 - 18 kg  
przodem: 9 - 18 kg

WIEK:
ok. 6 miesięcy - 4 lat* 

MONTAŻ
tyłem: ISOfix 

 przodem: 3-punktowy 
pas samochodowy

KIERUNEK:
Tyłem lub przodem 
do kierunku jazdy

 

HOMOLOGACJA:
ECE R44-04

Tkaniny i pianka spełniają 
surowe normy 
rozporządzenia REACH

Dodatkowa ochrona 
boczna (SIP+), którą wpina
się na skorupę fotelika.

3
 

 

REGULOWANA 
PRZESTRZEŃ 
NA NOGI

 
 

Dla dodatkowego komfortu 
podczas długich podróży 

2MAGNETIC BELT  
ASSISTANTS™

Utrzymuje pasy na bokach, 
aby ułatwić wkładanie 

i wyciąganie dziecka z fotelika

Dostępny w kolorach:

Czarny Cab 



 

WAGA:
9 - 18 kg

WIEK: 
ok. 1 - 4 lat*

MONTAŻ:  
3-punktowy pas 
samochodowy

KIERUNEK:
Przodem do kierunku jazdy

HOMOLOGACJA:
ECE R44-04

IZI COMFORT X3
Łatwy w montażu dzięki unikalnemu 
rozwiązaniu do prowadzenia pasów.

 

38-STOPNIOWA 
REGULACJA 
ZAGŁÓWKA

Aby rosnąć 
z dzieckiem

 

1
3 POZYCJE 

ODCHYLENIA
 

Może być regulowana 
nawet po instalacji 

fotelika
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* Należy pamiętać, że podany 
przedział wiekowy jest jedynie 
wytyczną opartą na średnich 
wartościach i nie ogranicza 
ani nie gwarantuje czasu 
użytkowania.

M
A

LU
CH

INFORMACJE 
TECHNICZNE

Tkaniny i pianka spełniają 
surowe normy 
rozporządzenia REACH

2MAGNETIC BELT  
ASSISTANTS™ 

Utrzymuje pasy na bokach, 
aby ułatwić wkładanie 
i wyciąganie dziecka z fotelika

Dostępny w kolorach:

Czarny Cab Metaliczny 
Mélange

 Morska 
Zieleń 

Mélange



Elastyczne metody instalacji.

1

23 POZYCJE 
ODCHYLENIA

 

Może być regulowana
na nawet po instalacji 
fotelika

3ELASTYCZNA 
INSTALACJA

 

Może być zamontowany 
z ISOfix lub za pomocą 

3-punktowego pasa

MAGNETIC 
 BELT ASSISTANTS™ 
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* Należy pamiętać, że 
podany przedział wiekowy 
jest jedynie wytyczną 
opartą na średnich 
wartościach i nie 
ogranicza ani nie 
gwarantuje czasu 
użytkowania.

Czarny Cab 

Dostępny w kolorach:

 

WAGA:
 9 - 18 kg

WIEK: 
ok. 1 - 4 lat*

MONTAŻ:  
ISOfix lub 3-punktowy 
pas samochodowy

KIERUNEK:
Przodem do kierunku jazdy

HOMOLOGACJA::
ECE R44-04

IZI COMFORT X3 ISOFIX

INFORMACJE 
TECHNICZNE

Tkaniny i pianka 
spełniają surowe 
normy rozporządzenia 
REACH

Utrzymuje pasy na 
bokach, aby ułatwić 

wkładanie i wyciąganie 
dziecka z fotelika



Czarny Cab Metaliczny 
Mélange

 Morska 
Zieleń 

Mélange

Burgund 
Mélange

Niebieski 
Mélange

Samochodowa 
Harmonia

IZI FLEX FIX I-SIZE
Połączenie bezpieczeństwa 
i elastyczności
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Dostępny w kolorach:

D
ZI

EC
K

O



2ODCZEPIANE PANELE SIP

Zmniejsz szerokość do zaledwie 44 cm, 
aby umożliwić umieszczenie 
do trzech osób w rzędzie
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WZROST: 
100 - 150 cm

WIEK:
 

ok. 4 - 12 lat*

MONTAŻ:
  3-punktowy pas 

samochodowy lub 
ISOfix w połączeniu 
z 3-punktowym pasem

 

HOMOLOGACJA:
UN R129 (100-135 cm 
i-Size, 135-150 cm 
wybrane pojazdy)

1SIP+

Dodatkowa ochrona 
boczna (SIP+), 

którą wpina się 
na skorupę fotelika.

 
 

INFORMACJE 
TECHNICZNE

KIERUNEK:
Przodem do kierunku jazdy

Tkaniny i pianka spełniają 
surowe normy 
rozporządzenia REACH

* Należy pamiętać, że 
podany przedział 
wiekowy jest jedynie 
wytyczną opartą 
na średnich 
wartościach 
i nie ogranicza ani 
nie gwarantuje 
czasu użytkowania.

 
 

5PAD+

Dla dodatkowej 
ochrony podbródka 
i klatki piersiowej oraz 
złagodzenia krawędzi pasa

4
PROWADNICA 
KROKOWA
Utrzymuje pas biodrowy 
zawsze w optymalnej 
pozycji na biodrach

32 POZYCJE 
ODCHYLENIA

 

Może być 
regulowana nawet 

po instalacji fotelika



IZI FLEX S FIX
Inteligentne i praktyczne 
bezpieczeństwo

3ODCZEPIANE 
PANELE SIP

 

Zmniejsz szerokość 
do zaledwie 44 cm, 
aby umożliwić 
umieszczenie 
do trzech osób 
w rzędzie

 
1SAMOZAMYKAJĄCE SIĘ 

PROWADNICE 
RAMIENNE

 

Pas ramienny 
zawsze na odpowiedniej 

wysokości dla dziecka

214-STOPNIOWA 
REGULACJA 
ZAGŁÓWKA

 
 

Aby rosnąć z dzieckiem
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* Należy pamiętać, że 
podany przedział 
wiekowy jest jedynie 
wytyczną opartą 
na średnich 
wartościach 
i nie ogranicza ani 
nie gwarantuje 
czasu użytkowania.

INFORMACJE 
TECHNICZNE

 

WAGA: 
15 - 36 kg

WIEK: 
ok. 4 - 12 lat*

3-punktowy pas 
samochodowy lub ISOfix 
w połączeniu 
z 3-punktowym pasem

MONTAŻ:  

KIERUNEK:
Przodem do kierunku jazdy

ECE R44-04

Tkaniny i pianka 
spełniają surowe 
normy rozporządzenia 
REACH

HOMOLOGACJA:

Dostępny w kolorach:

Czarny Cab Metaliczny 
Mélange

 Morska 
Zieleń 

Mélange

Samochodowa 
Harmonia



Dostępny w kolorach:

IZI UP X3 FIX
Zwiększone bezpieczeństwo dzięki 
unikalnemu systemowi SIR

 

3ZAMYKANE 
PROWADNICE 
RAMIENNE

 
 

Pas ramienny 
zawsze na odpowiedniej 
wysokości dla dziecka

 

13 POZYCJE 
ODCHYLENIA

 

Może być regulowana 
nawet po instalacji 

fotelika
 

27-STOPNIOWA 
REGULACJA 
ZAGŁÓWKA

 

Aby rosnąć 
z dzieckiem

 

**iZi Up X3 FIX jest 
również dostępny 
w wersji bez 
ramion ISOfix: 
iZi Up X3. 
Ten fotelik można 
zamontować tylko 
za pomocą 
3-punktowego 
pasa samocho-
dowego 
i nie posiada 
funkcji bocznego 
obrotu (SIR)
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Czarny Cab 

* Należy pamiętać, że 
podany przedział 
wiekowy jest jedynie 
wytyczną opartą 
na średnich 
wartościach 
i nie ogranicza ani 
nie gwarantuje 
czasu użytkowania.

INFORMACJE 
TECHNICZNE

 

WAGA:
15 - 36 kg

WIEK: 
ok. 4 - 12 lat*

MONTAŻ:
  

 
 

KIERUNEK:
Przodem do kierunku jazdy

 Tkaniny i pianka 
spełniają surowe 
normy rozporządzenia 
REACH

iZi Up X3: 3-punktowy 
pas samochodowy**
iZi Up X3 FIX: 3-punktowy 
pas samochodowy lub ISOfix 
w połączeniu z 3-punktowym 
pasem

HOMOLOGACJA:
ECE R44-04

SIDE-IMPACT-
ROTATION (SIR)
Obraca dziecko 
z dala od punktu 
uderzenia



INFORMACJE TECHNICZNE 

UŻYTKOWANIE:   
od drugiego 
miesiąca ciąży

PRZETESTOWANY:
ECE R16
 
MONTAŻ:  
Pasek adaptera *

 
 

ADAPTER BESAFE

Ułożenie pasa 
bezpieczeństwa za 
pomocą adaptera 
BeSafe

 Ułożenie pasa 
bezpieczeństwa bez 
adaptera BeSafe

 

Pozycja pasa samochodowego podczas ciąży

1MIĘKKI MATERIAŁ

Dla jeszcze bardziej 
komfortowych podróży 

w czasie ciąży

 

2PASEK MOCUJĄCY

 

3PAS KROKOWY

Utrzymuje pas 
samochodowy wygodnie 

pod brzuchem

Jeden adapter - dwa życia
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Ą
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Adapter BeSafe chroni zarówno mamę jak 
i jej nienarodzone dziecko i rekomenduje się 
używanie go od drugiego miesiąca ciąży.

Mocuje się wokół fotela pojazdu 
w kilka sekund

* Dostępna jest również wersja 
adaptera dla kobiet w ciąży 
z haczykami ISOfix: 
Adapter BeSafe iZi FIX. 
Ten adapter można zainstalować 
za pomocą pasującego paska 
lub haczyków ISOfix



Przetestowane w Crash Testach

Ochraniacz fotela samochodu 
z kieszonką na tablet

• Pasuje do wszystkich typów fotelików 
dla dzieci od 0 do min. 12 lat
• Kompatybilny z ekranem dotykowym
• Bezpieczne i innowacyjne zamknięcie Snap-Pull
• Kieszeń na tablet ma wymiary 295 x 190 mm

Pasuje do: 
Wszystkich fotelików / 
wszystkich samochodów

Nasze akcesoria
Do podróży tyłem do kierunku jazdy i nie tylko

Idealny dodatek:

Osłona przeciwdeszczowa

Inteligentna mata BeSafe 
Anti-Abandon

• Łatwy dostęp do dziecka
• Odblaskowa lamówka dla zwiększenia 
   widoczności
• Wbudowana torba do przechowywania
• Idealne dopasowanie

 
 

 

Pasuje do:
BeSafe iZi Go Modular X1 i-Size 
BeSafe iZi Go X1

Osłona przeciwsłoneczna/Moskitiera
• Ochrona UPF50+
• Ochrona przed owadami z doskonałą wentylacją
• Wbudowana torba do przechowywania
• Idealne dopasowanie

 

Pasuje do:
BeSafe iZi Go Modular X1 i-Size 
BeSafe iZi Go X1

Bezpieczeństwo Twojego dziecka

Czy chcesz mieć bezpieczny sposób 
na używanie tabletów podczas 
dłuższych podróży?
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Innowacyjne urządzenie BeSafe 
Anti-Abandon to inteligentna mata, 
którą nakłada się na siedzisko fotelika 
samochodowego dla dziecka. Technologia 
Bluetooth w połączeniu z czujnikiem, 
pozwala wykryć obecność dziecka 
w foteliku, zapobiegając ryzyku 
pozostawienia go w samochodzie. 
Jeśli dziecko zostanie pozostawione 
w samochodzie, dzięki aplikacji rodzic 
powiadamiany jest alarmem dźwiękowym 
na swoim telefonie. W przypadku braku 
odpowiedzi rodzica na powiadomienie, 
wysyłany jest SMS na wcześniej wybrane 
numery telefonów, zawierający 
współrzędne geograficzne samochodu. 

A
K

CES
O

R
IA

Mata 
łączy się 
z twoim 

smartfonem

Pasuje do: 
Wszystkich fotelików BeSafe

W renomowanym instytucie 
badawczym przy prędkościach 
uderzenia 64 km/h. Gdy testy 
zderzeniowe są możliwe lub mają 
zastosowanie, akcesoria BeSafe są im 
poddawane w celu zapewnienia 
najwyższego bezpieczeństwa.

Dokładne testy chemiczne w celu 
zapewnienia dziecku dobrego 
samopoczucia. Wszystkie akcesoria 
BeSafe przeszły dokładne testy 
chemiczne, aby zapewnić dziecku 
dobre samopoczucie.

Przetestowane pod względem 
zawartości substancji chemicznych

Czy chcesz chronić dziecko 
gdy znajduje się poza samochodem?



Ochraniacz fotela samochodu 
z kieszonką na tablet
• Pasuje do wszystkich typów 
fotelików dla dzieci 
od 0 do min. 12 lat
• Chroni przedni fotel pasażera
przed zabrudzeniami
• Regulowany na wysokość - idealnie 
pasuje do wszystkich samochodów
• Do użytku z ISOfix

 

 

 

Pasuje do:
Wszystkich fotelików / 
wszystkich samochodów

Ochraniacz fotela 
samochodowego
• Pasuje nawet do najbardziej 
zakrzywionych siedzeń pojazdu
• Do użytku z ISOfix
• Pasuje do fotelików skierowanych 
tyłem i przodem do kierunku jazdy

 
 

Pasuje do:
Wszystkich fotelików / 
wszystkich samochodów

Ochraniacz fotelika 
dziecięcego
• Chroni fotelik przed brudem, 
okruszkami, itp.
• Można prać w pralce
• Wyjątkowe połączenie 
delikatnego bambusa i bawełny
• Łatwy montaż dzięki zakładkom 
montażowym

 

Pasuje do:
Wszystkich fotelików BeSafe (różne 
modele dla różnych kształtów)

 

Czy chcesz zabezpieczyć fotel samochodu lub fotelik dziecka przed brudem?

Lusterko do obserwacji dziecka 
XL² z lampką LED
• Duża powierzchnia lusterka 
dla dobrej widoczności
• Można regulować kąt ustawienia 
dla optymalnej widoczności
• Delikatne diody LED z aktywacją 
jednym kliknięciem za pomocą pilota

 

Pasuje do:
Wszystkich fotelików tyłem / 
wszystkich samochodów

Lusterko do obserwacji dziecka
• Wypukła powierzchnia lusterka
• Idealne aby widzieć dwa foteliki na raz

 

Pasuje do:
Wszystkich fotelików tyłem / 
wszystkich samochodów

Czy chcesz widzieć dziecko i mieć 
z nim łatwy kontakt gdy siedzi tyłem?

Łącznik uprzęży 
fotelika 
samochodowego

 

• Utrzymuje pasy ramienne 
razem, aby zapobiec ucieczkom

 

Pasuje do:
Wszystkich fotelików z grupy 1

Łącznik uprzęży Belt Guard

 

• Utrzymuje pasy ramienne, 
aby zapobiec ucieczkom
• Może być trwale zainstalowany 
na pasach ramiennych
• Jest zawsze na właściwej 
wysokości
• Zatwierdzony przez normę UN R129

Pasuje do:
Wszystkich fotelików BeSafe z grupy 1

Czy chcesz powstrzymać swojego małego Houdini'ego przed uciekaniem z uprzęży?
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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

 
 

Pasuje do: 
Wszystkich fotelików /
wszystkich samochodów

Daszek przeciwsłoneczny

 

 

Pasuje do: 
Wszystkich wersji iZi Plus 
iZi Kid, 
iZi Combi
iZi Comfort

• Pozwala na posiadanie bazy ISOfix w każdym pojeździe
• Dla bezpiecznej i mocnej instalacji
• Element antyrotacyjny

 

Pasuje do: 
Bazy ISOfix iZi Modular i-Size

Uwaga: potrzebna wyłącznie podczas korzystania 
z bazy ISOfix z fotelikiem dla malucha i przy zakupie 
drugiej bazy. Dla pierwszej bazy, jedna rama 
antyrotacyjna jest już w zestawie z fotelikiem 
iZi Modular/X1 i-Size.

Zestaw dodatkowych pasów mocujących
• Posiadaj parę dodatkowych pasów mocujących 
w każdym pojeździe, aby zapewnić bezpieczny 
i mocny montaż

 

Pasuje do: 
Fotelików BeSafe z grupy 1 montowanych 
tyłem na pasach

Poduszka podtrzymująca głowę
• Zachęca dzieci do naturalnego położenia głowy, 
gdy czują się senne
• Regulacja wysokości
• Może być obracana przez dziecko, aby uzyskać 
najwygodniejszą pozycję
• Można ją odłożyć, gdy nie jest używana, 
jednak pozostaje blisko fotelika

 

Pasuje do:
Wszystkich fotelików BeSafe z grupy 1 i 2/3 

Ochraniacz fotelika samochodowego
• Pomagają wchłaniać pot podczas wyższych temperatur
• Rozjaśnia powierzchnię fotelika, zmniejszając 
jego nagrzewanie latem
• Wyjątkowo miękkie połączenie bambusa i bawełny
• Można prać w pralce

 

Pasuje do: 
Wszystkich fotelików BeSafe (różne modele 
dla różnych kształtów)

Czy chcesz pozwolić dziecku na 
komfortowy sen i podróż w foteliku? 

Czy chcesz ułatwić przenoszenie fotelika BeSafe 
pomiędzy samochodami?

Czy chcesz chronić dziecko  przed słońcem 
podczas podróży?

Rama antyrotacyjna do fotelika iZi Modular i-Size
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• Łatwo zatrzaskuje się na foteliku
• UPF 50+
• Specjalna ochrona przed 
słońcem gdy fotelik jest 
zamontowany na fotelu pasażera
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Przegląd kolekcji 2020

BeSafe iZi Go Modular X1 i-Size BeSafe iZi Go X1

 

Nosidełko BeSafe Haven™

Szary  
Basic

Czarny 
Basic

 

- Liść

Szary  
Premium

- Liść

iZi Transfer

Niebieski Szary

iZi Modular X1 i-Size

Niebieski 
Premium

- Liść

Różowy 
Premium

- Liść
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D
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O
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K

CJ
I

 
Samochodowa 

Harmonia
Czarny 

Cab
Metaliczny 
Mélange

Morska Zieleń 
Mélange

Burgund 
Mélange

Niebieski 
Mélange

Czarny 
Cab

Samochodowa 
Harmonia

Czarny 
Cab

Metaliczny 
Mélange

Morska Zieleń 
Mélange

Burgund 
Mélange

Niebieski 
Mélange

Czarny
Premium
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iZi Twist B i-Size

iZi Twist i-Size

iZi Turn i-Size

 
Samochodowa 

Harmonia
Czarny 

Cab
Metaliczny 
Mélange

Morska Zieleń 
Mélange

Burgund 
Mélange

Niebieski 
Mélange

 
Samochodowa 

Harmonia
Czarny 

Cab
Metaliczny 
Mélange

Morska Zieleń 
Mélange

Burgund 
Mélange

Niebieski 
Mélange

Samochodowa 
Harmonia

Czarny 
Cab

Metaliczny 
Mélange

Morska Zieleń 
Mélange

Burgund 
Mélange

Niebieski 
Mélange
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iZi Kid X3 i-SizeiZi Plus X1

iZi Flex S FIXiZi Flex FIX i-Size

iZi Combi X4 ISOfix

 

 

iZi Comfort X3 iZi Comfort X3 ISOfix iZi Up X3 (FIX)

     

58   |    Katalog BeSafe Kolekcja 2020
  

Czarny 
Cab

Metaliczny 
Mélange

Morska Zieleń 
Mélange

Samochodowa 
Harmonia

Czarny 
Cab

Czarny 
Cab

Metaliczny 
Mélange

Morska Zieleń 
Mélange

Czarny 
Cab

Czarny 
Cab

Czarny 
Cab

Metaliczny 
Mélange

Morska Zieleń 
Mélange

Samochodowa 
Harmonia

 Samochodowa 
Harmonia

Czarny 
Cab

Metaliczny 
Mélange

Morska Zieleń 
Mélange

Burgund 
Mélange

Niebieski 
Mélange

 Metaliczny 
Mélange

Morska Zieleń 
Mélange

Samochodowa 
Harmonia

Czarny 
Cab





N
ie ponosim

y odpow
iedzialności za błędy drukarskie lub zm

iany w
 asortym

encie oraz za kolory podane i pokazane w
 niniejszym

 katalogu.

Import i dystrybucja: PPHU MARKO Spółka Jawna, ul. Rybnicka 2D, 44-300 Wodzisław Śląski

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

@besafe.polskawww.besafe.com.pl

POPBSK-12
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