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VJISKRA

OKU
RÁZNÝ

KROK

Ve společnosti Britax jsme přesvědčeni,  
že máme tu nejlepší práci na světě – 
pomáhat rodičům, aby s radostí zvl 
ádali všechny zákruty na úchvatné  
cestě rodičovstvím.

Věříme, že rodiny by měly žít své životy bez omezení.  
Věříme ve svět, ve kterém rodiče mohou být sami sebou  
a který děti mohou bez obav prozkoumávat. 

A bereme jako svoji povinnost k tomu alespoň trochu přispět. 

Proto stanovujeme normy bezpečnosti tak, aby byly děti 
na cestách maximálně chráněny. 

Přinášíme důmyslný design, se kterým je život v pohybu hračkou.

Navíc rodičům nediktujeme, jakou cestou se mají dát – dáváme  
jim svobodu jít bezpečně svou cestou.

Svou práci milujeme. Děláme ji už velmi dlouho, ale přesto 
každé ráno vstáváme z postele s jiskrou v oku a rázným krokem. 
Doufáme, že i vaší rodině pomůžeme na cestě životem.
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SpOlU Je NÁm lépe
Společnosti Britax a Römer jsou součástí jedné rodiny 
od roku 1978. Společnost BOB se připojila roku 2011. 
Dnes tyto vazby ještě posilujeme. Jako jedna značka 
můžeme ještě lépe pomáhat rodičům prožívat rodinný 
život naplno. Je tomu tak díky inovacím zakódovaným 
v naší DNA a neutuchající snaze vždy udělat něco navíc.

SpOlečNě ZA Větší 
beZpečNOSt
Společnost Römer staví na základech přesného 
německého strojírenství a vychází z jedinečných 
zkušeností z práce pro automobilový průmysl.
Ve světě bezpečnosti dětí během cestování je tím, 
kdo nastavuje laťku kvality. Minulost nás spojuje, ale 
nyní se zaměřujeme na společný cíl – vytvořit ještě 
bezpečnější budoucnost.

NÁš SpORtOVNí bRÁšKA
Víme, že pro každého rodiče představuje svoboda něco 
jiného – pro jednoho je to možnost projít se městem, 
zatímco jiný chce vyrazit do divočiny. Kočárky Britax 
BOB jsou tu proto, abyste mohli být aktivní společně 
– ať už to pro vás znamená cokoli. Klidnou vycházku, 
svižně zdolaných 5 kilometrů nebo túru po zablácených 
polních cestách.



JDeme

    DÁl
Ve společnosti Britax pracujeme 
s nadšením. Ale víme také, že 
máme velkou zodpovědnost – 
zodpovědnost za ochranu toho 
nejcennějšího, co člověk má. 

Proto se nikdy nespokojíme s něčím, co je „celkem 
dobré“. Vždy jdeme daleko za hranici obvyklých 
požadavků a nezastavíme se, dokud nedosáhneme 
co nejvyšší bezpečnosti pro vaše dítě.

Nesnažíme se jen dodržet nejnovější bezpečnostní 
normy, ale uplatňujeme vlastní, ještě přísnější měřítka. 
Neustále provádíme výzkumy bezpečnosti dětí na 
cestách a jejich výsledky využíváme k průběžnému 
zlepšování a inovacím. Trváme na nejnáročnějším 
testování našich produktů – ve vlastních špičkově 
vybavených testovacích střediscích například 
simulujeme všemožné druhy nárazů. Vždy děláme  
to, co je správné, ne to, co je nejsnazší.

Protože, koneckonců, i my jsme tátové a mámy.
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ZpŮSObŮ, JAK 
ZAJIšŤUJeme 
beZpečNOSt 
Dětí

INOVACe pRO pŘípAD 
bOčNíHO NÁRAZU
Chápeme, jak důležitá je ochrana při bočním 
nárazu. Proto jsme vyvinuli technologii 
D-SIP, která poskytuje špičkovou ochranu 
malým dětem v případě bočních nárazů, 
a technologii XP-SICT, která při bočních 
nárazech zvyšuje bezpečí starších dětí. 
Rovněž jsme na nejdůležitější místa bočních 
opěrek našich sedaček zabudovali podušky 
SI-PAD, které pohlcují energii nárazu.

ISOFIX A ISOFIt
Systém ISOFIX jsme vyvinuli 
v roce 1997 ve spolupráci 
s firmou Volkswagen. Dnes 
jde o celosvětový standard 
instalace dětských sedaček, 
který zajišťuje jejich správné 
uchycení a bezpečnější 
cestování. Náš jedinečný 
systém ISOFIT byl navržen 
speciálně pro autosedačky 
třídy 2/3. Využívá systém 
ISOFIX i bezpečnostní pásy 
v autě, které odvádí sílu 
nárazu od dítěte.

INOVAtIVNí INStAlACe
Náš patentovaný systém 
napínání pásu umožňuje 
jednoduchou, bezpečnou 
a pevnou instalaci sedačky 
– v každé situaci. Díky 
barevným značkám si 
rodiče mohou být jisti, že 
je sedačka nainstalována 
správně.

ÚčINNé HRUDNí 
pODUšKY
Naše jedinečné hrudní 
podušky omezují při nárazu 
pohyb dítěte vpřed.

pIVOt lINK
Náš patentovaný systém 
otočného spoje Pivot Link 
ještě více zamezuje pohybu 
dítěte při nárazech zepředu 
i zezadu a tím minimalizuje 
riziko, že se dítě hlavou 
uhodí o interiér auta.

BEZPEČNOST ZNAČKY | 76 

pětIbODOVÝ 
beZpečNOStNí pÁS 
A AKtIVNí pOpRUHY
Od pětibodového 
bezpečnostního pásu 
vytvořeného podle 
technologií formule  
1 až po systém aktivního 
napínání pásů ATS 
a systém LS – naše inovace 
bezpečnostních pásů 
vašemu dítěti přináší 
bezpečí a pohodlí na 
každé cestě.

SeZeNí pROtI  
SměRU JíZDY DO 
VYššíHO VěKU
Domníváme se, že děti  
by měly sedět proti směru 
jízdy co nejdéle, a proto 
neustále rozšiřujeme 
nabídku produktů, které 
vám umožní používat 
sedačky proti směru  
jízdy co nejdéle.

3m SCOtCHlIte
Reflexní pásky z materiálu 
3M Scotchlite™ zaručují 
viditelnost dítěte i za 
špatných světelných 
podmínek.

ISOFIX+
Jedná se na naše poslední 
vylepšení systému ISOFIX, 
které využívá širší přípojky 
omezující pohyb v bočním 
směru a ukotvení V-Tether 
v horní části, jež poskytuje 
lepší stabilitu a pohlcuje 
sílu nárazu.

Xp-pAD
Při čelní srážce podušky 
XP-PAD snižují sílu 
působící na krk dítěte  
o 30 %* oproti samotnému 
bezpečnostnímu pásu, 
a to díky našemu 
průkopnickému 
dvoustupňovému 
stlačení podušek.

* Zdroj: Testy výrobků Britax z roku 2013.
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První úsměvy. První krůčky. První noc bez probuzení.  
Víme, že se nic nevyrovná pocitu z něčeho, co se 
stane poprvé.

Moc dobře to chápe i náš tým ve společnosti Britax. Snažíme se být první – 
je to náš způsob, jak posouvat limity, abyste mohli žít svůj rodinný život podle 
svého. Pereme se s konstrukčními problémy, které nikdo před námi nevyřešil. 
Nastavujeme standardy, aby byl svět pro děti na cestách bezpečnější.

Příkladem je norma ECE R44, první evropská legislativa upravující autosedačky.  
Byli jsme to právě my, kdo ji v roce 1981 pomáhal vytvořit. Také jsme jako první 
značka uvedli na evropský trh zádržné systémy odpovídající normě R44.

Dalším prvenstvím, na které jsme hrdí, je systém ISOFIX. Je to první a doposud 
jediný celosvětový standard pro uchycení autosedaček. Vyvinuli jsme jej ve 
spolupráci s automobilkou Volkswagen v roce 1997, abychom rodičům umožnili 
bezpečnější a snazší instalaci autosedaček.

Náš BOB REVOLuTION PRO. Další inovace z dílny společnosti Britax. Jedná se 
o první kočárek s otočným předním kolem, který byl v Evropě schválen k běhání 
a bruslení. Rodiče se s ním mohou vydat do terénu vlastním tempem.

Nebo naše sedačka KIDFIX XP SICT. První autosedačka třídy 2/3, která v říjnu 
2013 získala od organizací ADAC a Stiftung Warentest bezpečnostní hodnocení 
„velmi dobrá“.*

* Časopisy Stiftung Warentest a ADAC Motorwelt, číslo 10/2013, při použití se systémem ISOFIX.

pRVeNStVí
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K NOŠENÍ
Naše pohodlné nosítko  
pro zvědavé hlavičky

DO AuTA
Maximální bezpečí pro ten  
nejcennější náklad

NA  
PROCHÁZKY
Chytré kočárky  
usnadňující život

K JÍZDĚ
Inovativní sedačky pro  
vyjížďky na kole

NA  
VÝPRAVY
Kočárky do každého terénu  
pro aktivní rodiny

OBSAH | 11

CeStU Vše, co vám na cestách dodá 
pocit klidu a bezpečí. Jen s ním 
si totiž cestování budete moci 
užívat opravdu naplno.

NA
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Když děti přicházejí na svět, neustále objevují něco nového. 
Nové tvary, nové zvuky, nové vůně. A jsou zvyklé na pohodlí 
maminčina bříška. Nepřekvapí proto, že nejraději zkoumají  
svět z bezpečí máminy nebo tátovy náruče.

Nejde jen o potěšení z mazlení – pro dítě je to bezpečné 
útočiště, klidné místo, odkud mohou poznávat své okolí. 
Dětské nosítko Britax rozvíjí zvědavost a sebevědomí 
jednoduše kontaktem s blízkou osobou. Zkoumat svět 
je přeci tak skvělé,

ale zkoumat svět společně, to je 
teprve ta opravdová zábava.

Je lépe
SpOlU



14 DĚTSKÉ NOSÍTKO | 15

N
O

S
ÍT

K
O

 B
R

ITA
X

vlastnosti: 
1  Podporuje sounáležitost – malé děti můžete nosit 

čelem k sobě

2  Povzbuzuje zvídavost – dítě otočené čelem ven 
může objevovat svět

3  Přirozená poloha v sedě – vyjímatelná vložka pro 
menší děti

4  Maximální pohodlí pro dítě – polstrované otvory 
na nohy

5  Maximální pohodlí pro vás – systém rozložení 
hmotnosti CarryLong, jednoduché navlékání 
přes hlavu

6  Bezpečnostní prvky – nastavitelná opěrka hlavy 
a smyčky na nohy

7  Bryndáček

volba materiálů: 

navy organic Black

příslušenství: 
Bryndáček (2 kusy). Prodlužovací vložka sedačky. 

 
 
 
 
 
 

 
Další informace najdete na webu www.britax.com

Důvěra a zvídavost 
posílené prostým  
lidským dotekem

Od narození do 14,5 kg (2 roky)

DĚTSKÉ NOSÍTKO
dobře využitý čas na procházkách

1

3

7

36

6

4

5 2

lovedbyparents.com
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pROč NÁm NA
dEtaILECH

ZáLEží

Například možnost složit kočárek bez ohledu 
na to, jakým směrem je otočena sedačka. 

Nebo možnost úplně sklopit opěradlo 
v dětské autosedačce BABY-SAFE SLEEPER, 

která malým cestovatelům zajišťuje tu 
nejzdravější polohu. Rovněž je skvělé vědět, 

že vaše dítě může sedět v naprostém pohodlí 
bez ohledu na počasí – díky našim práškově 
lakovaným přezkám, které se nerozpálí ani 

v těch nejteplejších dnech.

Kdykoli se snažíme do vaší každodenní rutiny 
vnést více klidu nebo bezpečí, věnujeme 
velkou péči drobnostem, které mohou ve 

výsledku znamenat zásadní rozdíl.

Když je potřeba vzít 
malé lidičky někam 

s sebou, mohou 
i drobnosti hodně 

znamenat.
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JDěte SVOU       VlAStNí CeStOU
Svět musí být pro děti úžasným místem.
Musí se stát trochu hřištěm. Představovat nové tvary. Nabízet nové 
zvuky. Poskytovat nekonečné možnosti.

Zároveň musí být tak trochu školní třídou. Místem, kde se plní 
zvědavé hlavičky.

Pro naše nejmenší není svět nakreslená mapa. Dělí se na místa, 
kde už byli, místa, kam zamíří příště, a všechny hezké věci, které se 
stanou cestou. Děti jsou od přírody volnomyšlenkáři. A my si myslíme,  
že to tak má být.

Ve společnosti Britax věříme, že byste vždy a všude měli jít vlastní 
cestou. Myslíme si, že rodiče by se neměli nechat omezovat knihami 
a pravidly, ale měli by prožít život naplno.

S našimi kočárky – sportovními i hlubokými – pro vás bude možné 
úplně všechno. Kam vyrazíte? To je jen na vás.

CESTOVNÍ SYSTÉMY | 19
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na proCHáZKy

BRITAX GO NEXT
Elegantní v každé situaci 

Hmotnost
13 kg 

rozměry 
V 110 x Š 62,5 x H 94 cm 
Složený: V 50 x Š 62,5 x H 78 cm 

 
 

Cestovní systém
Vybaven odnímatelným systémem CLICK & 
GO®, který je kompatibilní se všemi dětskými 
nosítky BRITAX RöMER
Včetně hluboké korby 
 

Skládání
Patentovaný systém skládání se sedadlem 
otočeným dopředu i dozadu
Při složení samostatně stojící 
 

Sedadlo
Plně sklopné sedadlo 
Polohovatelná zádová opěrka a opěrka 
na nohy

Kola
Otočná přední kola s aretací 
Vzduchem plněná zadní kola
Gumové pneumatiky
Kola s rychloupínáním

rukojeť
Výškově nastavitelná ergonomická rukojeť
Výška rukojeti: V 90 – 110 cm 
 
 

Stříška
Nastavitelná stříška 
Velká ochranná stříška s vytahovací 
protisluneční clonou 
Pláštěnka proti nepřízni počasí 
Větrací okénko 

důvody ke koupi
Kvůli všem drobnostem, se kterými bude 
každý den snazší 

BRITAX GO
jednoduše chytré 

Hmotnost
12 kg 

rozměry 
V 110 x Š 61 x H 94 cm 
Složený: V 50 x Š 61 x H 78 cm 

 
 

Cestovní systém
Vybaven odnímatelným systémem CLICK & 
GO®, který je kompatibilní se všemi dětskými 
nosítky BRITAX RöMER
Hluboká korba a dětské nosítko se prodávají 
samostatně jako příslušenství 

Skládání
Patentovaný systém skládání se sedadlem 
otočeným dopředu i dozadu
Při složení samostatně stojící
 
 

Sedadlo
Plně sklopné sedadlo 
Polohovatelná zádová opěrka a opěrka 
na nohy

Kola
Otočná přední kola s aretací 
Lehká kola, která se nepropíchnou
Kola s rychloupínáním

rukojeť
Výškově nastavitelná ergonomická rukojeť 
Výška rukojeti: V 90 – 110 cm 
 
 

Stříška
Nastavitelná stříška 
Velká ochranná stříška
Pláštěnka proti nepřízni počasí 
Větrací okénko  

důvody ke koupi
Odolný, lehký a snadno ovladatelný sportovní 
kočárek do každého počasí a terénu  

AFFINITY
Styl, možnosti přizpůsobení a výkon. 
do města i do terénu

Hmotnost
11 kg 

rozměry 
V 95 x Š 60 x H 101 cm 
Složený: V 33 x Š 60 x H 66 cm 

 
 

Cestovní systém
Vybaven odnímatelným systémem CLICK & 
GO®, který je kompatibilní se všemi dětskými 
nosítky BRITAX RöMER
Pevná hluboká korba se prodává samostatně 
jako příslušenství ve všech barvách 
sportovního kočárku

Skládání
Lehký hliníkový podvozek s intuitivním 
skládáním 
Automatický zámek skládání Kompaktní 
velikost ve složeném stavu
Při složení samostatně stojící 

Sedadlo
Plně sklopné sedadlo 
Několik stupňů sklopení 

Kola
Otočná přední kola s aretací
Vzduchem plněná zadní kola
Kola s rychloupínáním

rukojeť
Výškově nastavitelná rukojeť
Výška rukojeti: V 72 – 107 cm 
 
 

Stříška
Nastavitelná stříška 
Součást balíčku Colour Pack
Větrací okénko
  

důvody ke koupi
Dokonalý kočárek si můžete postavit sami 
– vyberte si rám i barvu potahu tak, aby 
odpovídaly vašemu jedinečnému stylu

B-SMART
důmyslně přizpůsobivý 

Hmotnost
12 kg 

rozměry 
V 115 x Š 62 x H 98 cm 
Složený: V 36 x Š 62 x H 110 cm 

 
 

Cestovní systém
Vybaven odnímatelným 
systémem CLICK & GO®, který je 
kompatibilní se všemi dětskými 
nosítky BRITAX RöMER
Pevné i měkké korby se prodávají 
jako samostatné příslušenství

Skládání
Lehký hliníkový podvozek
Automatický skládací 
mechanismus 
 

Sedadlo
Lze sklopit naplocho
Několik stupňů sklopení 

Kola
Otočná přední kola s aretací
Kola s rychloupínáním
 

rukojeť
Výškově nastavitelná rukojeť
Výška rukojeti: V 63 – 110 cm 
 
 

Stříška
Nastavitelná stříška 
Snímatelná nepromokavá stříška 
se síťkou

důvody ke koupi
Protože sportovní kočárky už 
nemohou být všestrannější 

CESTOVNÍ SYSTÉMY | 21

B-MOTION
Snadné ovládání. 
do města i do terénu

Hmotnost
B-MOTION 3: 11 kg 
B-MOTION 4: 10,5 kg

rozměry 
B-MOTION 3:  
V 105 x Š 58 x H 105 cm 
Složený: V 35 x Š 58 x H 70 cm
B-MOTION 4:  
V 105 x Š 58 x H 100 cm 
Složený: V 27 x Š 58 x H 70 cm

Cestovní systém
Vybaven odnímatelným 
systémem CLICK & GO®, který je 
kompatibilní se všemi dětskými 
nosítky BRITAX RöMER
Pevné i měkké korby se prodávají 
jako samostatné příslušenství

Skládání
Snadné skládání jednou rukou 
Automatický skládací 
mechanismus 
Kompaktní velikost ve složeném 
stavu
Při složení samostatně stojící

Sedadlo
Lze sklopit naplocho
Několik stupňů sklopení 

Kola
Vzduchem plněná gumová kola
Otočné přední kolo (kola) s aretací
Kola s rychloupínáním 

rukojeť
Výškově nastavitelná a měkce 
polstrovaná rukojeť
Výška rukojeti: V 80 – 110 cm 
 

Stříška
Nastavitelná stříška 
Snímatelná nepromokavá stříška 
se síťkou

důvody ke koupi
Všestranný sportovní kočárek, 
dokonalý do obtížnějšího terénu 
i do města

B-AGILE
pro malé čiperky 

Hmotnost
B-AGILE 3: 7,8 kg 
B-AGILE 4: 8 kg

rozměry 
B-AGILE 3 + 4:  
V 100 x Š 58 x H 90 cm 
Složený: V 30 x Š 58 x H 71 cm
 
 

Cestovní systém
Odnímatelný systém CLICK & 
GO® se prodává samostatně, je 
kompatibilní se všemi dětskými 
nosítky BRITAX RöMER
Pevné i měkké korby se prodávají 
jako samostatné příslušenství

Skládání
Snadné skládání jednou rukou 
Automatický skládací 
mechanismus 
Kompaktní velikost ve složeném 
stavu 

Sedadlo
Lze sklopit naplocho
Několik stupňů sklopení 

Kola
Otočné přední kolo (kola) s aretací
Kola s rychloupínáním
 

rukojeť
Měkká polstrovaná rukojeť 
Výška rukojeti: V 100 cm 
 
 

Stříška
Nastavitelná stříška 
Snímatelná nepromokavá stříška 
se síťkou

důvody ke koupi
Rychle složitelný sportovní 
kočárek, perfektní do města 

B-AGILE DOuBLE
Chytré uspořádání sedadel 
vedle sebe

Hmotnost
13,2 kg 

rozměry 
V 104 x Š 78 x H 105 cm 
Složený: V 31 x Š 72 x H 78 cm
 
 
 

Cestovní systém
Odnímatelný systém CLICK & 
GO® se prodává samostatně, je 
kompatibilní se všemi dětskými 
nosítky BRITAX RöMER
Měkká korba se prodává 
samostatně jako příslušenství

Skládání
Snadné skládání jednou rukou 
Automatický skládací 
mechanismus 
Při složení samostatně stojící 
 

Sedadlo
Lze sklopit naplocho
Několik stupňů sklopení 

Kola
Otočné přední kolo (kola) s aretací
Kola s rychloupínáním
 

rukojeť
Výškově nastavitelná, měkce 
polstrovaná rukojeť umožňující 
ergonomické ovládání jednou 
rukou
Výška rukojeti: V 76 – 110 cm

Stříška
Nastavitelná stříška 
Snímatelná nepromokavá stříška 
se síťkou

důvody ke koupi
Konečně je na trhu tandemový 
kočárek, který projde všemi 
běžnými dveřmi

Od narození do 17 kg (3 roky) 6 měsíců – 17 kg (3 roky), od narození v 
hluboké korbě kočárku  
nebo v dětském  
nosítku (prodává  
se samostatně)

Od narození do 17 kg (4 roky)6 měsíců – 17 kg (3 roky), od narození 
v hluboké korbě  
kočárku nebo  
v dětském nosítku  
(prodává se samostatně)

Od narození do 15 kg (4 roky)Od narození do 15 kg (4 roky) Od narození do 15 kg (4 roky)
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Další informace najdete na  
webu www.britax.com
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vlastnosti: 
1  určený pro odrůstající děti – vysoká pevná korba 

pro lepší kontakt, nízko umístěné sedadlo pro 
vyšší nezávislost

2  Snadné skládání – sedadlo otočené dopředu 
nebo dozadu

3  Vše v jednom – prodává se s pevnou korbou 
i sedadlem

4  Pohodlí pro dítě – nastavitelná zádová opěrka 
a opěrka na nohy

5  Dokonalá ochrana před sluncem – velké skládací 
stínítko proti slunci

6  upravitelná kola – otočná nebo v uzamčené 
poloze, standardní nebo do terénu

7  Reflexní bezpečnostní pruhy 3M Scotchlite™

technické vlastnosti produktu: 
kg  Hmotnost: 13 kg

 Rozměry: V 110 cm x Š 62,5 cm x H 94 cm

 Rozměry: V 50 cm x Š 62,5 cm x H 78 cm

volba podvozku: volba materiálů: 

 
1 2  7 8 9

Další podrobnosti jsou uvedeny v přehledu na str. 36.

příslušenství: 
Fusaky. Plošina s kolečky. Síť proti hmyzu. Pláštěnka 
ke sportovnímu kočárku. Pláštěnka ke hluboké korbě. 
Terénní kola. Přebalovací taška. Cestovní taška.
Další podrobnosti jsou uvedeny v přehledu na str. 40.

 
K dispozici jsou i další produkty. 
Další informace najdete na webu www.britax.com

Tak intuitivní, že to skoro 
vypadá, jako by vám četl 
myšlenky

Od narození do 17 kg (3 roky)

BRITAX GO NEXT
Elegantní v každé situaci

2

6 měsíců – 17 kg (3 roky), od narození v pevné korbě kočárku 
nebo v dětském nosítku (prodává se samostatně)

BRITAX GO
Jednoduše chytré.

CESTOVNÍ SYSTÉMY

S přenosnou 
sedačkou

S autosedačkou 
BABY-SAFE 
SLEEPER

S hlubokou korbou

1

4

4

5

6

3

7
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„  Proč by měla být krása vykoupena kompromisy 
ve funkčnosti? Tato otázka nás inspirovala k navržení 
řady GO NEXT. Sportovního kočárku, kde jdou vzhled 
a funkce ruku v ruce – nikoli proti sobě. Důmyslné 
řešení ve skandinávském stylu.“

pokročilé funkce,  
jejichž využití je intuitivní  
a snadné.
Carolina Olsson, hlavní produktová manažerka ve společnosti 
Britax, Malmö, Švédsko

bRItAX GO NeXt
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vlastnosti: 
1  Pohodlí už od narození – s hlubokou korbou 

BRITAX AFFINITY (prodává se jako příslušenství)

2  Pohodlí pro vás – výškově nastavitelná rukojeť

3  Naprostá flexibilita – polohovatelné sedadlo 
otočené dopředu nebo dozadu

4  Stylově přizpůsobivý – balíčky barev podvozků 
a potahů

5  Připraveno pro cestovní systém – integrované 
úchytky CLICK & GO®

6  Hladká jízda – přední i zadní odpružení

7  Pláštěnka v ceně

technické vlastnosti produktu: 
kg  Hmotnost: 11 kg

 Rozměry: V 95 cm x Š 60 cm x H 101 cm

 Rozměry: V 33 cm x Š 60 cm x H 66 cm

volba podvozku: 

1 2 3 4

Další podrobnosti jsou uvedeny v přehledu na str. 36.

volba materiálů: 

1 2 3 4 5 6

Další podrobnosti jsou uvedeny v přehledu na str. 36.

příslušenství: 
Hluboká korba. Fusaky. Přebalovací taška.
Další podrobnosti jsou uvedeny v přehledu na str. 40.

 
Další informace najdete na webu www.britax.com

Pro rodiče, 
kteří chtějí 
všechno

6 měsíců – 17 kg (3 roky), od narození v pevné korbě kočárku nebo v dětském nosítku (prodává se samostatně)

BRITAX AFFINITY
Styl, možnosti přizpůsobení a výkon. do města i do terénu

1

2

3

4

5

6

CESTOVNÍ SYSTÉMY

S přenosnou 
sedačkou

S autosedačkou  
BABY-SAFE SLEEPER

Bez hluboké korby
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vlastnosti: 
1  Blízkost i svoboda – sedadlo otočené dopředu 

nebo dozadu

2  Flexibilní pohodlí – nastavitelná opěrka lýtek

3  Flexibilita už od narození – polohovatelná zádová 
opěrka, možnost položení naplocho

4  Chytré skládání – kompaktní a uzamykatelný

5  Připravený na cestovní systém – integrované 
úchyty CLICK & GO® k použití s hlubokými 
korbami a dětskými nosítky

6  Dobrý pro rodiče – výškově nastavitelná rukojeť, 
prostorný košík

technické vlastnosti produktu: 
kg  Hmotnost: 12 kg

 Rozměry: V 115 cm x Š 62 cm x H 98 cm

 Rozměry: V 36 cm x Š 62 cm x H 110 cm

volba materiálů: 

1 2

Další podrobnosti jsou uvedeny v přehledu na str. 36.

příslušenství: 
Hluboká korba. Měkká hluboká korba. Fusaky. 
Organizér na kočárek. Přebalovací taška.
Další podrobnosti jsou uvedeny v přehledu na str. 40.

 
Další informace najdete na webu www.britax.com

Navržený tak, aby se 
přizpůsobil vašemu pohybu

Od narození do 15 kg (4 roky)

B-SMART
důmyslně přizpůsobivý

1 3

4

5

6

6

B-SMART 4

B-SMART 3

2

CESTOVNÍ SYSTÉMY 
B-SMART 3

 
B-SMART 4

S přenosnou 
sedačkou

S autosedačkou  
BABY-SAFE SLEEPER

Bez hluboké korby



30 CESTOVNÍ SYSTÉMY | 31

K
o

č
á

r
K

y
 B

r
ita

x

vlastnosti: 
1  Snadné skládání – stačí zatáhnout jednou rukou, 

po složení samostatně stojící

2  Flexibilita už od narození – polohovatelná zádová 
opěrka, možnost položení naplocho

3  Hladká jízda – kvalitní zadní odpružení

4  Připravený na cestovní systém – odnímatelné 
úchyty CLICK & GO®, volitelná hluboká korba 
a dětské nosítko

5  Integrovaný úložný prostor – prostorná kapsa 
ve stříšce a košík pod sedadlem

6  Do každého terénu – vzduchem plněná 
gumová kola

technické vlastnosti produktu: 
kg  Hmotnost: 10,5 kg

 Rozměry: V 105 cm x Š 58 cm x H 100 cm

 Rozměry: V 27 cm x Š 58 cm x H 70 cm

volba materiálů: 

1 5 10

Další podrobnosti jsou uvedeny v přehledu na str. 36.

příslušenství: 
Pevná hluboká korba. Měkká hluboká korba. Hrací 
pultík. Organizér na kočárek. Fusaky. Přebalovací 
taška. Kola do každého terénu. Pláštěnka. 
Další podrobnosti jsou uvedeny v přehledu na str. 40.

 
Další informace najdete na webu www.britax.com

Kočárek, 
se kterým 
jde všechno 
hladce

Od narození do 17 kg (4 roky)

B-MOTION
Snadné ovládání. do města i do terénu

1

2

6

4

5

3

B-MOTION 4

B-MOTION 3

5

CESTOVNÍ SYSTÉMY

S přenosnou 
sedačkou

S autosedačkou  
BABY-SAFE SLEEPER

Bez hluboké korby
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vlastnosti: 
1  Snadné skládání – extrémně snadné složení,  

stačí zatáhnout jednou rukou

2  Flexibilita už od narození – polohovatelná zádová 
opěrka, možnost položení naplocho

3  Hladká jízda – otočná přední kola s aretací

4  Cestovní systém – lze použít jako cestovní systém 
s úchyty CLICK & GO® prodávanými samostatně, 
hlubokou korbou a dětským nosítkem

5  Integrovaný úložný prostor – prostorná kapsa 
ve stříšce a košík pod sedadlem

6  Lehký hliníkový podvozek

technické vlastnosti produktu: 
kg  Hmotnost: B-AGILE 3: 7,8 kg | B-AGILE 4: 8,0 kg

 Rozměry: V 100 cm x Š 58 cm x H 90 cm

 Rozměry: V 30 cm x Š 58 cm x H 71 cm

volba materiálů: 

1** 2 3 5** 6 10*

(*pouze pro B-AGILE 3 / **pouze pro B-AGILE 4)

Další podrobnosti jsou uvedeny v přehledu na str. 36.

příslušenství: 
Hluboká korba. Měkká hluboká korba. Fusaky. 
Pláštěnka. Kola do každého terénu (pouze B-AGILE 4). 
Hrací pultík. Přebalovací taška. Organizér na kočárek. 
Cestovní taška. Úchyty CLICK & GO®.
Další podrobnosti jsou uvedeny v přehledu na str. 40.

 
Další informace najdete na webu www.britax.com

Úžasně lehký.  
Překvapivě chytrý

Od narození do 15 kg (4 roky)

B-AGILE
pro malé čiperky

2

1

3

4

5

6

B-AGILE 3

B-AGILE 4

5

CESTOVNÍ SYSTÉMY
 
B-AGILE 4

lovedbyparents.com
S přenosnou 

sedačkou
S autosedačkou  

BABY-SAFE SLEEPER
Bez hluboké korby
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vlastnosti: 
1  Projde standardními dveřmi

2  Lehké řízení – nastavitelná rukojeť s úchopem 
uprostřed pro řízení jednou rukou

3  Snadné skládání – stačí zatáhnout jednou rukou, 
po složení samostatně stojící

4  Cestovní systém – lze použít jako cestovní systém 
s úchyty CLICK & GO® prodávanými samostatně, 
hlubokou korbou a dětským nosítkem

5  Pohodlí od prvního dne – polohovatelná zádová 
opěrka, lze položit naplocho

6  Snadné manévrování – otočná přední kola 
s aretací

technické vlastnosti produktu: 
kg  Hmotnost: 13,2 kg

 Rozměry: V 104 cm x Š 78 cm x H 105 cm

 Rozměry: V 31 cm x Š 72 cm x H 78 cm

volba materiálů: 

2 11

Další podrobnosti jsou uvedeny v přehledu na str. 36.

příslušenství: 
Měkká hluboká korba. Fusaky. Přebalovací taška. 
Organizér na kočárek. Úchyty CLICK & GO®.
Další podrobnosti jsou uvedeny v přehledu na str. 40.

 
Další informace najdete na webu www.britax.com

Pro rodiče, 
kteří hledají 
dvakrát tolik 
dobrodružství

Od narození do 17 kg (4 roky) 

B-AGILE DOuBLE
Chytré uspořádání sedadel vedle sebe

2

1

4
5

6

3

S přenosnou 
sedačkou

CESTOVNÍ SYSTÉMY
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1. BLACK 2. WHITE

VZORNÍK BAREV KočárKŮ

1. BLACK THuNDER

7. BLACK MELANGE

2. CHILI PEPPER

8. BROWN MELANGE 9. GREY MELANGE

10. NEON CHILI 11. NEON BLACK

5. FOSSIL BROWN 6. BLuE SKY

3. COOL BERRY

4. CACTuS GREEN

3. SILVER 4. CHROME

VOLBA MATERIÁLů

VOLBA PODVOZKu
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Další informace najdete na  
webu www.britax.com
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„  Přenášení z kočárku do auta a zpět by podle nás mělo být co 
nejjednodušší. Klidné pro dítě. A pohodlné pro tátu s mámou.

proto jsme se zkusili zamyslet 
nad všemi možnými drobnostmi, 
které usnadňují život.

 Na jejich základě jsme potom postavili naše cestovní systémy. 
Zavedli jsme například lehké uvolnění sedačky jednou rukou při 
zvedání sedačky z kočárku. To přijde vhod, když máte cestou 
z nákupu plné ruce nebo držíte deštník.“

Hubert Kaltenegger, produktový manažer ve společnosti Britax,  
ulm, Německo

CeStOVNí SYStém

38 
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PŘÍSLuŠENSTVÍ KE KočárKŮM
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PEVNÁ KORBA
umožňuje dítě pohodlně uložit 
do polohy vleže a připevňuje se 
přímo na kompatibilní kočárky.

FuSAKY
udrží vaše díte v teple a pohodlí 
za každého počasí.

CESTOVNÍ TAŠKA 
Rozšiřitelná taška s nastavitelným 
popruhem přes rameno.
Kompatibilní s: BRITAX  
GO NEXT, BRITAX GO.

HRACÍ PuLTÍK
Snadno upevnitelná plocha 
na hraní a jídlo.
Kompatibilní s: B-MOTION, 
B-AGILE, B-AGILE DOuBLE.

ORGANIZÉR 
NA KOČÁREK 
Dva izolované držáky na láhev  
a spousta úložného místa navíc.

MĚKKÁ HLuBOKÁ 
KORBA
Lehká hluboká korba s popruhy 
umožňuje dítě uložit do polohy 
vleže a snadno se připevňuje  
na kompatibilní kočárky.
Kompatibilní s: B-SMART, 
B-MOTION, B-AGILE,  
B-AGILE DOuBLE.

KOLA DO KAžDÉHO 
TERÉNu /KOLA 
DO PŘÍRODY
Na vycházky do obtížnějšího 
terénu.
Kompatibilní s: BRITAX  
GO NEXT, BRITAX GO,  
BRITAX AFFINITY, B-MOTION 4, 
B-AGILE 4.

PLOŠINA S KOLEČKY
Lehká a přesto pevná plošina  
k převážení starších sourozenců.
Kompatibilní s: BRITAX  
GO NEXT, BRITAX GO.

LESKLÉ FuSAKY
Teplé, lehké a vodu odpuzující 
fusaky v pestré škále barev.

MADLO 
Aby se vaše rostoucí dítě mohlo 
držet a užívat si pohodlnou jízdu.

PLÁŠTĚNKA KE 
HLuBOKÉ KORBĚ 
Ochrana před deštěm a větrem 
– navržena tak, aby přesně padla 
na korbu.

ODOLNÉ FuSAKY
Obzvláště teplé ze silné, 
hřejivé látky.

BALÍČEK COLOuR 
PACK 
Vyberte si své textilní doplňky 
AFFINITY tak, aby odpovídaly 
vybranému podvozku.
Kompatibilní s:  
BRITAX AFFINITY.

PLÁŠTĚNKA KE 
SPORTOVNÍMu 
KOČÁRKu
Ochrana před větrem a deštěm.

PŘEBALOVACÍ TAŠKA
Otíratelná přebalovací taška  
s přebalovací podložkou, 
chladicím obalem a spoustou 
úložného prostoru uvnitř i ve 
vnějších kapsách.

CESTOVNÍ TAŠKA
Příhodný úložný prostor 
k cestování s kočárkem.
Kompatibilní s: B-MOTION, 
B-AGILE.

SÍť PROTI HMYZu 
KE SPORTOVNÍMu 
KOČÁRKu
Ochrana před létajícím hmyzem 
při cestách ve sportovním 
kočárku.
Kompatibilní s: BRITAX  
GO NEXT, BRITAX GO.

SÍť PROTI HMYZu 
K PEVNÉ KORBĚ
Ochrana před létajícím hmyzem 
při cestách v hluboké korbě.
Kompatibilní s: BRITAX  
GO NEXT, BRITAX GO.

Další informace najdete na  
webu www.britax.com



42 43

Víme, že skutečně svobodný se člověk cítí,  
jen když je sám sebou – když ho nikdo nenutí  

do tvarů, typů a stylů, které nejsou pro něj. 

Proto máme připravenou jednu z nejrozsáhlejších 
nabídek sportovních kočárků a autosedaček 

na trhu. Neustále přicházíme s inovacemi, 
abychom vyhověli vašim měnícím se potřebám. 
Máme pro vás kočárky na vycházky po městě, 

projížďky v ulicích nebo výpravy do terénu. Naše 
autosedačky jsou snadno přístupné a můžete je 

delší dobu používat proti směru jízdy nebo umístit 
do libovolného automobilu. Vše je navrženo 
tak, abyste s grácií zvládli každou situaci, 

kterou před vás osud postaví.

Nepřizpůsobíme se jen v jediné věci:  
v našem nekompromisním přístupu 

k bezpečnosti.

StAVíme NA
SvoBodĚ

Svoji práci už děláme 
dost dlouho na to, 
abychom věděli, že 
každá rodina je jiná. 
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Procházky po městě. Zdolávání kopců. Nemilosrdné  
souboje s blátivými stezkami. Rychlá jízda na rovných  
cestách. Ať se během svých cest dostanete kamkoli, 

každý den s rodinou se může 
změnit v malé dobrodružství.
Objevování nových věcí, zkoumání nových míst,  
překonávání hranic každodenního života. Někdy nejde  
ani tak o cíl cesty, jako spíše o to, co se během ní  
stane. Naše inovativní řada sportovních kočárků  
pro aktivní rodiče s vámi udrží krok v každé situaci.
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pŘeKÁŽKY
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vlastnosti: 
1  Výkonné brzdy – nová bubnová ruční brzda

2  Pohodlí a bezpečí – 5bodový polstrovaný pás

3  Maximální pohyblivost – otočná přední kola 
s aretací

technické vlastnosti produktu: 
kg  Hmotnost: 12,8 kg

 Rozměry: V 117 cm x Š 65 cm x H 131 cm

 Rozměry: V 41 cm x Š 65 cm x H 109 cm

volba materiálů: 

12 13 14 15 16

Další podrobnosti jsou uvedeny v přehledu na str. 51.

příslušenství: 
Hluboká korba. Odolné fusaky. Dětské nosítko. 
Adaptér pro dětské nosítko. Cestovní taška.  
Jídelní pultík. Ochranná clona. Protisluneční clona.
Další podrobnosti jsou uvedeny v přehledu na str. 51.

 
K dispozici jsou i další produkty. 
Další informace najdete na webu www.britax.com 

6 měsíců – 17 kg (3 roky), od narození v hluboké korbě kočárku 
nebo v dětském nosítku (prodává se samostatně)

IRONMAN
Zrozen k běhu Pro rodiče,  
kteří milují běhání.

6 měsíců – 17 kg (3 roky), od narození v hluboké korbě kočárku 
nebo v dětském nosítku (prodává se samostatně)

SPORT uTILITY 
STROLLER
Na neprošlapané cesty.  
Pro rodiče, kteří si 
jdou vlastní cestou. 

6 měsíců – 17 kg (3 roky), od narození v hluboké korbě kočárku 
nebo v dětském nosítku (prodává se samostatně)

REVOLuTION CE
žádný chodník už nebude  
příliš stísněný.  
Pro každodenní  
městská dobrodružství.

Konečně kočárek,  
se kterým 
se nemusíte bát 
rozběhnout!

6 měsíců – 17 kg (3 roky), od narození v hluboké korbě kočárku nebo v dětském nosítku (prodává se samostatně)

REVOLuTION PRO
Kamkoli, jakoukoli cestou 

1

3

2

IRONMAN

Running Buggy Gold Winner

REVOLuTION PRO, IRONMAN
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vlastnosti: 
1  Pohodlí v každém terénu – kvalitní systém 

odpružení

2  Schválený k bruslení a běhání – s výkonnou 
bubnovou ruční brzdou

3  Maximální pohyblivost – otočná přední kola 
s aretací

technické vlastnosti produktu: 
kg  Hmotnost: 16,6 kg

 Rozměry: V 117 cm x Š 78 cm x H 148 cm

 Rozměry: V 41 cm x Š 78 cm x H 113 cm

volba materiálů: 

12

Další podrobnosti jsou uvedeny v přehledu na str. 51.

příslušenství: 
Ochranná clona. Protisluneční clona. Jídelní pultík.
Další podrobnosti jsou uvedeny v přehledu na str. 51.

 
K dispozici jsou i další produkty. 
Další informace najdete na webu www.britax.com

6 měsíců až 17 kg (3 roky)

SPORT uTILITY 
STROLLER
Dvě místa pro dobrodružné povahy.  
Pro rodiny, které překonávají  
hranice společně.

6 měsíců až 17 kg (3 roky)

IRONMAN DuALLIE
Nejlepší řešení pro běhání rodičů se dvěma dětmi.  
Pro tvrdý trénink s celou rodinou.

Větší rodina bez 
kompromisů  
Pro rodiny, které  
věří, že ve dvou 
se to lépe táhne

6 měsíců až 17 kg (3 roky)

REVOLuTION PRO 
DuALLIE
dvojnásobná porce akce

2

3

1 1



proZKouMEjtE PŘÍSLuŠENSTVÍ

proZKouMEjtE NABÍDKu BAREV

HLuBOKÁ KORBA 
Pohodlná poloha vleže, 
snadno upevnitelná na 
kompatibilní kočárky.

DĚTSKÉ NOSÍTKO
Všestranný a bezpečný pohyb  
od prvního dne.

ODOLNÉ FuSAKY
Teplo a pohodlí na cestách.

ADAPTÉR PRO 
DĚTSKÉ NOSÍTKO
umožňuje hladké připevnění 
kompatibilních nosítek ke 
sportovnímu kočárku.

JÍDELNÍ PuLTÍK 
SINGLE + DuALLIE
Pro občerstvení během jízdy.

OCHRANNÁ CLONA
Ochrana před deštěm a větrem K 
dispozici pro verzi Single i Duallie.

CESTOVNÍ TAŠKA 
K uložení a ochraně kočárku 
při cestování.

PROTISLuNEČNÍ 
CLONA
K ochraně před sluncem, větrem 
a létajícím hmyzem K dispozici 
pro verzi Single i Duallie.
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12. BLACK 13. ORANGE

16. LAGOON

14. RED

15. WILDERNESS

VOLBA MATERIÁLů

BRITAX BOB | 5150 

Další informace najdete na  
webu www.britax.com
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VeN
Vítr vás hladí po tváři. Slunce vás 
lechtá na kůži. 
Nic se nevyrovná pocitu z projížďky na čerstvém vzduchu.  
Jen si představte, jak se při ní cítí malé dítě. V závětří za 
mámou nebo tátou. Jako plnohodnotná součást týmu.  
Plné napětí ze vzrušujících chvil. Přetékající očekáváním 
objevování nových míst. 

Výlety s dětmi pod širým nebem jsou podle nás ta největší 
zábava, kterou na dvou kolech můžete zažít. Proto jsou naše  
cyklosedačky navržené tak, aby poskytovaly dokonalou jistotu 
a pohodlí. Vašemu potěšení z jízdy nesmí stát nic v cestě.

VYRAŽte
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vlastnosti: 
1  Nastavitelná opěrka hlavy – 9 poloh

2  Nastavitelné opěradlo – úprava sklonu 
jednou rukou

3  Nastavitelné opěrky nohou – opěrka 
s více polohami

4  Snadné zapínání pásu – upravitelné jednou rukou

5  Ochrana do velké výšky – velmi velký kryt 
drátů kola

6  Odolná konstrukce – robustní pružný 
ocelový držák

technické vlastnosti produktu: 
kg  Hmotnost: 6,8 kg

 Rozměry: V 71,2 cm x Š 46 cm x H 43 cm

volba materiálů: 

nick Lisa

(Oboustranný potah)

příslušenství: 
Montážní sada na druhé kolo. 

 
 
 
 
 

 
K dispozici jsou i další produkty. 
Další informace najdete na webu www.britax.com

Během příštího roku budou stávající sedačky i zcela 
nové modely převedeny pod značku Britax BOB.

Aby vašemu potěšení 
z jízdy nestálo nic v cestě

9 – 22 kg (9 měsíců – 5 let)

JOCKEY COMFORT
Maximální pohodlí a potěšení z jízdy

1

2

3

4

56

9 – 22 kg (9 měsíců – 5 let)

JOCKEY RELAX
Ochrana na otevřených cestách. 
Pro bezstarostnou jízdu na dvou kolech.

 
JOCKEY RELAX

 
JOCKEY COMFORT
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UŽIJte
CeStUSI

Cesta, kterou se vše mění.
První cesta domů z porodnice. S drahocenným nákladem 
a hromadou otázek, co vám asi chystá budoucnost.

Cesta, která je vždy naplněna láskou. Víkend u prarodičů. 
Neotřesitelná jistota v neustále se měnícím světě.

Cesta, díky níž je doma stále něco k jídlu. Prázdný kufr cestou 
tam. Šustící tašky na cestě zpátky.

Ať už se jako rodina vydáte na jakoukoli cestu, nikdy byste 
si neměli dělat starosti o bezpečí svých dětí.

Právě proto neustále posouváme standardy bezpečnosti 
dětských autosedaček. Abyste si vy mohli bez obav užívat 
každou minutu jízdy.

B
R

ITA
X R

ö
M

ER
 d

o
 a

u
ta

AuTOSEDAČKY | 57



B
R

IT
A

X 
is

 D
EK

R
A

 c
er

tifi
ed

w
w

w
.d

ek
ra

-s
ie

ge
l.d

e

58 

DĚTSKÉ SEDAČKY do auta

BABY-SAFE SLEEPER
jeden z nejzdravějších způsobů 
cestování pro novorozence 

Instalace
Do auta: 3bodový bezpečnostní pás
Na kočárek: Úchyty CLICK & GO® 
 

ochrana proti nárazu 
Korba s ochranou proti překlopení a otáčení 
proti směru hodinových ručiček
Vnitřní výstelka chránící tělo ze všech stran

pás
3bodový bezpečnostní pás

Sedadlo
Systém pro úplné sklopení na kočárku
Nastavitelné opěradlo při použití na kočárku  
 

Cestovní systém
Kompatibilní s úchyty CLICK & GO®

uvolnění z kočárku jednou rukou 

důvody ke koupi
Poloha vleže je pro novorozence a předčasně 
narozené děti jedna z nejzdravějších poloh  
při cestování

BABY-SAFE PLuS SHR II
všestranné a bezpečné cestování od 
prvního dne

Instalace
Do auta: 3bodový bezpečnostní pás / 
základna upevněná pásem / základna pro 
systém ISOFIX
Na kočárek: Úchyty CLICK & GO®

ochrana proti nárazu 
Technologie protinárazové ochrany D-SIP®

Hluboké, měkce polstrované bočnice 

pás
5bodový pás nastavitelný jedním zatažením

Sedadlo
Výškově nastavitelná opěrka hlavy, pás se 
snadným nastavením jednou rukou
Integrovaný sklápěcí systém pro rovnější 
polohu v leže

Cestovní systém
Kompatibilní s úchyty CLICK & GO® díky 
integrovaným adaptérům 
uvolnění z kočárku jednou rukou

důvody ke koupi
Kvůli kombinaci vynikající ochrany proti 
bočnímu nárazu a snadného uvolnění  
jednou rukou

BABY-SAFE PLuS II
pro bezpečný start 

Instalace
Do auta: 3bodový bezpečnostní pás / 
základna upevněná pásem / základna pro 
systém ISOFIX
Na kočárek: Úchyty CLICK & GO®

ochrana proti nárazu 
Technologie protinárazové ochrany D-SIP®

Hluboké, měkce polstrované bočnice 

pás
5bodový pás nastavitelný jedním zatažením

Sedadlo
Výškově nastavitelná opěrka hlavy, pás se 
snadným nastavením jednou rukou
Integrovaný sklápěcí systém pro rovnější 
polohu v leže

Cestovní systém
Kompatibilní s úchyty CLICK & GO® díky 
integrovaným adaptérům 

důvody ke koupi
Vynikající ochrana proti bočnímu nárazu 
 

Skupina 0 | Od narození do 10 kg  
(6 měsíců)

Skupina 0+ | Od narození do 13 kg  
(12 –15 měsíců)

Skupina 0+ | Od narození do 13 kg  
(12 – 15 měsíců)
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Další informace najdete na  
webu www.britax.com
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vlastnosti: 
1  Optimální poloha – systém pro úplné sklopení 

v autě nebo na kočárku

2  Ochranná skořepina – korba s ochrannou 
proti překlopení a otáčení proti směru 
hodinových ručiček

3  Bezpečnost ze všech stran – vnitřní výstelka 
pohlcující energii nárazu

4  Flexibilní pohodlí – nastavitelná opěrka zad při 
použití na kočárku

5  Připraveno pro cestovní systém – kompatibilní 
s úchyty CLICK & GO®

6  Snadné uvolnění – uvolnění z kočárku 
jednou rukou

technické vlastnosti produktu: 
kg  Hmotnost: 6,2 kg

 Rozměry: V 64 cm x Š 47 cm x H 90 cm

volba materiálů: 

1/3 2/6

(Oboustranný potah)

Další podrobnosti jsou uvedeny v přehledu na str. 64.

příslušenství: 
Ochranná vložka pro novorozence. Pláštěnka.  
Stínítko. Stínítko EZ-Cling.
Další podrobnosti jsou uvedeny v přehledu na str. 65.

 
Další informace najdete na webu www.britax.com

Klid a pohoda pro  
malé cestovatele

Skupina 0 | Od narození do 10 kg (6 měsíců)

BABY-SAFE  
SLEEPER
jeden z nejzdravějších způsobů cestování pro novorozence

1

2

3

4

5

6

3bodový 
bezpečnostní 

pás

S autosedačkou  
BABY-SAFE SLEEPER

CESTOVNÍ SYSTÉMY

Dětská 
sedačka na 

kolech

www.adac.de Baby & Child 
Recognition Awards
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vlastnosti: 
1  Bezpečné připoutání – 5bodový pás nastavitelný 

jedním zatažením

2  Vynikající ochrana proti bočnímu nárazu – 
inovativní technologie D-SIP®

3  Pohodlí v bezpečí – hluboké, měkce 
polstrované bočnice

4  Integrovaná flexibilita – nastavitelný pás, opěrka 
hlavy, rukojeť a systém naklápění

5  Připraveno pro cestovní systém – kompatibilní 
s úchyty CLICK & GO®

6  Snadné uvolnění – uvolnění z kočárků jednou 
rukou (BABY-SAFE PLuS SHR II)

technické vlastnosti produktu: 
kg  Hmotnost: BABY-SAFE PLuS II 4,4 kg 

BABY-SAFE PLuS SHR II 4,7 kg

 Rozměry: V 57 cm x D 44 cm x H 65 cm

volba materiálů: 

1 2 3 4 5 6 17* 18*

(*pouze u BABY-SAFE PLuS SHR II)

Další podrobnosti jsou uvedeny v přehledu na str. 64.

příslušenství: 
Teplý potah. Letní potah. Pláštěnka. Fusaky. Stínítko. 
Ochranný potah na sedačku. Ochranný potah na 
sedadlo v autě. Ochranná vložka do sedačky.  
Zpětné zrcátko pro sedačku.
Další podrobnosti jsou uvedeny v přehledu na str. 65.

 
Další informace najdete na webu www.britax.com

Pro rodiče hledající 
důmyslnou ochranu

1 2

3

4

5

6

BABY-SAFE PLuS SHR II

BABY-SAFE PLuS II

Skupina 0+ | Od narození do 13 kg (12 – 15 měsíců)

DĚTSKÉ 
SEDAČKY 
BABY-SAFE
všestranné a bezpečné cestování od prvního dne

S autosedačkou 
BABY-SAFE SLEEPER

CESTOVNÍ SYSTÉMY

Základna  
upevněná  
pásem

  
Základna  
pro systém  
ISOFIX

Schváleno 
k použití v 
letadlech

Dětská 
sedačka na 

základně

Dětská 
sedačka na 

kolech

3bodový 
bezpečnostní 

pás

  
Základna upevněná 
pásem

  
Základna pro systém 
ISOFIX

www.adac.de

  
BABY-SAFE PLuS II

  
BABY-SAFE PLuS SHR II

www.adac.dewww.adac.de
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PŘÍSLuŠENSTVÍ K DĚTSKÝM SEDAČKÁM do autaNABÍDKA BAREV DĚTSKÝCH SEDAČEK do auta
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LETNÍ POTAH
100% bavlněný lehký letní potah 
pro pohodlí v teplých dnech.

FuSAKY
Plně testovány proti nárazu, 
udržují dítě v teple a pohodlí 
v autě i na kočárku.

OCHRANNÝ POTAH 
NA SEDAČKu
Plně testovaný proti nárazu, 
chrání autosedačku a zabraňuje 
jejímu klouzání, vybaven 
užitečnou přední kapsou.

OCHRANNÝ POTAH 
NA SEDADLO V AuTĚ
Chrání sedadlo v autě před 
rozlitými nápoji, nečistotami 
a špinavými botami.

THERMO POTAH
S technologií OuTLAST® 
absorbující nadměrné  
tělesné teplo.

STÍNÍTKO A  
STÍNÍTKO EZ-CLING
Ochrana před sluncem při 
cestování v autě. Stínítko EZ-
Cling je vybaveno uV filtrem 30+ 
a lez je snadno přichytit.

ZPĚTNÉ ZRCÁTKO 
PRO SEDAČKu
umožňuje dohlížet na dítě 
ze všech úhlů.

PLÁŠTĚNKA
Inteligentní ochrana před větrem a 
deštěm – pro dítě i autosedačku 
BABY-SAFE.

OCHRANNÁ VLOžKA 
DO SEDAČKY
Chrání čalounění auta – vhodná 
pro sedačky upevněné pásem 
nebo systémem ISOFIX.

OCHRANNÁ VLOžKA 
PRO NOVOROZENCE
Poskytuje dodatečnou ochranu 
novorozencům a předčasně 
narozeným dětem, omezuje jejich 
pohyby při jízdě autem.

17. MAGIC DOTS 18. SMART ZEBRA
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1. BLACK THuNDER 2. CHILI PEPPER

5. FOSSIL BROWN 6. BLuE SKY

3. COOL BERRY

4. CACTuS GREEN

VOLBA MATERIÁLů

Další informace najdete na  
webu www.britax.com
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AuTOSEDAČKY do auta

KIDFIX XP SICT
dokonalá autosedačka KIdFIX Xp SICt

Instalace
ISOFIT / 3bodový bezpečnostní pás

ochrana proti nárazu 
Nastavitelná ochrana proti bočnímu  
nárazu (SICT)
Hluboké, měkce polstrované bočnice 
XP-PAD

pás
3bodový bezpečnostní pás se systémem 
XP-PAD

Sedadlo
Nastavitelné opěradlo vhodné do  
každého auta 

důvody ke koupi
Jedinečně bezpečná při čelních i bočních 
nárazech díky systému XP-PAD a nastavitelné 
ochraně SICT

KIDFIX SL SICT
Bezpečí ze všech stran

Instalace
Systém ISOFIT se západkou Soft-Latch / 
3bodový bezpečnostní pás

ochrana proti nárazu 
Nastavitelná ochrana proti bočnímu  
nárazu (SICT)
Hluboké, měkce polstrované bočnice

pás
3bodový bezpečnostní pás auta

Sedadlo
Nastavitelné opěradlo vhodné do  
každého auta

důvody ke koupi
Flexibilní s vynikající ochranou proti  
bočnímu nárazu 

KIDFIX XP
Bezpečná a pohodlná

Instalace
ISOFIT / 3bodový bezpečnostní pás

ochrana proti nárazu 
Hluboké, měkce polstrované bočnice
XP-PAD
 

pás
3bodový bezpečnostní pás se systémem 
XP-PAD

Sedadlo
Nastavitelné opěradlo vhodné do  
každého auta

důvody ke koupi
Systém XP-PAD představuje nový standard 
 

KIDFIX SL
jednoduše bezpečná

Instalace
Systém ISOFIT se západkou Soft-Latch / 
3bodový bezpečnostní pás

ochrana proti nárazu 
Hluboké, měkce polstrované bočnice
 

pás
3bodový bezpečnostní pás auta

Sedadlo
Nastavitelné opěradlo vhodné do  
každého auta

důvody ke koupi
Snadná instalace 

KID XP
Bezpečné připoutání

Instalace
3bodový bezpečnostní pás

ochrana proti nárazu 
Hluboké, měkce polstrované bočnice
XP-PAD
 

pás
3bodový bezpečnostní pás se systémem 
XP-PAD

Sedadlo
Nastavitelné opěradlo vhodné do  
každého auta

důvody ke koupi
Systém XP-PAD představuje nový standard 
 

KID II
Bezpečnost, která cestuje s vámi

Instalace
3bodový bezpečnostní pás 

ochrana proti nárazu 
Hluboké, měkce polstrované bočnice
 

pás
3bodový bezpečnostní pás auta

Sedadlo
Nastavitelné opěradlo vhodné do  
každého auta

důvody ke koupi
Lehká a přenosná 
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DuALFIX
autosedačka, se kterou 
budete mít kontrolu nad 
situací

Instalace
ISOFIX s opěrkou nohou 
 
 

ochrana proti nárazu 
Systém Pivot Link omezující 
pohyb dopředu
Hluboké, měkce polstrované 
bočnice
Výkonné hrudní podušky 
omezující pohyb dopředu 
 

pás
5bodový pás nastavitelný jedním 
zatažením 
 

Sedadlo
Polohovací sklon po směru i proti 
směru jízdy

Směr instalace
Instalace proti směru jízdy od 
narození do 18 kg
Instalace po směru nebo proti 
směru jízdy od 9 do 18 kg

důvody ke koupi
Můžete se rozhodnout, kdy je 
vaše dítě zralé na změnu směru 
sedačky, takže může delší dobu 
sedět proti směru jízdy

TRIFIX
nová úroveň bezpečnosti 
 

Instalace
ISOFIX+ (přímé připojení k 
úchytům ISOFIX a kotevním 
bodům horního popruhu) 

ochrana proti nárazu 
Systém Pivot Link omezující 
pohyb dopředu 
Technologie SI-Pad zajišťující lepší 
ochranu při bočním nárazu
Hluboké, měkce polstrované 
bočnice
Výkonné hrudní podušky 
omezující pohyb dopředu

pás
5bodový pás nastavitelný jedním 
zatažením 
 

Sedadlo
Několik stupňů sklopení 

Směr instalace
Po směru jízdy 

 

důvody ke koupi
Revoluční systém instalace 
ISOFIX+ definuje novou úroveň 
bezpečnosti 

KING II ATS
aktivní ochrana po celou 
dobu cesty 

Instalace
Snadná instalace díky 
patentovanému systému napínání 
3bodových bezpečnostních 
pásů auta

ochrana proti nárazu 
Hluboké, měkce polstrované 
bočnice
Výkonné hrudní podušky 
omezující pohyb dopředu

 
 

pás
5bodový pás nastavitelný jedním 
zatažením
Systém aktivního napínání pásu 
(ATS)

Sedadlo
Několik stupňů sklopení 

Směr instalace
Po směru jízdy 

 

důvody ke koupi
Máte naprostou jistotu, že vaše 
dítě je správně připoutáno – 
pás indikuje svůj stav a po celou 
cestu se automaticky napíná

AuTOSEDAČKY do auta
Standard v bezpečnosti přepravy starších dětí

Bezpečnost především i pro starší děti

Skupina 2/3 | 15 – 36 kg  
(4 roky – 12 let)

Skupina 2/3 | 15 – 36 kg  
(4 roky – 12 let)

Skupina 2/3 | 15 – 36 kg  
(4 roky – 12 let)

Skupina 2/3 | 15 – 36 kg  
(4 roky – 12 let)

Skupina 2/3 | 15 – 36 kg  
(4 roky – 12 let)

Skupina 2/3 | 15 – 36 kg  
(4 roky – 12 let)

Skupina 0+/1 | Od narození 
do 18 kg (4 roky)

Skupina 1 | 9 – 18 kg  
(9 měsíců – 4 roky)

Skupina 1 | 9 – 18 kg  
(9 měsíců – 4 roky)
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EVOLVA 1-2-3 PLuS
Sedačka, která je nabitá 
funkcemi a nabízí naprostou 
jistotu od 9 měsíců do 12 let

Instalace
3bodový bezpečnostní pás 
 
 

ochrana proti nárazu 
Hluboké, měkce polstrované 
bočnice
Výkonné hrudní podušky 
omezující pohyb dopředu

 
 

pás
5bodový pás s nastavením jedním 
zatáhnutím 9 – 18 kg
Pro starší děti 3bodový 
bezpečnostní pás auta 15 – 36 kg

Sedadlo
Několik stupňů sklopení 

Směr instalace
Po směru jízdy 

 

důvody ke koupi
Kombinovaná sedačka pro 
každou situaci 
 

Skupina 1/2/3 | 9 – 36 kg  
(9 měsíců – 12 let)

Další informace najdete na  
webu www.britax.com
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Ochrana šitá na míru 
odrůstajícím dětem

Skupina 0+/1 | Od narození do 18 kg (4 roky)

DuALFIX
autosedačka, se kterou budete mít kontrolu nad situací

1

2

3

4 5

6

Skupina 0+/1 | Od narození do 18 kg (4 roky)

FIRST CLASS PLuS
Flexibilní autosedačka upevněná pásem auta  
ve směru nebo proti směru jízdy.

vlastnosti: 
1  Otáčení o 360 stupňů – poloha proti směru 

jízdy od narození do 18 kg nebo po směru jízdy  
od 9 do 18 kg

2  Snadný přístup – otočení o 90 stupňů pro snadné 
usazení dítěte

3  Nepřetržité pohodlí – polohovatelné opěradlo  
při spánku nebo po probuzení

4  Vhodná i pro nejmenší – vložka pro novorozence 
zvyšující pohodlí i bezpečnost

5  Dokonale padnoucí – výškově nastavitelná opěrka 
hlavy a pás nastavitelný jedním zatáhnutím 

6  Špičková ochrana – ochrana proti bočnímu nárazu 
plus výkonné hrudní podušky a systém Pivot Link

technické vlastnosti produktu: 
kg  Hmotnost: 14,7 kg

 Rozměry: V 78 cm x Š 45 cm x H 53 cm

volba materiálů: 

1 2 18 19 20 21

Další podrobnosti jsou uvedeny v přehledu na str. 84.

příslušenství: 
Náhradní potah (CoverPack). Potah na madlo.  
Letní potah. Teplý potah. Ochranná vložka do  
sedačky. Zpětné zrcátko pro sedačku. Stínítko.  
Stínítka EZ-Cling. Organizér na sedadlo. Ochranný 
potah na sedačku. Podložky pod nohy. Ochranný 
potah na sedadlo v autě.
Další podrobnosti jsou uvedeny v přehledu na str. 84.

 
K dispozici jsou i další produkty. 
Další informace najdete na webu www.britax.com

Skupina 0+/1 | Od narození do 18 kg (4 roky)

MAX-FIX II
Lehká sedačka instalovaná proti směru jízdy,  
pro děti od narození do 18 kg.

6ISOFIX

www.vti.se

MAX-FIX IIDuALFIX DuALFIX, MAX-FIX II,  
FIRST CLASS PLuS
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vlastnosti: 
1  Zdokonalená technologie instalace – ISOFIX+ 

s horním popruhem absorbujícím energii

2  Omezení pohybu dopředu – systém Pivot Link 
a výkonné hrudní podušky

3  Vynikající ochrana proti bočnímu nárazu – 
technologie SI-Pad

4  Pohodlí bez kompromisů Comfort – hluboké, 
polstrované bočnice, polohovací opěradlo

5  Dokonale padnoucí – výškově nastavitelná opěrka 
hlavy a popruh snadno nastavitelný jednou rukou

6  Snadný přístup – držáky pásu a přezka 
zůstávají vepředu

technické vlastnosti produktu: 
kg  Hmotnost: 10,8 kg

 Rozměry: V 65 cm x Š 45 cm x H 54 cm

volba materiálů: 

1 2 18 19 21 22

Další podrobnosti jsou uvedeny v přehledu na str. 84.

příslušenství: 
Teplý potah. Letní potah. Náhradní potah (CoverPack). 
Stínítko. Organizér na sedadlo. Ochranný potah na 
sedačku. Podložky pod nohy. Ochranný potah na 
sedadlo v autě.
Další podrobnosti jsou uvedeny v přehledu na str. 84.

 
K dispozici jsou i další produkty. 
Další informace najdete na webu www.britax.com

Skupina 1 | 9 – 18 kg (9 měsíců – 4 roky)

VERSAFIX
Dokonale flexibilní a naprosto  
bezpečná. 
 
 
 

Skupina 1 | 9 – 18 kg (9 měsíců – 4 roky)

ECLIPSE
Elegantní, lehká a bezpečná.

Dokonalá technologie  
pro bezstarostnou  
jízdu

Skupina 1 | 9 – 18 kg (9 měsíců – 4 roky)

TRIFIX
nová úroveň bezpečnosti

Skupina 1 | 9 – 18 kg (9 měsíců – 4 roky)

SAFEFIX PLuS
Pokročilá technologie instalace  
vhodná do každého auta. 
 
 
 

Skupina 1 | 9 – 18 kg (9 měsíců – 4 roky)

DuO PLuS
Bezpečná technologie  
přizpůsobená vašim potřebám.

1

2

3

4

5

6

1

6

ISOFIX+

 
TRIFIX

TRIFIX, VERSAFIX,  
SAFEFIX PLuS, ECLIPSE, 
DuO PLuS



APPROVED

ROLLOVER  
TEST 2014

ECE R44/04  
Supplement 7

tested by Dekra (12/06/2014)

72 AuTOSEDAČKY | 73

B
r

ita
x r

ö
m

er
 d

o
 a

u
ta

vlastnosti: 
1  Systém aktivního napínání pásu

 –  Světelná a zvuková indikace správného napnutí 
pásu po upoutání dítěte

 –  Napínač pásu, který aktivně udržuje napětí pásu 
po celou cestu

 –  Indikátor napnutí pásu upozorňující na změnu 
napnutí pásu během cesty

2  Snadná instalace – sklopné opěradlo 
a patentovaný systém napínání pásu

3  Jednoduchá úprava – výškově nastavitelná opěrka 
hlavy a popruh snadno nastavitelný jednou rukou

4  Optimální ochrana – výkonné hrudní podušky, 
hluboké, polstrované bočnice

5  Pohodlí v každé poloze – polohovatelné opěradlo

technické vlastnosti produktu: 
kg  Hmotnost: 10,3 kg

 Rozměry: V 67 cm x Š 45 cm x H 54 cm

volba materiálů: 

1 2 18 19 20 21 22 23

Další podrobnosti jsou uvedeny v přehledu na str. 84.

příslušenství: 
Teplý potah. Letní potah. Náhradní potah (CoverPack). 
Stínítko. Organizér na sedadlo. Ochranný potah na 
sedačku. Podložky pod nohy. Ochranný potah na 
sedadlo v autě.
Další podrobnosti jsou uvedeny v přehledu na str. 84.

 
K dispozici jsou i další produkty. 
Další informace najdete na webu www.britax.com

Skupina 1 | 9 – 18 kg (9 měsíců – 4 roky)

KING II LS
Klidné cestování díky našemu inovativnímu 
systému Light System, který vás provede správným 
zapnutím pásu.

Poskytne záruku  
bezpečí a naprosté  
jistoty

Skupina 1 | 9 – 18 kg (9 měsíců – 4 roky)

KING II ATS 
aktivní ochrana po celou dobu cesty

1

2

3

4

5

1

4

Systém 
napínání 

bezpečnostního 
pásu

 
KING II ATS, KING II LS 
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„  Autosedačka je opravdu bezpečná jen tehdy, když je řádně 
nainstalována a správně zapnuta pásem. Proto si myslíme, 
že bychom neměli jen navrhovat ty nejpokročilejší autosedačky 
na trhu, ale zároveň je naším úkolem co možná nejvíce 
zjednodušit jejich používání.

Náš systém aktivního napínání 
pásu nabízí naprostou 
bezpečnost a jistotu

 – díky třem úrovním zpětné vazby pro rodiče. Indikátor pásu 
pomáhá usadit dítě se správně napnutým pásem. Napínač 
pásu aktivně přizpůsobuje napnutí pásu po celou cestu. 
Indikátor napnutí pásu upozorňuje na pokles napnutí pásu 
během cesty. Rodiny tedy mohou cestovat naprosto v klidu. 
Bezpečnost by měla být jednoduchou záležitostí – a přesně 
to je náš cíl.“

Graham Seymour, testovací inženýr ve společnosti Britax,  
Andover, Velká Británie

KING II AtS
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3bodový 
bezpečnostní 

pás

Kombinovaná 
sedačka pro  
každou situaci

Skupina 1/2/3 | 9 – 36 kg (9 měsíců – 12 let)

EVOLVA 1-2-3  
PLuS
Sedačka, která je nabitá funkcemi a nabízí naprostou jistotu  
od 9 měsíců do 12 let

vlastnosti: 
1  Snadné nastavení – výškově nastavitelná opěrka 

hlavy, popruhy upravitelné jednou rukou

2  Optimální ochrana při bočním nárazu – 
hluboké, měkce polstrované boční opěrky

3  Menší pohyb vpřed – díky účinným 
hrudním poduškám

4  Klid a pohodlí – s vícepolohovým nakláněním

5  Snadné uchycení – tříbodový bezpečnostní pás

6  Integrovaná jistota – systém napínání pásu 
CLICK & SAFE®

technické vlastnosti produktu: 
kg  Hmotnost: 7,7 kg

 Rozměry: V 61 – 72 cm x Š 50 cm x H 52 cm

volba materiálů: 

1 2 18 19 23

Další podrobnosti jsou uvedeny v přehledu na str. 84.

příslušenství: 
Teplý potah. Letní potah. Stínítko. Organizér na 
sedadlo. Ochranný potah na sedačku. Stínítko  
EZ-Cling. Ochranná vložka do sedačky. Podložky  
pod nohy. Ochranný potah na sedadlo v autě.
Další podrobnosti jsou uvedeny v přehledu na str. 84.

 
K dispozici jsou i další produkty. 
Další informace najdete na webu www.britax.com

Skupina 1/2 | 9 – 25 kg (9 měsíců – 6 let)

MAX-WAY
Kompaktní, bohatě nastavitelná  
sedačka s instalací proti směru jízdy,  
určená pro děti od 9 měsíců do 6 let. 

Skupina 1/2 | 9 – 25 kg (9 měsíců – 6 let)

MuLTI-TECH II
Pohodlná a silně polstrovaná sedačka  
s instalací po směru i proti směru  
jízdy, od 9 měsíců do 6 let. 

1

2

4

3

6

MAX-WAY MAX-WAY,  
MuLTI-TECH II

EVOLVA 1-2-3 PLuS

www.vti.se
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vlastnosti: 
1  Snížení následku čelního nárazu – systém XP-PAD 

odvádějící až 30 %* energie z oblasti krku

2  Špičková ochrana proti bočnímu nárazu – 
nastavitelná technologie SICT (KIDFIX XP SICT)

3  Instalace do každého auta – pomocí systému 
ISOFIT nebo bezpečnostního pásu

4  Dokonale padnoucí – opěradlo ve tvaru V 
odpovídající držení těla starších dětí, nastavitelné 
opěradlo podle tvaru sedadla v autě

5  Nastavitelné ve všech směrech – výškově 
nastavitelná opěrka hlavy a horní vodítko pásu

6  Naprosté pohodlí – ergonomicky navržená opěrka 
hlavy pro dokonalou polohu při spánku

technické vlastnosti produktu: 
kg  Hmotnost: KIDFIX XP a KIDFIX XP SICT: 7,2 kg 

KID XP: 5,8 kg

 Rozměry: V 68 – 86 cm x Š 54 cm x H 42 cm

volba materiálů: 

1 2 3* 18* 19* 20** 21

(*pouze pro KIDFIX XP SICT / **pouze pro KIDFIX XP a KID XP)

Další podrobnosti jsou uvedeny v přehledu na str. 84.

příslušenství: 
Teplý potah. Letní potah. Náhradní potah (CoverPack). 
Stínítko. Organizér na sedadlo. Ochranný potah na 
sedačku. Stínítko EZ-Cling. Podložky pod nohy. 
Ochranný potah na sedadlo v autě.
Další podrobnosti jsou uvedeny v přehledu na str. 84.

 
Další informace najdete na webu www.britax.com

Pro rodiče, kteří věří, že  
svoboda začíná u bezpečnosti

Skupina 2/3 | 15 – 36 kg (4 roky – 12 let)

KID XP RANGE
Standard v bezpečnosti přepravy starších dětí

1

2

3

4

5

6

KIdFIX Xp SICt KIdFIX Xp KId Xp

XP-PAD

ISOFIT

Technologie podušek proti bočnímu nárazu (SICT)

Pouze upevnění pásem

Konstrukce omezující nesprávné použití

KID XP 

KIDFIX XP

KIDFIX XP SICT

KIDFIX XP SICT

* Zdroj: Testy výrobků Britax z roku 2013.

ISOFIT3bodový 
bezpečnostní 

pás

 
KIDFIX XP SICT

www.adac.de
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„  Ve společnosti Britax nám nestačí pouze dodržovat 
normy – naším cílem je stanovovat úplně nové 
normy. Každý večer chceme odcházet domů s 
pocitem hrdosti na svoji celodenní práci.

Zejména pokud jde 
o bezpečí dětí.

 Proto jsme vytvořili sedačku KIDFIX XP SICT – 
s vysokým opěradlem, které výrazně překračuje 
bezpečnostní normy nařízené zákonem. Spokojit se 
čímkoli jiným by se nám prostě nezdálo správné.“

Stefanie Schwer, produktová manažerka ve společnosti Britax,  
ulm, Německo

KIDFIX Xp SICt
B

R
ITA

X R
ö

M
ER

 d
o

 a
u

ta

80 



82 AuTOSEDAČKY | 83

B
r

ita
x r

ö
m

er
 d

o
 a

u
ta

vlastnosti: 
1  Ochrana proti bočnímu nárazu – hluboké, 

měkce polstrované bočnice, technologie SICT 
(KIDFIX SL SICT)

2  Snadná instalace – systém Soft-Latch ISOFIT

3  Dokonale padnoucí – opěradlo ve tvaru V 
odpovídající držení těla starších dětí, nastavitelné 
opěradlo podle tvaru sedadla v autě

4  Nastavitelné ve všech směrech – výškově 
nastavitelná opěrka hlavy a vodítko pásu

5  Naprosté pohodlí – ergonomický navržená opěrka 
hlavy pro dokonalou polohu při spánku

6  Prakticky zaměřená – snímatelný, polstrovaný potah

technické vlastnosti produktu: 
kg  Hmotnost: KIDFIX SL a KIDFIX SL SICT: 5,4 kg  

KID XP: 5,1 kg

 Rozměry:  
KIDFIX SL a KID II: 
V 66 – 85 cm x Š 51 cm x H 45 cm 
KIDFIX SL SICT: 
V 66 – 85 cm x Š 57 cm x H 45 cm

volba materiálů: 

1 2 18* 19 21

(*pouze pro KIDFIX SL SICT)

Další podrobnosti jsou uvedeny v přehledu na str. 84.

příslušenství: 
Teplý potah. Letní potah. Náhradní potah (CoverPack). 
Stínítko. Organizér na sedadlo. Ochranný potah na 
sedačku. Stínítko EZ-Cling. Podložky pod nohy. 
Ochranný potah na sedadlo v autě.  
Flexibilní systém SICT.
Další podrobnosti jsou uvedeny v přehledu na str. 84.

 
Další informace najdete na webu www.britax.com

Po všech stránkách vyšší bezpečnost

Skupina 2/3 | 15 – 36 kg (4 roky – 12 let)

KID SL RANGE
Flexibilní, lehká, bezpečná pro starší děti

KIdFIX SL SICt KIdFIX SL KId II

XP-PAD

Soft-Latch ISOFIT

Technologie podušek proti bočnímu nárazu (SICT) * *

Pouze upevnění pásem

Konstrukce omezující nesprávné použití

* K dispozici jako příslušenství

1

2

3

4

5

6

KID II

KIDFIX SL

KIDFIX SL SICT

KIDFIX SL SICT

ISOFIT3bodový 
bezpečnostní 

pás
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PŘÍSLuŠENSTVÍ autoSEdačEK

19. STONE GREY 20. DARK GRAPE

23. BIG GIRAFFE21. CROWN BLuE 22. TAuPE GREY

NABÍDKA BAREV autoSEdačEK
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Další informace najdete na  
webu www.britax.com

18. SMART ZEBRA

1. BLACK THuNDER 2. CHILI PEPPER 3. COOL BERRY

VOLBA MATERIÁLů

PŘÍSLuŠENSTVÍ autoSEdačEK

LETNÍ POTAH
100% bavlněný lehký letní potah 
pro pohodlí v teplých dnech.

OCHRANNÁ VLOžKA 
DO SEDAČKY
Chrání čalounění auta – vhodná 
pro sedačky upevněné pásem 
nebo systémem ISOFIX.

PODHLAVNÍK
Pohodlný podhlavník pro lepší 
oporu dětské hlavy.
Kompatibilní s: FIRST CLASS 
PLuS, VERSAFIX, DuO PLuS.

TEPLÝ POTAH
S technologií OuTLAST® 
absorbující nadměrné 
tělesné teplo.

PODLOžKY POD 
NOHY
Ochrana před neposednými 
nožkami.

DRžÁK NA NÁPOJE 
A POKRMY 
Bezpečné místo k odložení 
občerstvení.
Kompatibilní s: SAFEFIX PLuS.

HORNÍ POPRuH
Dodatečný kotevní bod omezující 
otočení sedačky v případě 
čelního nárazu.
Kompatibilní s: DuO PLuS.

BALÍČEK 
OCHRANNÝCH A 
STÍNÍCÍCH DOPLňKů
Trojice příslušenství, zejména  
pro sedačky instalované proti 
směru jízdy – zpětné zrcátko, 
stínítko EZ-Cling a ochranný 
potah na sedadlo.

STÍNÍTKO A  
STÍNÍTKO EZ-CLING
Ochrana před sluncem při 
cestování v autě. Stínítko EZ-
Cling je vybaveno uV filtrem 30+ 
a lez je snadno přichytit.

OCHRANNÝ POTAH 
NA SEDADLO V 
AuTĚ 
Chrání sedadlo v autě před 
rozlitými nápoji, nečistotami 
a špinavými botami.

FIXAČNÍ POPRuH
upevňuje sedačky MAX-WAY 
a MuLTI-TECH II k podlaze auta.
Kompatibilní s:  
MuLTI-TECH II, MAX-WAY.

FLEXIBILNÍ SYSTÉM 
SICT
Flexibilní ochrana proti bočnímu 
nárazu.
Kompatibilní s:  
KIDFIX SL SICT, KIDFIX SL, KID II.

BALÍČEK POTAHů
Náhradní potahy, abyste 
mohli původní potah vyměnit 
nebo vyprat.
Kompatibilní s: DuALFIX, TRIFIX, 
VERSAFIX, KING II RANGE, 
KIDFIX XP SICT, KIDFIX XP, KID 
XP, KIDFIX SL SICT, KIDFIX SL, 
KID II.

POTAH NA MADLO 
Ochrana dítěte před zpětným 
nárazem.
Kompatibilní s: DuALFIX,  
MAX-FIX II.

ORGANIZÉR NA 
SEDADLO 
Místo k odložení hraček, nápojů 
a občerstvení Ochrana interiéru 
auta před špinavýma nohama.

OCHRANNÝ POTAH 
NA SEDAČKu 
Plně testovaný proti nárazu, 
chrání autosedačku a zabraňuje 
jejímu klouzání. Včetně příhodné 
přední úložné kapsy.

ZPĚTNÉ ZRCÁTKO 
PRO SEDAČKu
umožňuje dohlížet na dítě 
ze všech úhlů.

VÝKONNÁ PODuŠKA 
Odolná podložka Britax je navržena pro použití s autosedačkami 
Britax VERSAFIX / DuO PLuS v následujících vozidlech: BMW, Mitsubishi 
Colt (třídveřová i pětidvéřová verze), Smart ForFour, Smart ForTwo, Suzuki 
Swift (EZ, MZ). Jelikož je tvar sedaček v těchto vozidlech lehce prohnutý, 
odolná podložka přidává k dětské autosedačce další vrstvu tak, aby 
zajistila rovnováhu a správný sed dítěte v sedačce.
Kompatibilní s: VERSAFIX, DuO PLuS.



86 87

Ve společnosti Britax nám 
záleží na jedné věci. Aby 
byly vaše děti v bezpečí, 

i když rostou. 
Proto pro starší děti neprodáváme obyčejné podsedáky. 

Nepovažujeme je totiž za dostatečně bezpečné. 
Neposkytují oporu hlavy. Nechrání dostatečně  

proti bočnímu nárazu.

Z toho důvodu jsme vytvořili řadu sedaček s vysokým 
opěradlem, které překračují všechny aktuální 

bezpečnostní požadavky. Jsme hrdí na to, že se 
naše inovativní sedačka KIDFIX XP SICT stala vůbec 

první sedačkou skupiny 2/3, která v říjnu 2013 
získala od organizací ADAC a Stiftung Warentest 

hodnocení „velmi dobrá“.

* Časopisy Stiftung Warentest a ADAC Motorwelt, číslo 10/2013,  
při použití se systémem ISOFIX.

vELMI  
dŮLEžItá
VěC, KteROU 

NIKDY NeUDělÁme



bÝt NADšeNeC ObčAS  
NeNí NA šKODU
Obecné normy považujeme za naprosté minimum. Trváme na tom, že 
naše produkty musí obstát i při testech simulujících ty nejnáročnější situace 
z reálného života. 

 Každý kočárek proženeme blátem, pískem 
a přes výmoly.
Kočárky necháváme 10 hodin projíždět směsí napodobující bláto a písek.  
Potom je tlačíme 750 km po hrbolatých výmolech. Následně 6000krát 
zatáhneme a uvolníme brzdu. 

 Zapneme přezku. Rozepneme přezku.  
A totéž opakujeme ještě 14999krát.
Rodiče potřebují na každé cestě naprostou jistotu, že je jejich dítě bezpečně 
připoutáno v sedačce. Proto nabízíme přezky, které bez potíží vydrží zapínání 
a rozepínání 4krát denně po dobu 10 let.

 Simulujeme přesouvání sedaček se systémem 
ISOFIX mezi auty po dobu 3000 dní.
Systém ISOFIX jsme vyvinuli v roce 1997 ve spolupráci s firmou Volkswagen.  
Nyní se používá jako běžný standard po celém světě. Úchyty ISOFIX testujeme 
tak, aby odolaly 8 letům každodenního přesouvání sedaček mezi auty.*

 Každou sedačku testujeme. Pak ji ještě testujeme 
jiným způsobem. A nakonec testy opakujeme.  
Znovu a znovu...
Novou sedačku uvedeme na trh až tehdy, když jsme si jisti, že se u ní můžeme 
stoprocentně spolehnout i na ty nejmenší detaily. Pro nás to znamená, že 
musíme pečlivě otestovat různé konfigurace, jednotlivé součásti i celé sedačky 
více než 250krát.

 Regulační orgány jsme předstihli o 35 let.
Používání dětských autosedaček je v Evropě ze zákona povinné od roku 2006.  
Rodiny však mohly využívat výhod našich autosedaček už od jejich prvního 
uvedení na trh v roce 1971. 

 Testujeme je v opravdových autech.
Naše autosedačky byly v roce 2013 použity k testovacím účelům u 79 % všech 
automobilů. Díky partnerství s organizací EuroNCAP se naše autosedačky 
průběžně testují ve vozech, kterými jezdíte.
* Interní testovací proces společnosti Britax

 MÁTE OTÁZKY, PŘIPOMÍNKY 
NEBO CHCETE VĚDĚT VÍC?

Naše webové stránky jsou plné informací.

Náš online nástroj FitFinder vám pomůže  
s výběrem té správné autosedačky.

A naše komunity na Facebooku a Twitteru nabízí 
rady odborníků i možnost spojit se s dalšími rodiči.

www.youtube.com/user/BritaxInternational

http://newsroom.britax-roemer.cz

www.britax.com

BRITAX RöMER  
Kindersicherheit GmbH 
Postfach 34 49 D-89024 ulm, 
Germany
t: +49 (0) 731 93 45-0
f: +49 (0) 731 93 45-210
e: service.de@britax.com 
 
Britax and Britax Römer products:
Baby Direkt s.r.o. 
Masarykova 118, 664 42, Modřice,  
Czech Republic 
t: 547 422 742 - 44
e: info@babydirekt.cz
w: www.babydirekt.eu 
 
Britax BOB products:
KES kabelové a elektrické 
systémy,spol.s r.o. 
Popinecká 983/30 
739 32 Vratimov
t: 00420/596 762 711
f: 00420/596 762 71888 | PŘÍBĚHY Z TESTOVÁNÍ
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Je DObRé


