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Aceşti producători lideri folosesc 
scaunele BRITAX RÖMER pentru 
copii la Euro NCAP:

Atunci când vine vorba de 
scaune auto, BRITAX RÖMER 
este alegerea corectă. 3 din 4 

producători de autovehicule au 
încredere în scaunele noastre 

pentru copii, atunci când 
testează sistemul de protecţie 
a copiilor, ca pasageri într-un 

autovehicul, la Euro NCAP*

* Testele Euro NCAP 2009

Alfa Romeo

Chevrolet

Chrysler

Citroën

Dacia

Daihatsu

Dodge

Fiat

Ford

Honda

Hyundai

Lancia

Land Rover

Mazda

Mercedes-Benz

Mitsubishi

Opel

Peugeot

Renault

Saab

Seat

Subaru

Suzuki

Toyota

Aceşti producători lideri folosesc 
scaunele BRITAX RÖMER pentru 

BABY-SAFE Sleeper
Grupa 0

BABY-SAFE Belted Base
cu BABY-SAFE plus SHR
Grupa 0+

SAFEFIX plus
Grupa 1

GUT (1,8)

Im Test:
10 Autokindersitze

Ausgabe
11/2008

BABY-SAFE ISOFIX Base 
cu BABY-SAFE plus
Grupa 0+

KING plus
Grupa 1

DUO plus
Grupa 1

KIDFIX
Grupa 2-3

KID
Grupa 2-3

KID plus
Grupa 2-3

JOCKEY Relax
la 22 kg

JOCKEY Comfort
la 22 kg

GUT (2,3)

Im Test:
15 Fahrradkindersitze

Ausgabe
4/2007

GUT (2,2)

Im Test:
15 Fahrradkindersitze

Ausgabe
4/2007

SAFEFIX plus TT
Grupa 1

RESULTATELE CRASH TESTELOR GERMANE
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Copii mici (< 18 kg)
9 - 18kg (≈ 9luni - 4ani)

Copii
15 - 36kg (≈ 4ani - 12ani)

Nou-născuţi şi bebeluşi
naştere - 13kg (≈ naştere - 12luni/15luni)

Landouri, 
cărucioare 
şi sisteme 
de transport

FIRST CLASS plus

EVOLVA 1-2-3 plusEVOLVA 1-2-3

Scaune 
pentru copii 
pentru mai 
multe grupe

BABY-SAFE 
plus SHR II

BABY-SAFE 
plus II

BABY-SAFE 
Sleeper ECLIPSE KING plus DUO plus SAFEFIX plus TT KIDFIXADVENTURE KID KID plus

Scaune 
pentru copii 
specifice 
anumitor 
grupe

BABY-SAFE 
Belted Base

BABY-SAFE 
ISOFIX Base

Cum să alegeţi 
scaunul auto corectp4 Cum să alegeţi 

căruciorul corectp34De ce BRITAX RÖMER?p2 Accesorii de 
transportp47Distribuirea forţelorp3

JOCKEY Relax JOCKEY Comfort

1

Grupa 2-3 15 - 36kgGrupa 1 9 - 18kgGrupa 0 / 0+ naştere - 10 / 13kg p23p13p7

Grupa 0+&1 naştere - 18kg

Grupa 1-2-3 9 - 36kg p29

Scaune pentru bicicletă 9 - 22kg p45

p27

Scaune 
pentru 
bicicletă

SAFEFIX plus

BRITAX
B-SMART 3

BRITAX
B-SMART 4

BRITAX
B-MOBILE 4

BRITAX
B-DUAL

BRITAX
B-LITE

Landouri, cărucioare şi sisteme de transport naştere - 15kg p33



Copiii sunt preţioşi. Siguranţa lor este cea mai importantă pentru toţi părinţii. Dacă alegeţi produsele noastre, veţi fi  liniştiţi, ştiind că copilul dvs.
Va călători întotdeauna în siguranţă.
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De ce BRITAX RÖMER?

Produsele noastre fac parte, conform celor mai mari instituţii independente de testare din Europa 
(de exemplu cluburi auto şi organizaţii de protecţie a consumatorilor) în mod tradiţional dintre 
cele mai bune şi depăşesc în permanenţă cerinţele legale privind siguranţa.

Ne mândrim că suntem pionierii acestui domeniu pe piaţă şi că stabilim standarde de siguranţă 
precum tehnologia ISOFIX, pe care am lansat-o în 1997 în colaborare cu VW - care este în 
prezent o cerinţă internaţională pentru automobile.

Ce se afl ă în spatele acestei mărci?
Produsele BRITAX RÖMER reprezintă siguranţă. Lucrăm pentru a asigura calitate maximă 
tuturor produselor noastre, prin alegerea materialelor de calitate superioară şi prin testarea 
acestora în condiţii extreme.

În locaţiile noastre din Germania şi Marea Britanie lucrează proiectanţii şi inginerii noştri cu 
cele mai moderne echipamente de cercetare din punct de vedere tehnic, printre care şi propria 
noastră instalaţie de testare a impactului. Cu ajutorul simulărilor de impact, folosind manechine 
avansate de testare, proiectăm sisteme sigure, eficiente 
şi ergonomice pentru siguranţa copiilor.

BRITAX RÖMER face parte din categoria micii elite de 
producători care dispune de un sistem de management 
al calităţii care respectă cerinţele stricte de calitate 
ale industriei producătoare de automobile conform 
prevederilor din normele ISO/TS 16949.

Aici la BRITAX RÖMER, ne asumăm răspunderea în mod 
voluntar de a crea produsele noastre respectând principiile 
ecologice. În Germania, suntem certificaţi conform normei 
DIN EN ISO 14001 (Legea privind protectia de mediu).



ISOFIX, prezentare pe scurt
În 1997, BRITAX RÖMER, în colaborare cu VW, a 
lansat ISOFIX, sistemul de siguranţă care a devenit 
un standard internaţional de montare pentru fixarea 
scaunului pentru copii la un autovehicul, fără a fi 
necesară utilizarea unei centuri de siguranţă pentru 
scaun. Acest sistem de siguranţă minimalizează erorile 
de montare şi optimizează protecţia printr-o conexiune 
fixă între scaunul pentru copii şi autovehicul. 

ISOFIT prezentare pe scurt
Sistemul nostru unic ISOFIT este specific grupei 2-3 
de scaune auto pentru copii şi foloseşte sistemul 
ISOFIX de siguranţă pentru fixarea scaunului în 
autovehicul. În eventualitatea unui accident, sistemul 
ISOFIT permite mişcarea facilă a scaunului împreună 
cu copilul spre faţă, menţinând centura de scaun în 
poziţia corectă şi controlând nivelurile de energie mult 
mai eficient. Conexiunea directă la şasiul vehiculului 
previne mişcarea laterală a scaunului şi îmbunătăţeşte 
protecţia în eventualitatea unui impact lateral.

Protecţia la impactul lateral
Impacturile laterale reprezintă cauza pentru 20 % din cazurile de 
deces al unui copil în cazul impacturilor auto*. De aceea, toate 
scaunele auto BRITAX RÖMER pentru copii au fost proiectate 
pentru a oferi o protecţie completă a capului şi o protecţie 
optimă a corpului în cazul unui impact lateral. Marginile laterale 
înalte, moi şi căptuşite absorb energia din timpul impactului şi 
reduc impactul asupra copilului dumneavoastră.

D-SIP® prezentare pe scurt
Pentru a oferi bebeluşilor protecţie avansată în cazul 
impactului lateral, am dezvoltat D-SIP® care a fost proiectat în 
ambele părţi ale scoicilor BABY-SAFE. În cazul unui impact 
lateral, D-SIP® reduce forţele, intrând primul în contact cu 
portiera autovehiculului. Energia impactului este distribuită în 
întreaga scoică, direcţionând forţele 
departe de copilul dumneavoastră.

În cazul unui accident, forţele pot depăşi o tonă - în timp ce majoritatea sistemelor de susţinere şi de siguranţă din autovehicule sunt în mare parte 
orientate spre adulţi. Competenţele centrale ale BRITAX RÖMER se concentrează pe siguranţa pentru copii. Acest lucru înseamnă că analizăm în 
detaliu forţele, care pot acţiona asupra copilului în cazul unui impact, şi dezvoltăm soluţii pentru a absorbi şi pentru a reduce aceste forţe la minim.
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Distribuirea forţelor

1

Fără 
sistem 

anti-
basculare

1

2

Cu sistem anti-basculare

De când am introdus ISOFIX pe piaţă, în 1997, am dezvoltat în 
continuare acest sistem şi l-am făcut chiar mai sigur. În eventualitatea 
unui accident, sistemul anti-basculare reduce mişcarea copilului spre 
înainte şi direcţionează majoritatea forţelor în jos. Acest lucru reduce 
riscul lovirii cu capul de interiorul autovehiculului şi reduce semnificativ 
forţele asupra copilului.

Tehnica avansată ISOFIX 

Nu toate scaunele ISOFIX 
sunt la fel...

*  Referinţă: Studiu BRITAX 2005
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Greutatea copilului / kg
10 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Greutatea copilului / kg
10 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Sc
au

ne
 p

en
tr

u 
co

pi
i 

pe
nt

ru
 m

ai
 m

ul
te

 g
ru

pe
Sc

au
ne

 p
en

tr
u 

co
pi

i 
sp

ec
ifi

ce
 a

nu
m

ito
r g

ru
pe

Grupa 1 9 - 18kg (≈ 9luni - 4ani)

Grupa 2-3 15 - 36kg (≈ 4ani - 12ani)

Grupa 0+ naştere - 13kg (≈ naştere - 12luni/15luni)

Grupa 0+&1 naştere - 18kg (≈ naştere - 4ani)

Grupa 1-2-3 9 - 36kg (≈ 9luni - 12ani)

Grupa 0 naştere - 10kg (≈ naştere - 6luni)

Cum să alegeţi scaunul auto corect

2. Autovehiculul 
dumneavoastră 
are ISOFIX?
Cea mai sigură metodă de montare 
a unui scaun auto este folosirea 
punctelor de ancorare ISOFIX din 
autovehicul. Dacă autovehiculul 
dumneavoastră nu are sistem ISOFIX, 
puteţi alege dintr-o gamă variată de 
scaune cu centuri, care se asigură cu 
centura scaunului autovehiculului.

1. Găsiţi scaunul corect în funcţie de greutatea copilului
Scaunele auto sunt clasifi cate în grupe care au la bază greutatea copilului. Acestea corespund unor grupe diferite de vârstă, dar greutatea copilului determină tipul de scaun auto care trebuie folosit. 
Prin urmare, realizaţi o măsurare exactă a greutăţii copilului dumneavoastră şi alegeţi un scaun auto care este potrivit pentru copilul dumneavoastră.

4. Asiguraţi-vă că scaunele auto se potrivesc la 
autovehiculul dumneavoastră şi că sunt aprobate 
pentru acesta
Pentru a verifi ca dacă scaunul auto se potriveşte la autovehiculul dumneavoastră, 
mergeţi cu autovehiculul atunci când cumpăraţi scaunul şi rugaţi personalul instruit al 
distribuitorului să vă facă o demonstraţie privind procedura de fi xare. Chiar dacă în 
manualele de utilizare se descrie pas cu pas montarea corectă a scaunului pentru copii, 
mulţi părinţi montează scaunul pentru copii în mod incorect. Dacă aţi ales un scaun 
ISOFIX, trebuie să aveţi în vedere şi dacă scaunul auto trebuie utilizat în autovehiculul 
dumneavoastră. Pentru a vedea lista de autovehicule aprobate pentru scaunul ales de 
dvs., vă rugăm să vizitaţi pagina noastră web.

3. Luaţi în considerare necesităţile 
dumneavoastră
Gândiţi-vă la situaţiile de călătorie ale copilului 
dumneavoastră. Copilul dumneavoastră va călători în 
principal pe perioade mai scurte sau mai îndelungate? 
Veţi muta scaunul dintr-un autovehicul în altul? Aveţi 
de gând să cumpăraţi scaunul auto pentru a fi  folosit 
în autovehiculele bunicilor? Toate acestea vă ajută să 
identifi caţi caracteristicile practice pe care trebuie să le 
aveţi în vedere, atunci când alegeţi scaunul auto pentru 
copilul dumneavoastră.
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Întrebări frecvent adresate?

Ţineţi minte: Scaunul ideal este acela care se potriveşte copilului dumneavoastră, 
autovehiculului sau autovehiculelor dumneavoastră şi este uşor de montat.

De ce să cumpăraţi un scaun pentru copii pentru mai multe grupe?
Scaunele pentru copii specifice unei anumite grupe au configurare perfectă, optimizată la greutatea copilului. 
În plus, acestea oferă confort suplimentar şi posibilităţi de utilizare:
•  Scaunele pentru copii din grupa 0+ - scoicile - pot fi transportate mult mai comod şi pot fi utilizate acasă, 

în autovehicul şi ca parte dintr-un sistem de transport.
•  Scaunele pentru copii din grupa 1 dispun de sisteme confortabile de şedere, care sunt uşor de reglat în timp 

ce copilul se află în scaun şi scaunul este fixat la autovehicul 
•  Scaunele din grupa 2-3 sunt uşoare şi uşor de mutat dintr-un autovehicul în altul.

De ce să cumpăraţi un scaun pentru copii pentru mai multe grupe?
Scaunele pentru copii pentru mai multe grupe sau scaunele pentru copii combinate sunt reglabile şi, să spunem 
aşa, cresc odată cu copilul dumneavoastră. Sunt alegerea ideală pentru mulţi părinţi, bunici şi cei care transportă 
copii de diferite vârste, în mod regulat.

Când trebuie să înlocuiţi scaunul pentru copii?
•  Înlocuiţi scaunul pentru copii din grupa 0+ cu unul din grupa 1, atunci când greutatea corporală depăşeşte 

limita de greutate şi acesta poate sta singur în poziţie şezută, sau capul începe să iasă în afara marginii scoicii.
•  Înlocuiţi un scaun pentru copii din grupa 1 cu unul din grupa 2-3, atunci când greutatea corporală a fost depăşită 

sau dacă nivelul ochilor copilului dumneavoastră se află peste marginea superioară a scaunului pentru copii.
•  Nu uitaţi să menţineţi copiii dumneavoastră în fiecare stadiu cât de mult posibil – până când aceştia au ajuns 

la greutatea corporal limită sau când capul copilului ajunge la partea superioară a scaunului. Acest lucru este 
deosebit de important pentru bebeluşi, de vreme ce scaunele orientate spre partea din spate oferă cel mai sigur 
mod de călătorie.

De ce să evitaţi scaunele auto second-hand?
Nu o să cunoaşteţi niciodată trecutul unui scaun auto pentru copii uzat şi există întotdeauna riscul ca acesta să fi 
trecut printr-un accident sau să-i lipsească componente importante.

Ce spune legiuitorul?
Este obligatorie utilizarea scaunelor auto pentru copii în cadrul UE pentru copii cu o înălţime de până la 1,35m 
sau 1,5m - în funcţie de statul membru. În România, pentru copiii cu o înălţime de până la 1,5 m trebuie utilizate 
sisteme adecvate de reţinere a copilului, care prezintă o etichetă de certificare ECE R44/04 pentru conformitatea 
privind reglementările de siguranţă. Este interzisă aşezarea copilului pe un scaun cu orientare în direcţie opusă 
celei de rulare, în partea din faţă a autovehiculului, dacă autovehiculul este echipat cu airbaguri frontale active 
pentru scaune.
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Piciorul de 
sprijin
Ca parte a sistemului 
ISOFIX, piciorul 
sprijină scaunul pentru 
copii pe podeaua 
autovehiculului şi în 
plus îl stabilizează, prin 
aceasta mişcarea de 
rotaţie şi răsturnarea 
scaunului pentru copii 
este minimalizată. 
Deoarece anumite 
autovehicule moderne 
dispun şi de un spaţiu 
de stocare în zona 
podelei, vă rugăm 
să consultaţi listele 
de autovehicule de 
pe pagina noastră 
web pentru a verifica 
dacă scaunele auto 
cu picior de susţinere 
sunt aprobate 
pentru utilizarea 
în autovehiculul 
dumneavoastră.

TopTether
TopTether este o 
centură suplimentară, 
care este fixată în 
partea superioară 
a scaunului pentru 
copii şi este legată 
în autovehicul 
cu punctele 
corespunzătoare de 
ancorare. Asemenea 
piciorului de sprijin 
aceasta limitează 
mişcarea de rotaţie a 
scaunului pentru copii.

Perniţe 
speciale 
pentru umeri
Perniţele noastre 
speciale pentru 
umeri reprezintă 
o caracteristică 
importantă de 
siguranţă care 
controlează mişcarea 
prin distribuirea 
forţelor, chiar peste 
umeri şi torace şi oferă 
de asemenea confort.

Ajustare facilă 
a tetierei şi a 
centurii
Acest lucru înseamnă 
că puteţi să ajustaţi 
foarte uşor înălţimea 
tetierei şi centurile 
fără a fi necesară 
reînfăşurarea 
curelelor pentru 
umeri - înlăturându-
se astfel orice eroare 
la re-montare şi 
garantând siguranţa.

Husă 
detaşabilă 
rapid
De vreme ce toate 
husele noastre sunt 
detaşabile şi lavabile 
în maşinile de spălat, 
unele modele sunt 
echipate deja cu huse 
detaşabile rapid, care 
pot fi înlocuite fără 
a scoate centurile 
şi fără a fi necesară 
remontarea.

Poziţii 
multiple de 
repaus
Toate scaunele 
noastre pentru copii 
specifice anumitor 
grupe asigură poziţii 
multiple de repaus, 
ceea ce vă permite să 
reglaţi scaunul fără a 
vă deranja copilul.

Scurtă prezentare a caracteristicilor
Aici explicăm caracteristicile noastre principale privind siguranţa şi practicabilitatea, pentru a vă 
ajuta să vă alegeţi scaunul auto pentru copilul dumneavoastră.



Un sistem de susţinere a copilului adecvat pentru bebeluşi cu o greutate maximă de 10kg.

BABY-SAFE Sleeper este soluţia noastră pentru grupa 0 şi este un sistem sigur cu o poziţie de aşezare complet pe orizontală, pentru nou-născuţi şi bebeluşi născuţi 
prematur. În timpul conceperii sistemului BABY-SAFE Sleeper, BRITAX RÖMER l-a însărcinat pe Dr. Philippe Meyer de la spitalul Necker pentru copii din Paris să 
efectueze cercetarea medicală. Studiile sale medicale, dar şi altele, au arătat că pentru minimalizarea perioadelor de desaturare a oxigenului, nou-născuţii, bebeluşii născuţi 
prematur sau bebeluşii foarte mici trebuie transportaţi în poziţie orizontală, cel mai sănătos mod pentru ei atunci când sunt transportaţi o perioadă îndelungată de timp. BABY-SAFE 

Sleeper
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naştere - 10kg (≈ naştere - 6l)

Grupa 0



CEL MAI 

SĂNĂTOS 

MOD DE A 

TRANSPORTA 

COPILUL TIMP 

ÎNDELUNGAT
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BABY-SAFE Sleeper
BABY-SAFE Sleeper este un sistem de siguranţă cu o poziţie de aşezare complet 
pe orizontală. Indiferent dacă transportaţi copilul în autovehicul sau într-un cărucior 
BRITAX, copilul dumneavoastră poate călători sigur şi confortabil, complet protejat 
oricând. Căptuşeala interioară care absoarbe energia oferă o protecţie înconjurătoare 
pentru nou-născuţi, iar atunci când scaunul de copil este montat în autovehicul, cu 
mânerul în poziţie ridicată, asigură în cazul unui accident o protecţie de jur împrejur.

Sistem cu poziţie de aşezare 
complet pe orizontală
Studiile medicale au arătat că pentru 

minimalizarea perioadelor de desaturare a 
oxigenului, nou-născuţii, bebeluşii născuţi 

prematur sau bebeluşii foarte mici trebuie 
transportaţi în poziţie orizontală, cel mai 
sănătos mod pentru ei atunci când sunt 
transportaţi o perioadă îndelungată de timp.

Dr. Philippe Meyer
spitalul Necker pentru copiii din Paris

Variante de material:

Neon Black Venetian Red
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Grupa 0
naştere - 10kg 
(≈ naştere - 6l)

p38

BRITAX
B-MOBILE

p40

BRITAX
B-SMART

p42

BRITAX
B-DUAL

Sistem
 de transport

Compatibile cu... 

CARACTERISTICI:
Sistem cu poziţie de aşezare complet pe orizontală cel mai 
sănătos mod de transportare a copiilor, atunci când călătoresc 
timp îndelungat

•
Scoică şi rotaţie în sens anti-orar pentru siguranţă maximă •
Căptuşeală interioară care absoarbe energia pentru protecţie 
înconjurătoare a corpului •
Spătarul reglabil permite ajustarea poziţiei de aşezare a 
copilului dumneavoastră •
Centură cu 3 puncte de fixare •
Compatibilă cu cărucioarele BRITAX care includ 
caracteristica CLICK & GO® •
Mecanism de operare cu o singură mână pentru sistemele de 
transport •
Adecvat pentru copiii născuţi prematur •
Husă interioară căptuşită: moale pentru pielea bebeluşului şi 
detaşabilă pentru spălare •
Rulou retractabilcu interior aspectuos •
Protecţie la vânt detaşabilă •

ACCESSORII (disponibile separat):

Protecţie pentru nou-născuţi – Aceasta 
asigură suport suplimentar pentru copii 
foarte mici, le oferă un mediu sigur şi 
confortabil şi limitează mişcările copilului, 
atunci când este transportat în autovehicul. 
Dr. Philippe Meyer a contribuit de asemenea 
la conceperea protecţiei pentru nou-născuţi.

•

Coviltir pentru ploaie

Pentru o imagine de ansamblu completă 
asupra accesoriilor, vezi pagina 47



Un scaun cu orientare în direcţie opusă celei de rulare adecvat pentru bebeluşi din grupa naştere - 13kg.

Scoicile noastre BABY-SAFE plus II şi BABY-SAFE plus SHR II pot fi mutate foarte uşor din autovehicul în cărucior, fără a 
trezi copilul. Bebeluşul dumneavoastră este asigurat în scaun prin hamul integral al scoicii şi scoica este montată în autovehicul 
printr-una din următoarele trei opţiuni: Puteţi utiliza centura de scaun cu fixare în 3 puncte a autovehiculului sau una din bazele 
noastre pentru o montare mai sigură şi mai facilă. BABY-SAFE Belted Base este montată cu centura scaunului cu fixare în 3 
puncte  a autovehiculului , în timp ce BABY-SAFE ISOFIX Base  este fixată în punctele de conexiune ISOFIX în autovehicul. 
Baza rămâne în autovehiculul dumneavoastră, în timp ce scoica poate fi prinsă şi desprinsă printr-un simplu clic.

BABY-SAFE 
plus II BABY-SAFE 

Belted Base
BABY-SAFE
ISOFIX Base

BABY-SAFE 
plus SHR II
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Dacă autovehiculul este echipat cu airbaguri frontale active pentru 
scaune, este interzisă aşezarea copilului pe un scaun cu orientare 
în direcţie opusă celei de rulare, în partea din faţă a autovehiculului.naştere - 13kg (≈ naştere - 12m/15m)

Grupa 0+



ADAPTOARE 

INTEGRALE

care permit ataşarea 

la cărucioare

Sc
oi

ci
 B

A
B

Y-
SA

FE

BABY-SAFE plus II
BABY-SAFE plus II este un scaun ideal, de primă clasă, pentru 
bebeluşul dvs. de la naştere, oferind o protecţie superioară în 
cazul unui impact lateral. Îl puteţi utiliza pe un cărucior, atunci 
când mergeţi la plimbare. Sistemul de aşezare integrală permite 
o poziţie orizontală de şedere a bebeluşului dumneavoastră nou-
născut, în timp ce înălţimea tetierei şi centurile pot fi ajustate 
foarte uşor pe măsură ce bebeluşul dumneavoastră creşte.

Billy

Felix

Elena

David Leon

Organic Nature

Soft Beige

Jet

NoahGreta

Jasmin

Olivia

Cowmooflage

Deep Blue

Variante de material:

BABY-SAFE plus SHR II
BABY-SAFE plus SHR II deţine toate caracteristicile de 
siguranţă şi confort pe care BABY-SAFE plus II trebuie să le 
ofere. Adaptoarele integrate vă permit ataşarea simplă a scoicii 
la cărucior pentru a forma un sistem de transport. În plus, 
butonul de operare cu o singură mână face posibilă 
detaşarea din cărucior cu o singură mână.

10

Grupa 0+
naştere - 13kg 

(≈ naştere - 
12luni/15luni)



Tehnologia Protecţie Înaltă 
la Impactul Lateral 
Conform statisticilor, unul din patru accidente auto este un impact lateral.** 
Având acest lucru în vedere, am dezvoltat D-SIP® - o tehnologie care 
asigură o protecţie superioară în cazul unui impact lateral. În cazul unui 
impact lateral, tehnologia D-SIP® distribuie energia 
impactului în întreaga scoică, direcţionând forţele 
departe de copilul dumneavoastră.

Sistem integral de poziţionare
Ca parte a sistemului format din tetieră şi 
centuri, mecanismul brevetat de repaus 
asigură o poziţie orizontală de şedere a 
bebeluşului, ceea ce este ideal pentru 
coloana vertebrală în creştere a nou-
născuţilor. Atunci când se majorează 
înălţimea, sistemul permite o poziţie de 
şedere, asigurând o protecţie optimă 
pentru bebeluşii mai mari ca vârstă.

* Adaptoare necesare pentru 
BABY-SAFE plus II

**  Referinţă: Universitatea Loughborough, a 21-a conferinţă internaţională „International Tech Conference” referitor la siguranţa 
integrată a autovehiculelor, 2009 Stuttgart

COMPATIBILITATEA 
CU ALTE CĂRUCIOARE 

ALE MĂRCILOR LIDERE
Mai multe informaţii se pot citi pe: www.britax-roemer.eu. 

Informaţi-vă de la comerciantul dumneavoastră 
referitor la adaptoare adecvate.
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Centura de siguranţă cu fixare în 5 puncte ajustabilă 
dintr-o singură mişcare • •
Tehnologia D-SIP® care oferă Protecţie Înaltă la 
Impactul Lateral • •
Tetieră şi ham reglabile în funcţie de înălţime uşor de 
reglat din faţă • •
Sistem de aşezare integrală pentru o poziţie orizontală 
de şedere a bebeluşului dumneavoastră • •
Margini laterale înalte, cu căptuşeală moale pentru 
siguranţa şi confortul bebeluşului • •
Compatibilă cu cărucioarele BRITAX care includ 
caracteristica CLICK & GO® • •
Adaptoarele integrate care permit ataşarea la 
majoritatea cărucioarelor BRITAX cu caracteristica 
CLICK & GO®

•
Mecanism de operare cu o singură mână pentru 
sistemele de transport •
Zonă moale la atingere pe mâner pentru un transport 
confortabil •
Coviltir pentru soare/vânt cu protecţie 50+ UV • •
Mâner reglabil în 3 poziţii • •
Husă cu căptuşeală moale şi lavabilă care poate fi 
înlocuită fără a fi necesară desfăşurarea şi înfăşurarea 
centurilor

• •
Suport curbat pentru legănarea sau hrănirea 
bebeluşului • •
Perniţe pentru torace, pentru confortul copilului • •
Montarea cu centura de scaun cu fixare în 3 puncte a 
autovehiculului • •
Montarea cu BABY-SAFE Belted Base sau BABY-
SAFE ISOFIX Base • •

ACCESSORII (disponibile separat):

Adaptoare care permit ataşarea la majoritatea 
cărucioarelor BRITAX • Nu este 

necesar

Husă de rezervă • •
Husă de vară • •
Coviltir pentru ploaie • •
Sac căptuşit pentru picioare • •
Husele Keep Cool • •

* *

Sistem de transport
Compatibile cu...*
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CARACTERISTICI:  B
A

B
Y-

SA
FE

B
el

te
d 

B
as

e
 B

A
B

Y-
SA

FE
IS

O
FI

X 
B

as
e 

Bază cu centură, de calitate superioară cu un 
sistem de tensionare facilă a centurii •
Sistemul ISOFIX ancorează baza direct în punctele de 
conexiune ISOFIX ale autovehiculului. •
Scoica se fixează pe bază printr-un simplu clic • •
Piciorul de susţinere oferă stabilitate suplimentară • •
Indicatorul confirmă fixarea corectă a scoicii • •
Indicatorul confirmă extinderea corectă a piciorului 
de sprijin • •
Indicatorii confirmă fixarea cârligelor ISOFIX •
Bara de protecţie la impact asigură o fixare mai sigură 
şi reduce mişcarea • •
Compatibil cu BABY-SAFE plus, BABY-SAFE plus 
SHR, BABY-SAFE plus II şi BABY-SAFE plus SHR II • •
Apăsaţi uşor butonul din faţa bazei pentru a 
desprinde scoica • •
Bară de protecţie la impact, pliabilă pentru depozitare 
facilă cu mecanism securizat snap in •
Pliere compactă pentru depozitare facilă • •
Conţine ghidaje ISOFIX cu clichet pentru protejarea 
interiorului autovehiculului •
Baza poate rămâne în autovehicul • •
Montarea în autovehicul cu centura cu fixare 
în 3 puncte •
Vedeţi lista de aplicaţii în automobile de pe pagina noastră web, pentru a verifica dacă aceste baze sunt aprobate pentru 
automobilul dumneavoastră.

BABY-SAFE
Belted Base
Această bază pentru scoicile 
BABY-SAFE asigură o montare sigură 
cu centuri în cadrul autovehiculelor. 
Este un sistem unic de tensionare a 
centurii şi este foarte uşor de montat. 
Prin apăsarea pur şi simplu a butonului 
de desfacere din faţa bazei, scoica 
poate fi desprinsă, iar baza rămâne 
fixată în autovehicul.

BABY-SAFE 
ISOFIX Base 
BABY-SAFE ISOFIX Base premiată asigură 
securitate maximă pentru scoicile BABY-SAFE de 
vreme ce ISOFIX minimizează orice erori de montare. 
Baza rămâne în autovehiculul dumneavoastră, fixată 
cu ajutorul punctelor de fixare ISOFIX în autovehicul, 
iar scaunul de copil se poate prinde şi desprinde uşor 
de la bază, printr-un simplu clic.

Au fost acordate premii, atunci când au fost testate cu produsele 
BABY-SAFE plus şi BABY-SAFE plus SHR

Au fost acordate premii, atunci când au fost testate cu produsele 
BABY-SAFE plus

Cu sistemul 
unic de 
tensionare 
a centurii

12

BABY-SAFE 
plus SHR II

p10

BABY-SAFE 
plus II

p10

Grupa 0+
naştere - 13kg 

(≈ naştere - 12l/15l)

Compatibile
cu... 



Un scaun montat cu orientare în direcţia de rulare pentru copii cu o greutate cuprinsă între 9-18kg.

Copilul dumneavoastră este asigurat prin hamul integral al scaunului autovehiculului şi scaunul 
autovehiculul este asigurat în cadrul autovehiculului prin intermediul centurii de scaun cu 3 puncte 
de fixare sau ISOFIX. Aceste scaune pot avea, la alegere, poziţii de aşezare pentru confortul copilului 
dumneavoastră. Sistemul ISOFIX ancorează scaunul de copil direct la autovehicul fără a folosi centura 
de scaun, minimalizând erorile la montare şi formând o legătură fermă cu structura autovehiculului.

ECLIPSE KING plus DUO plus SAFEFIX 
plus

SAFEFIX 
plus TT

13

9 - 18kg (≈ 9luni - 4ani)

Grupa 1



EC
LI

PS
E

Billy

Olivia

Felix

Leon

Variante de material:ECLIPSE
ECLIPSE este soluţia ideală dacă pentru un scaun pentru copii este 
disponibil numai un spaţiu limitat pentru montare (adică în cazul 
autovehiculelor cu 3 uşi sau autovehiculelor mici). Scaunul pentru copii 
orientat în direcţia de deplasare cu protecţie la impactul lateral datorită 
marginilor adânci căptuşite se poate seta în mai multe poziţii fără a 
deranja copilul dumneavoastră în mod inutil. Sistemul său unic de 
distanţare reduce într-adevăr deplasarea către faţă în cazul unui accident.

Pentru o imagine de ansamblu completă 
asupra accesoriilor, vezi pagina 47

Jasmin

14

Grupa 1
9 - 18kg 

(≈ 9luni - 4ani)

Montarea în autovehicul cu centura cu 
fixare în 3 puncte

Montarea în autovehicul cu centura cu 
fixare în 2 puncte

Montarea în autovehicul cu centura 
de scaun cu fixare în 3 puncte sau 
cu centura la nivelul bazinului cu 
fixare în 2 puncte

CARACTERISTICI:
Centură de siguranţă cu 5 puncte de fixare 
cu reglare în înălţime ajustabilă dintr-o 
singură mişcare

•
Protecţie la impact lateral cu margini laterale 
înalte, cu căptuşeală moale •
Sistemul unic de distanţare reduce 
deplasarea către faţă a copilului în scaun •
Perniţe speciale pentru umeri •
Multiple poziţii de aşezare - scaunul este 
reglabil fără a deranja copilul în mod inutil •
Dispozitivul tensionat cu un resort pentru 
blocarea hamurilor face posibil montajul facil •
Cadru îngust al scaunului adecvat pentru 
scaune ale autovehiculului modelate 
puternic

•
Husă cu căptuşeală moale şi lavabilă •
Suporturile hamurilor facilitează aşezarea şi 
ridicarea copilului dumneavoastră din scaunul 
pentru copii

•
Montarea în autovehicul cu centura de 
scaun cu fixare în 3 puncte sau cu centura 
la nivelul bazinului cu fixare în 2 puncte

•

ACCESSORII (disponibile separat):
Husă de rezervă •
Husele Keep Cool •
Suport pentru cap •



Participă la distracţie şi transformă călătoriile cu autovehiculul în ceva plăcut!

Dacă îndrăzneşti să fi  puţin mai diferit, avem un super-star nou-nouţ în cadrul colecţiei noastre de huse. 
Fabricat material catifelat luxos, Cowmoofl age este delicat şi confortabil la atingere şi se aşteaptă să fi e 
extrem de îndrăgit de către copii - şi de părinţi! Căutaţi urechile şi corniţele în grupa 1 de scaune!

Cowmooflage
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KING plus
KING plus se caracterizează prin sistemul unic de tensionare a 
centurii scaunului (înclinare-fi xarea centurii-la drum) şi o zonă de 
şedere care se înclină spre faţă pentru montajul facil. Scaunul 
pentru copii, cu îmbunătăţire a protecţiei la impactul lateral datorită 
marginilor adânci cu perniţe, se poate seta în mai multe poziţii fără 
a deranja copilul dumneavoastră în mod inutil. Tetiera şi hamurile 
ajustabile frontal se pot ajusta uşor în înălţime pe măsură ce copilul 
dumneavoastră creşte, eliminând orice eroare la re-montare.

16

Grupa 1
9 - 18kg 

(≈ 9luni - 4ani)

Variante de material:

Billy

Felix

Elena

David Leon

Organic Nature

Soft Beige

Jet

NoahGreta

Jasmin

Olivia

Cowmooflage

Deep Blue

UŞOR DE 

MONTAT 

Centura scaunului 

este tensionată în 

mod automat
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Înclinaţi, puneţi centura, şi la drum... 
Înclinare – scaunul se înclină spre faţă pentru fi xarea facilă 
Punerea centurii – ghidajele centurii asigură fi xarea corectă de fi ecare dată 
La drum – îndreptarea scaunului tensionează centura în mod automat 
pentru siguranţă maximă

Tetieră şi ham reglabile în înălţime
Acest lucru înseamnă că puteţi să ajustaţi 
foarte uşor înălţimea tetierei şi centurile fără 
a fi necesară reînfăşurarea curelelor pentru 
umeri - înlăturându-se astfel orice eroare la 
re-echipare şi garantând siguranţa.

Poziţii de repaus
KING plus asigură poziţii multiple de 
repaus, ceea ce vă permite să  reglaţi 
scaunul fără a vă deranja copilul.

Sistem de tensionare a centurii de scaun

17

Grupa 1
9 - 18kg 

(≈ 9luni - 4ani)

Pentru o imagine de ansamblu completă 
asupra accesoriilor, vezi pagina 47

CARACTERISTICI:
Sistem de tensionare a centurii scaunului 
pentru o fixare sigură •
Zona de şedere se înclină spre faţă - pentru 
montajul facil •
Centura de siguranţă cu fixare în 5 puncte 
ajustabilă dintr-o singură mişcare •
Protecţie la impact lateral cu margini laterale 
înalte, cu căptuşeală moale •
Perniţe speciale pentru umeri •
Tetieră şi ham reglabile în funcţie de 
înălţime - uşor de reglat din faţă cu o 
singură mână

•
4 poziţii de aşezare - scaunul este reglabil 
fără a deranja copilul în mod inutil •
Suporturile hamurilor facilitează aşezarea şi 
ridicarea copilului dumneavoastră din scaunul 
pentru copii

•
Husă detaşabilă rapid, nu mai este necesară 
desfăşurarea şi înfăşurarea centurilor •
Husă cu căptuşeală moale şi lavabilă •
Canale de ventilaţie în zona din spate 
pentru a permite circularea aerului •
Montarea în autovehicul cu centura cu 
fixare în 3 puncte •

ACCESSORII (disponibile separat):

Suport pentru băuturi şi gustări •
Husă de rezervă •
Husă de vară •
Husele Keep Cool •
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Variante de material:

DUO plus
Sistemul ISOFIX ancorează scaunul de copil direct la autovehicul, 
oferind protecţie optimă, în timp ce sistemul nostru unic anti-
basculare ISOFIX reduce în continuare deplasarea către faţă a 
copilului în scaun în cazul unui accident. DUO plus poate fi  aşezat 
în trei poziţii şi prezintă căptuşeală suplimentară pentru extra-
protecţie în cazul unui impact lateral. În completarea sistemului 
ISOFIX, DUO plus poate fi  montat folosind centura de scaun a 
autovehiculului cu fi xare în 3 puncte pentru o fl exibilitate maximă.

18

Grupa 1
9 - 18kg 

(≈ 9luni - 4ani)
Billy

Felix

Elena

David Leon

Organic Nature

Jet

NoahGreta

Jasmin

Olivia

Cowmooflage

ISOFIX 

INTEGRAT 

Nu este necesară o 

bază separată

Vedeţi lista de aplicaţii în automobile de pe pagina noastră web, pentru a verifica 
dacă DUO plus este aprobat pentru autovehiculul dumneavoastră.
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Sistem unic anti-basculare, 
tehnica avansată ISOFIX
În eventualitatea unui accident, sistemul 
avansat anti-basculare reduce mişcarea 
copilului şi direcţionează majoritatea forţelor în 
jos, şi nu spre înainte. Acest lucru înseamnă 
susţinerea corpului copilului şi reduce riscul 
lovirii cu capul de interiorul autovehiculului.

Din păcate, numai 30% din scaunele pentru 
copii, care sunt asigurate prin intermediul 
unei centuri normale a autovehiculului, 
sunt montate corect, în cazul sistemului 
ISOFIX 96% sunt montate corect!
 Sursa: Asociaţia generală a industriei germane a asigurărilor GDV, grupa 1

ISOFIX sau montarea prin 
fixarea cu centură
DUO plus este ideal pentru utilizarea repetată în autovehicul, 
deoarece în plus faţă de sistemul ISOFIX poate fi  montat folosind 
centura de scaun a autovehiculului cu fi xare în 3 puncte.

Montajul ISOFIX Montarea în autovehicul cu centura cu fixare în 3 puncte

19

Grupa 1
9 - 18kg 

(≈ 9luni - 4ani)

CARACTERISTICI:
Sistemul ISOFIX ancorează scaunul direct 
în punctele de conexiune ISOFIX ale 
autovehiculului.

•
Sistemul anti-basculare reduce deplasarea 
către faţă a copilului în scaun •
Centura de siguranţă cu fixare în 5 puncte 
ajustabilă dintr-o singură mişcare •
Protecţie la impact lateral cu margini laterale 
înalte, cu căptuşeală moale •
Indicatorii confirmă fixarea cârligelor 
ISOFIX •
Braţele ISOFIX se retrag pentru a oferi 
o montare sigură şi se extind pentru o 
utilizare facilă

•

Perniţe speciale pentru umeri •
Tetieră şi ham reglabile în funcţie de 
înălţime - uşor de reglat numai cu o singură 
mână

•
3 poziţii de aşezare - scaunul este reglabil 
fără a deranja copilul în mod inutil •
Husă cu căptuşeală moale şi lavabilă •
Canale de ventilaţie în zona din spate 
pentru a permite circularea aerului •
Suporturile hamurilor facilitează aşezarea şi 
ridicarea copilului dumneavoastră din scaunul 
pentru copii

•
Opţional pentru montarea cu ISOFIX plus 
TopTether sau centura de scaun cu fixare 
în 3 puncte

•

ACCESSORII (disponibile separat):

Husă de rezervă •
Husă de vară •
Husele Keep Cool •
Top Tether •
Pernită performantă •

Pentru o imagine de ansamblu completă 
asupra accesoriilor, vezi pagina 47
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Variante de material:

SAFEFIX plus
Sistemul ISOFIX ancorează SAFEFIX plus direct la autovehicul, în 
timp ce sistemul nostru avansat anti-basculare reduce deplasarea 
copilului către faţă în scaun în cazul unui accident. Piciorul 
stabilizează scaunul pentru copii pe podeaua autovehiculului 
- prin aceasta mişcarea de rotaţie şi răsturnarea scaunului pentru 
copii este minimalizată. 

OPTIUNEA DE 

A INSTALA CU 

ISOFIX SAU CU 

CENTURA IN 3 

PUNCTE

SAFEFIX plus TT
SAFEFIX plus TT este un scaun complet ISOFIX, cu excepţia că nu 
necesită un picior de susţinere sau fi xarea cu centură. Pentru a preveni 
rotaţia scaunului, acesta este montat cu un TopTether. Prin sistemul avansat 
ISOFIX anti-basculare, SAFEFIX plus TT stabileşte standarde de siguranţă. 
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Grupa 1
9 - 18kg 

(≈ 9luni - 4ani)
Billy

Felix

Elena

David Leon

Organic Nature

Jet

NoahGreta

Jasmin

Olivia

Cowmooflage

NUMAI 

MONTAREA 

ISOFIX

Nu este necesar 

un picior suport



TopTether
TopTether este o centură suplimentară, care este fixată în partea 
superioară a scaunului pentru copii şi este legată în autovehicul 
cu punctele corespunzătoare de ancorare. Ca şi piciorul de 
sprijin, aceasta limitează mişcarea scaunului de copil, reducând 
deplasarea copilului către faţă în cazul unui accident. 

SAFEFIX plus TT are certificare universală pentru 
autovehicule. Vă rugăm să consultaţi manualul 
autovehiculului dvs. privind compatibilitatea.

Piciorul de sprijin
Piciorul sprijină scaunul pentru copii pe podeaua 
autovehiculului şi în plus îl stabilizează – prin 
aceasta mişcarea de rotaţie şi răsturnarea 
scaunului pentru copii este minimalizată. 

Vedeţi lista de aplicaţii în automobile de pe pagina 
noastră web, pentru a verifica dacă SAFEFIX plus 
este aprobat pentru autovehiculul dumneavoastră.

Tehnica avansată ISOFIX de la BRITAX RÖMER

Nu toate scaunele ISOFIX sunt la fel...
De când am introdus ISOFIX pe piaţă, în 1997, am dezvoltat în continuare 
acest sistem şi l-am făcut chiar mai sigur. În eventualitatea unui accident, 
sistemul anti-basculare reduce mişcarea copilului spre înainte şi direcţionează 
majoritatea forţelor în jos. Acest lucru reduce riscul lovirii cu capul de interiorul 
autovehiculului şi reduce semnificativ forţele asupra copilului.
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Grupa 1
9 - 18kg 

(≈ 9luni - 4ani)

1

Fără 
sistem 

anti-
basculare

1

2

Cu sistem anti-basculare

CARACTERISTICI: SA
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Sistemul ISOFIX ancorează scaunul direct 
în punctele de conexiune ISOFIX ale 
autovehiculului

• •
Sistemul anti-basculare reduce deplasarea 
către faţă a copilului în scaun • •
Centura de siguranţă cu fixare în 5 puncte 
ajustabilă dintr-o singură mişcare • •
Protecţie la impact lateral cu margini laterale 
înalte, cu căptuşeală moale • •
Piciorul de susţinere oferă stabilitate 
suplimentară •
TopTether asigură un al treilea punct de 
ancorare, limitând mişcarea de rotaţie a 
scaunului

•
Indicatorii confirmă fixarea cârligelor 
ISOFIX • •
Braţele ISOFIX se retrag pentru a oferi o 
montare sigură şi se extind pentru o 
utilizare facilă

• •
Perniţe speciale pentru umeri • •
Tetieră şi ham reglabile în funcţie de înălţime 
- uşor de reglat din faţă cu o singură mână • •
4 poziţii de aşezare - scaunul este reglabil 
fără a deranja copilul în mod inutil • •
Suporturile hamurilor facilitează aşezarea şi 
ridicarea copilului dumneavoastră din scaunul 
pentru copii

• •
Husă detaşabilă rapid, nu mai este necesară 
desfăşurarea şi înfăşurarea centurilor • •
Husă cu căptuşeală moale şi lavabilă • •
Canale de ventilaţie în zona din spate pentru 
a permite circularea aerului • •
Opţional montarea cu centura de scaun cu 
fixare în 3 puncte •

ACCESSORII (disponibile separat):
Suport pentru băuturi şi gustări • •
Husă de rezervă • •
Husă de vară • •
Husele Keep Cool • •



Delicat cu pielea, ecologic
Noul Organic Nature este fabricat din fi bre de bambus şi bumbac jerseu 
organic. Această combinaţie specială face ca materialul să absoarbă 
umiditatea şi să permită trecerea aerului, contribuind la starea confortabilă 
a copilului dvs. în zilele călduroase de vară. Fibrele din bambus sunt 
antibacteriene în mod natural şi, la fel ca bumbacul organic, s-a dovedit 
a fi  delicate cu pielea. Bumbacul nostru jerseu organic a fost cultivat fără 
folosirea chimicalelor şi pesticidelor, fără a fi  dăunător mediul înconjurător.

PREZENTARE GENERAL SCAUNE 
PENTRU COPII GRUPA 1
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CARACTERISTICI:
Sistem de tensionare a centurii scaunului pentru 
o fixare sigură •
Zona de şedere se înclină spre faţă - pentru 
montajul facil •
Sistemul ISOFIX ancorează scaunul direct în 
punctele de conexiune ISOFIX ale autovehiculului • • •
Sistemul anti-basculare reduce deplasarea către 
faţă a copilului în scaun • • •
Centura de siguranţă cu fixare în 5 puncte 
ajustabilă dintr-o singură mişcare • • • • •
Protecţie la impact lateral cu margini laterale înalte, 
cu căptuşeală moale • • • • •
Sistemul unic de distanţare reduce deplasarea 
către faţă a copilului în scaun •
Piciorul de susţinere oferă stabilitate 
suplimentară •
TopTether asigură un al treilea punct de ancorare, 
limitând mişcarea de rotaţie a scaunului •
Indicatorii confirmă fixarea cârligelor 
ISOFIX • • •
Braţele ISOFIX se retrag pentru a oferi o montare 
sigură şi se extind pentru o utilizare facilă • • •
Perniţe speciale pentru umeri • • • • •
Tetieră şi ham reglabile în funcţie de înălţime 
- uşor de reglat din faţă cu o singură mână • • •
Tetieră şi ham reglabile în funcţie de înălţime - 
uşor de reglat numai cu o singură mână •
4 poziţii de aşezare - scaunul este reglabil 
fără a deranja copilul în mod inutil • • • • •
Husă detaşabilă rapid, nu mai este necesară 
desfăşurarea şi înfăşurarea centurilor • • •
Husă cu căptuşeală moale şi lavabilă • • • • •
Suporturile hamurilor facilitează aşezarea şi ridicarea 
copilului dumneavoastră din scaunul pentru copii • • • • •
Montarea cu centura la nivelul bazinului cu fixare 
în 2 puncte •
Montarea cu centura de scaun cu fixare în 3 puncte • • • •

OrganicOrganicOrganic Nature
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Un scaun montat cu orientare în direcţia de rulare pentru copii cu o greutate cuprinsă între 15-36kg.

Aceste scaune nu deţin un ham integral şi, atât copilul, cât şi scaunul de autovehicul, sunt asigurate în autovehicul 
printr-o centură de scaun cu fixare în 3 puncte. Aceste scaune poziţionează corect centura, la nivelul inferior peste bazinul 
copilului şi pe diagonală în mod sigur peste umerii copilului dumneavoastră. Pentru o protecţie superioară, sistemul unic 
ISOFIT ancorează KIDFIX direct la autovehicul prin sistemul standard ISOFIX şi copilul este asigurat în scaun cu centura 
de scaun cu fixare în 3 puncte.

ADVENTURE KID KID plus KIDFIX

23

15 - 36kg (≈ 4ani - 12ani)

Grupa 2-3
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Variante de 
material:

David
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KID / KID plus
Variante de material:

ADVENTURE
Acest scaun cu greutate redusă pentru 
copii dotat cu protecţie optimă la impactul 
lateral este conceput în mod ergonomic 
pentru copiii mai mari. Graţie tetierelor 
sale care pot fi  reglate în 11 trepte în 
funcţie de înălţime, scaunul auto pentru 
copii se ajustează dimensiunilor copilului. 
Centura cu fi xare în 3 puncte a 
autovehiculului este aşezată corect 
peste bazinul şi umerii copilului.

Grupa 2-3
15 - 36kg 

(≈ 4ani - 12ani)
Billy

Felix

Leon Elena

Organic Nature

Jet

DavidGreta

Olivia

Cowmooflage

Soft Beige Deep Blue

MARGINI 

LATERALE 

EXTREM DE 

ÎNALTE

pentru protecţie 

optimă la impactul 

lateral

24

KID
Acest scaun oferă toate avantajele ADVENTURE 
împreună cu marginile laterale extrem de înalte pentru 
protecţia laterală îmbunătăţită la impact. Graţie celor 
11 poziţii diferite ale tetierei, acest scaun creşte într-
adevăr odată cu copilul dumneavoastră. Tetiera este 
confortabilă şi confi gurată ergonomic pentru a asigura 
un extra-confort în timpul odihnei şi somnului, precum 
şi o susţinere suplimentară în caz de accident.
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KID plus
KID plus are toate caracteristicile de siguranţă 
pe care KID trebuie să le ofere. În plus, zona 
de şedere are 3 poziţii de lăţime, ceea ce face 
ca acest scaun să se poată regla simplu la 
dimensiunile copilului dvs.

Protecţia la impactul lateral 
Spre deosebire de căptuşelile 
înălţate, care nu au protecţie laterală, 
marginile înalte, moi şi căptuşite oferă 
o protecţie optimă a corpului şi o 
protecţie completă a capului. În timpul 
somnului şi repausului, acestea vă 
susţin copilul din lateral şi vă ajută să 
vă menţineţi copilul în poziţia corectă. 
În cazul unui impact lateral, marginile 
laterale absorb energia din timpul 
impactului, reducând impactul asupra 
copilului dumneavoastră.

25

Grupa 2-3
15 - 36kg 

(≈ 4ani - 12ani)

3 POZIŢII 

DE LĂŢIME

Suprafaţa de aşezare 

poate fi  reglată la 

dimensiunile copilului 

dumneavoastră

Ghidaje ale curelei de scaun
Copiii cu o greutate de până la 36kg 
(aproximativ 12 ani) pot fi răniţi într-un 
accident, dacă centura de scaun pentru 
adulţi cu fixare în 3 puncte nu este 
poziţionată corect peste corpul lor.

Ghidajele centurii de scaun 
poziţionează corect centura de scaun 
peste umerii şi bazinul copilului 
dumneavoastră, departe de zonele 
stomacului şi gâtului.
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Sistemul ISOFIT ancorează scaunul direct 
în punctele de conexiune ISOFIX ale 
autovehiculului.

•
Protecţie optimă la impact lateral cu margini 
laterale înalte, cu căptuşeală moale • • •
Protecţia la impactul lateral •
Ghidajele centurii de scaun poziţionează 
corect centura de scaun la nivelul bazinului şi 
pe diagonală, peste umerii şi bazinul copilului

• • • •
Indicatorii confirmă fixarea cârligelor ISOFIT •
3 poziţii de reglare a lăţimii - suprafaţa de 
aşezare se reglează pe măsură ce copilul creşte •
Scaunul creşte odată cu copilul - compatibil 
pentru copii cu o greutate de 15-36kg (aprox. 
4-12 ani)

• • • •
Bandă a centurii de scaun, uşor accesibilă • • • •
Tetieră cu 11 poziţii de reglare a înălţimii • • • •
Spătar ajustabil pentru montajul sigur într-o 
gamă vastă de autovehicule • • • •
O multitudine de poziţii de aşezare, atunci 
când este asigurat cu ISOFIT •
Atunci când este asigurat cu ISOFIT, nu este 
necesară fixarea scaunului cu centura, atunci 
când acesta nu este folosit

•
Suport extensibil pentru băuturi şi gustări •
Distanţierul asigură o poziţie de repaus • •
Perna pentru şezut şi spătarul sunt separate 
pentru o depozitare facilă • •
Uşor de mutat dintr-un autovehicul în altul • • • •
Husă cu căptuşeală moale şi lavabilă • • • •
Montarea în autovehicul cu centura cu fixare 
în 3 puncte • • • •
Opţional montarea în punctele de conexiune ISOFIX •
ACCESSORII (disponibile separat):

Suport pentru băuturi şi gustări Nu este 
necesar •

Husă de rezervă • • • •
Husă de vară • • •
Husele Keep Cool • • • •
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KIDFIX
Câştigător al testului la categoria sa, KIDFIX este un scaun sigur şi 
confortabil pentru copiii mai mari. Pentru o protecţie superioară, sistemul 
unic ISOFIT ancorează scaunul de copil direct la autovehicul prin sistemul 
standard ISOFIX şi copilul este asigurat în scaun cu centura de scaun cu 
fi xare în 3 puncte. Acest scaun se deosebeşte de celelalte din categoria 
sa prin combinaţia absorbţiei de energie şi tehnologia ISOFIX. Atunci când 
se depăşeşte o anumită forţă, scaunul se deplasează uşor spre faţă într-o 
manieră controlată, pentru a reduce presiunea asupra copilului.

Atunci când este asigurat cu ISOFIX, scaunul se poate înclina pentru o 
călătorie mult mai confortabilă. KIDFIX poate fi  montat şi în autovehicule 
fără sistemul ISOFIX, folosind centura de scaun a 
autovehiculului cu fi xare în 3 puncte.

Variante de material:

Grupa 2-3
15 - 36kg 

(≈ 4ani - 12ani)

Vedeţi lista de aplicaţii în automobile de pe pagina noastră web, pentru a verifica dacă KIDFIX este 
aprobat pentru autovehiculul dumneavoastră.

Billy

Felix

Leon Elena

Organic Nature

Jet

DavidGreta

Olivia

Cowmooflage

Soft Beige Deep Blue
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Sistemul nostru unic ISOFIT este specifi c grupei 2-3 de scaune auto pentru copii şi foloseşte sistemul ISOFIX 
de siguranţă pentru fi xarea scaunului în autovehicul. În eventualitatea unui accident, sistemul ISOFIT permite 
mişcarea facilă a scaunului împreună cu copilul spre faţă, menţinând centura de scaun în poziţia corectă şi 
controlând nivelurile de energie mult mai efi cient. Conexiunea directă la şasiul vehiculului previne mişcarea 
laterală a scaunului şi îmbunătăţeşte protecţia în eventualitatea unui impact lateral.
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Sistemul ISOFIT ancorează scaunul direct 
în punctele de conexiune ISOFIX ale 
autovehiculului.

•
Protecţie optimă la impact lateral cu margini 
laterale înalte, cu căptuşeală moale • • •
Protecţia la impactul lateral •
Ghidajele centurii de scaun poziţionează 
corect centura de scaun la nivelul bazinului şi 
pe diagonală, peste umerii şi bazinul copilului

• • • •
Indicatorii confirmă fixarea cârligelor ISOFIT •
3 poziţii de reglare a lăţimii - suprafaţa de 
aşezare se reglează pe măsură ce copilul creşte •
Scaunul creşte odată cu copilul - compatibil 
pentru copii cu o greutate de 15-36kg (aprox. 
4-12 ani)

• • • •
Bandă a centurii de scaun, uşor accesibilă • • • •
Tetieră cu 11 poziţii de reglare a înălţimii • • • •
Spătar ajustabil pentru montajul sigur într-o 
gamă vastă de autovehicule • • • •
O multitudine de poziţii de aşezare, atunci 
când este asigurat cu ISOFIT •
Atunci când este asigurat cu ISOFIT, nu este 
necesară fixarea scaunului cu centura, atunci 
când acesta nu este folosit

•
Suport extensibil pentru băuturi şi gustări •
Distanţierul asigură o poziţie de repaus • •
Perna pentru şezut şi spătarul sunt separate 
pentru o depozitare facilă • •
Uşor de mutat dintr-un autovehicul în altul • • • •
Husă cu căptuşeală moale şi lavabilă • • • •
Montarea în autovehicul cu centura cu fixare 
în 3 puncte • • • •
Opţional montarea în punctele de conexiune ISOFIX •
ACCESSORII (disponibile separat):

Suport pentru băuturi şi gustări Nu este 
necesar •

Husă de rezervă • • • •
Husă de vară • • •
Husele Keep Cool • • • •

(vezi pagina 24)



Un scaun combinat conceput pentru montarea orientată în direcţie opusă celei de rulare pentru bebeluşii cu o greutate de până la 13kg, dar şi pentru 
montarea orientată în direcţia de rulare pentru copiii cu o greutate cuprinsă între 9-18kg.

Bebeluşul/Copilul dumneavoastră este asigurat prin hamul integral al scaunului autovehiculului şi scaunul autovehiculul este asigurat în cadrul autovehiculului prin 
intermediul centurii de scaun cu 3 puncte de fixare. Utilizaţi mereu un scaun montat cu orientare în direcţia de rulare cât de mult timp posibil (până la 13kg sau până când 
capul copilului depăşeşte marginea superioară a scoicii şi copilul poate sta singur în poziţie şezută cu încredere).

FIRST CLASS 
plus

27
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Dacă autovehiculul este echipat cu airbaguri frontale active pentru 
scaune, este interzisă aşezarea copilului pe un scaun cu orientare 
în direcţie opusă celei de rulare, în partea din faţă a autovehiculului.naştere - 18kg (≈ naştere - 4ani)

Grupa 0+&1
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Variante de material:FIRST CLASS plus

FIRST CLASS plus combină beneficiile unei scoici şi a unui 
scaun orientat spre direcţia de rulare, menţinând copilul în 
siguranţă de la naştere până la 18kg. Este utilizat orientat 
spre partea din spate de la naştere până la 13kg şi apoi 
orientat spre direcţia de rulare de la 9 la 18kg. Scaunul asigură 
protecţie în cazul impactului lateral, în timp ce sistemul de 
distanţare reduce mişcarea spre faţă a copilului în cazul unui 
accident. Husa de scaun 100 % din bumbac, cu căptuşeală 
moale, pentru bebeluşi include un suport pentru cap şi asigură 
un plus de confort pentru bebeluşul dumneavoastră.

Orientare în direcţie 
opusă celei de 
rulare şi orientare în 
direcţia de rulare

Orientare în direcţie opusă celei de rulare 
de la naştere până la o greutate de 13kg

Orientare în direcţia de rulare de la 9 la 18kg
(copilul dumneavoastră trebuie să stea singur în şezut cu încredere)

Grupa 0
naştere - 18kg 

(≈ naştere - 4ani)
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CARACTERISTICI:
Montare orientată în direcţie opusă 
celei de rulare pentru nou-născuţi 
(naştere până la 13kg), apoi 
orientată în direcţia de rulare pentru 
copiii cu o greutate cuprinsă între 
9kg-18kg

•

Mecanismul Click & Safe® de 
prindere a centurilor printr-un 
clic a fost conceput pentru a vă 
ajuta atunci când vă asiguraţi copilul 
în scaun

•
Centura de siguranţă cu fixare în 5 
puncte ajustabilă dintr-o singură mişcare •
Protecţie la impact lateral 
cu margini laterale înalte, 
cu căptuşeală moale

•
Sistemul unic de distanţarereduce 
deplasarea către faţă în cazul unui accident •
Perniţe speciale pentru umeri •
5 poziţii de aşezare - scaunul este 
reglabil fără a deranja copilul în mod 
inutil (când este orientat în direcţia 
de rulare)

•
Husa de scaun pentru bebeluşi este 
fabricată 100 % din bumbac, asigurând 
un plus de confort şi susţinere a 
bebeluşului , şi poate fi utilizată de 
la naştere până la 8kg

•
Poziţia de repaus extinsă şi husa 
de scaun pentru bebeluşi creează o 
poziţie pentru somn mult mai naturală 
(la utilizarea cu orientare în direcţie 
opusă celei de rulare)

•
Dispozitivul tensionat cu un resort 
pentru blocarea hamurilor face 
posibil montajul facil

•
Cadru îngust al scaunului adecvat 
pentru scaune ale autovehiculului 
modelate puternic

•
2 opţiuni de ghidare a centurii 
scaunului(la utilizarea cu orientare în 
direcţia de rulare)

•
Suporturile hamurilor facilitează 
aşezarea şi ridicarea copilului 
dumneavoastră din scaunul pentru copii

•
Husă detaşabilă rapid, nu mai este 
necesară desfăşurarea şi înfăşurarea 
centurilor

•
Husă cu căptuşeală moale 
şi lavabilă •
Montarea în autovehicul cu centura 
de scaun cu fixare în 3 puncte, cu 
orientare în direcţie opusă celei de 
rulare şi în direcţia de rulare

•

ACCESSORII (disponibile separat):

Husă de rezervă •
Husă de vară •
Suport pentru cap •
Husa Keep Cool •



Un scaun montat cu orientare în direcţia de rulare pentru copii cu o greutate cuprinsă între 9-36kg.

Începând de la o greutate de 9-18kg, copilul dumneavoastră este asigurat prin hamul integral al scaunului autovehiculului şi scaunul autovehiculul este 
asigurat în cadrul autovehiculului prin intermediul centurii de scaun cu 3 puncte de fixare. Începând de la o greutate de 15-36kg, hamul este înlăturat şi 
atât copilul, cât şi scaunul de autovehicul, sunt asigurate în autovehicul prin centura de scaun cu fixare în 3 puncte.

EVOLVA 
1-2-3

EVOLVA 
1-2-3 plus
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9 - 36kg (≈ 9luni - 12ani)

Grupa 1-2-3
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Variante de material:

EVOLVA 1-2-3 plus
EVOLVA 1-2-3 plus este un scaun inovator, ergonomic care se adaptează 
nevoilor mereu în schimbare ale copilului dumneavoastră în creştere – 
combinând toate benefi ciile EVOLVA 1-2-3 cu un plus de confort şi siguranţă. 

Acesta dispune şi de un mecanism Click & Safe® de prindere a centurilor 
printr-un clic, care a fost conceput pentru a vă ajuta atunci când vă asiguraţi 
copilul în scaun şi asigură tensionarea corectă a centurilor.

EVOLVA 1-2-3
Scaunul nostru auto premiat, care creşte odată cu copilul dumneavoastră. 
Cu o formă ergonomică, acesta este adecvat pentru copii cu o vârstă 
cuprinsă între 9 luni - 12 ani, cea mai vastă gamă de vârste pentru orice tip 
de scaun de categoria sa. Ideal pentru bunici şi pentru cei care transportă 
copii de diferite vârste în mod regulat. Pentru copiii cu o greutate de 9-18kg, 
scaunul este utilizat cu hamul integral cu 5 puncte de fi xare şi pentru cei cu 
o greutate de 15-36kg, hamul se înlătură şi copilul este asigurat cu centura 
de scaun a autovehiculului cu fi xare în 3 puncte.
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Grupa 1-2-3
9 - 36kg 

(≈ 9luni - 12ani)
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IDEAL PENTRU 

BUNICI

sau cei care transportă 

în mod frecvent copii 

de diferite categorii 

de vârste

15
 - 

36
kg

Scaunul auto care creşte odată 
cu copilul dumneavoastră 
EVOLVA 1-2-3 şi 1-2-3 plus au fost concepute pentru a proteja şi asigura 
copiii cu o vârstă cuprinsă între 9 luni şi 12 ani. Tetiera şi hamurile reglabile 
se extind uşor pe măsură ce copilul dumneavoastră creşte.

9 
- 1

8k
g
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Grupa 1-2-3
9 - 36kg 

(≈ 9luni - 12ani)

15 - 36kg9 - 18kg
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Scaunul creşte odată cu copilul - 
compatibil pentru copii cu o greutate 
de 9-36kg (aprox. 9 luni - 12 ani)

• •
Protecţie la impact lateral cu margini 
laterale înalte, cu căptuşeală moale • •
Mecanismul Click & Safe® de prindere a 
centurilor printr-un clic a fost conceput 
pentru a vă ajuta atunci când vă asiguraţi 
copilul în scaun

•
Centura de siguranţă cu fixare în 5 
puncte ajustabilă dintr-o singură mişcare 
pentru copiii de la 9kg la 18kg

• •
Perniţe speciale pentru umeri • •
Tetieră şi ham reglabile în funcţie de 
înălţime - uşor de reglat numai cu o 
singură mână

• •
Suporturile hamurilor facilitează aşezarea 
şi ridicarea copilului dumneavoastră din 
scaunul pentru copii

• •
Forma scaunului poziţionează corect 
cureaua la nivelul bazinului atunci 
când este utilizat ca un scaun extensibil cu 
spătar înalt

• •
Ghidajul centurii scaunului poziţionează 
corect cureaua pe diagonală atunci când 
este utilizat ca un scaun extensibil cu 
spătar înalt

• •
Poziţie verticală sau de repaus • •
Margini laterale reglabile •
Suport extensibil pentru băuturi 
şi gustări • •
Husă detaşabilă rapid, nu mai este 
necesară desfăşurarea şi înfăşurarea 
centurilor

•
Husă cu căptuşeală moale şi lavabilă • •
Montarea în autovehicul cu centura cu 
fixare în 3 puncte • •

ACCESSORII (disponibile separat):

Husă de rezervă • •
Husă de vară • •
Husa Keep Cool • •

15 - 36kg



Classic Line are un 
design modern şi 
oricând la modă, 

cu material uşor de 
curăţat. Husele sunt 
detaşabile şi se pot 

spăla în maşina 
de spălat.

Datorită culorilor 
sale la modă, Trend 
Line oferă materiale 
uşor de curăţat, moi 
la atingere. Husele 

sunt detaşabile şi se 
pot spăla în maşina 

de spălat.

www.bellybuttoninternational.com
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Huse exclusive, 
marca bellybutton
bellybutton reprezintă dragostea, încrederea şi cunoştinţele mamelor cu experienţă. 
Toate produsele bellybutton au fost realizate pentru a oferi tot ce este mai bun pentru 
mame şi pentru copiii lor: ultimele tendinţe în modă, îngrijire atentă şi idei de cadouri 
care vin din sufl et. Ediţia ”bellybutton de RÖMER” îmbină cele mai înalte standarde de 
siguranţă cu design-ul unic bellybutton, în acest mod copilul dumneavoastră călătoreşte 
în siguranţă şi la modă - chiar din prima zi de viaţă. “bellybutton de RÖMER” sunt deta-
şabile şi pot fi  spălate în maşina de spălat.

“Fiind şi noi mame, ştim cât de importantă este 
siguranţa pentru copiii noştri şi, prin urmare, 
suntem încântate să lucrăm cu Roemer – lideri 
pe piaţă în ceea ce priveşte scaunele de copii şi 
siguranţa acestora. Modelele bellybutton, pe care 
le-am creat pentru Roemer sunt parte a lumii 
unice a bellybutton, unde fiecare produs a fost 
conceput cu dragoste şi ca urmare a experienţei 
noastre ca mame.

Vă dorim călătorie plăcută şi sigură!”

Cu stimă,

Ursula, Astrid, Netti, Dana şi Katja

Un mesaj de la
partenerii bellybutton

High Line oferă 
două huse în ediţie 
specială, care sunt 
uşor de curăţat şi 

detaşabile pentru a 
putea fi spălate în 
maşina de spălat. 
Organic Nature 
este fabricată 
din material 

din bambus şi 
bumbac organic, 

Cowmooflage fiind 
un material moale, 

catifelat. Pentru 
detalii, vedeţi 

paginile 15 şi 22.
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Scurtă prezentare a caracteristicilor

Poziţii de 
repaus
Confortul şi caracterul 
practic sunt cele 
mai importante 
atunci când vă 
confruntaţi cu noile 
responsabilităţi 
din viaţa de zi 
cu zi. Poziţiile de 
repaus vă permit 
să reglaţi câmpul 
vizual al bebeluşului 
dumneavoastră, 
precum şi poziţia 
de şezut, astfel 
ca acesta că stea 
comod şi fericit. În 
primele luni imediat 
după naştere, 
bebeluşii trebuie să 
sta complet întinşi, 
deoarece acest lucru 
este foarte important 
pentru coloana lor 
vertebrală în creştere 
şi sistemul respirator.

CLICK & GO®

Sistemul CLICK 
& GO® vă permite 
fixarea rapidă, uşoară 
şi sigură a scaunului 
de copil sau a 
landoului pe cadrul 
căruciorului.

Plierea
Cărucioarele mai 
mari se pliază 
compact într-o 
singură direcţie, în 
timp ce cărucioarele 
mai mici şi uşoare se 
pliază în două direcţii, 
ceea ce le face mai 
uşor de depozitat.

Roţi
Roţile frontale pot fi 
blocate sau se pot 
roti. Roţile frontale 
rotative facilitează 
virarea, în timp 
ce roţile frontale 
blocate îmbunătăţesc 
comportamentul la 
deplasare pe terenul 
neuniform. Roţile 
mari depăşesc 
obstacolele mai bine 
decât cele mici care 
pot fi blocate în nisip, 
noroi şi zăpadă. 
Roţile mai mici 
facilitează un necesar 
de spaţiu redus în 
starea pliată. Roţile 
detaşabile rapid pot 
face cărucioarele 
chiar şi mai mici 
pentru depozitare 
sau transport.

Mânere
Există două tipuri de 
mânere – individuale 
şi conectate. Un 
mâner conectat se 
poate împinge mai 
uşor cu o singură 
mână, pe când 
mânerele individuale 
determină un necesar 
de spaţiu redus 
în starea pliată. 
Mânerele reglabile pe 
înălţime sunt foarte 
practice în special 
pentru persoane de 
înălţimi diferite.

Orientare în 
direcţie opusă 
celei de rulare 
şi orientare 
în direcţia de 
rulare
Un scaun detaşabil 
care poate fi utilizat 
cu orientare în 
direcţie opusă 
celei de rulare - 
copilul se uită spre 
dumneavoastră - şi 
apoi acesta se poate 
întoarce, cu orientare 
în direcţia de rulare - 
pe măsură ce copilul 
dumneavoastră 
creşte.

Aici explicăm caracteristicile practice care trebuie luate în considerare, atunci când 
cumpăraţi un cărucior pentru copilul dumneavoastră.
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Black Red

Variante de material:

Căruciorul uşor şi compact B-LITE este ideal atunci când călătoriţi cu un mijloc public 
de transport sau când mergeţi la cumpărături cu copilul dumneavoastră. Se pliază 
uşor şi rapid, are un sistem automat de blocare a plierii şi este uşor de transportat. 
B-LITE este adecvat pentru utilizarea încă începând de la naştere şi are o poziţie 
de aşezare complet pe orizontală pentru bebeluşul dumneavoastră nou-născut.

36

Naştere - 15kg

CĂRUCIOR 

UŞOR 

Ideal pentru călătorii 

şi în oraş
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Spătar reglabil multiplu 
cu poziţie de şezut 
B-LITE are un spătar reglabil multiplu 
cu poziţie de şezut, inclusiv poziţia de 
întindere complet pe orizontală, ceea 
ce vă permite să reglaţi câmpul vizual 
al copilului dumneavoastră, astfel ca 
acesta să stea confortabil şi fericit.

Cărucior pliabil, uşor şi compact 
Cu un cadru uşor şi o dimensiune pliată compactă, B-LITE se potriveşte 
uşor în portbagajul autovehiculului dvs. şi este uşor de depozitat acasă.

Pentru o imagine de ansamblu completă 
asupra accesoriilor, vezi pagina 47
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Naştere - 15kg

CARACTERISTICI:
Compatibil începând de la naştere până 
la 15kg •
Pliere simplă şi compactă cu sistem automat 
de blocare a plierii •
Cadru uşor •
Spătar reglabil multiplu inclusiv cu poziţia 
de aşezare pe orizontală •
Suspensie integrală •
Roţi frontale blocabile/rotative •
Coviltir impermeabil, detaşabil cu 
fereastră pentru nou-născuţi •
Buzunar coviltir spate •
Suport reglabil al gambelor •
Plasă spaţioasă de cumpărături •
Mânere moi •
Curele ale hamului cu înălţime reglabilă în 
2 poziţii •
Pneuri trainice •
Centură de siguranţă cu 5 puncte de fixare •

ACCESSORII (disponibile separat):
Coviltir pentru ploaie •
Geantă pentru schimbarea bebeluşului •
Sac căptuşit pentru picioare •

Dimensiuni produs

kg

8kgÎ 100 cm

A
L 40 cm

82 cm

Î
A
L

30 cm

34 cm

106 cm
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Black 
Thunder

Cloud 
Cream

Variante de material:
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Venetian 
Red

Blue 
Atoll

Naştere - 15kg

B-MOBILE este un cărucior uşor, care vă oferă flexibilitatea de a forma un sistem de 
transport, deoarece se poate combina cu scoicile BABY-SAFE, BABY-SAFE Sleeper şi 
suportul pentru bebeluşi. Capacitatea de pliere compactă îl face să fie uşor de depozitat 
şi transportat, în timp ce spătarul reglabil multiplu cu poziţie de şezut oferă o poziţie de 
întindere complet pe orizontală, care este ideală pentru nou-născuţi.

CĂRUCIOR 

UŞOR

care se transformă 

într-un sistem de 

transport



* Adaptoare necesare pentru 
BABY-SAFE plus II

Pliere simplă şi compactă
Plierea simplă şi compactă este ideală 
pentru un portbagaj auto mic.

p10

BABY-SAFE 
plus II*

p10

BABY-SAFE 
plus SHR II

p8

BABY-SAFE 
Sleeper

p49

Suport pentru bebeluşi
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CARACTERISTICI:
Compatibil începând de la naştere până 
la 15kg •
Pliere simplă şi compactă cu sistem 
automat de blocare a plierii •
CLICK & GO® BABY-SAFE Sleeper şi gama 
completă a scoicilor BABY-SAFE se fixează 
direct pe cadru (cu adaptoare incluse)

•

Cadru uşor din aluminiu •
Suspensie pentru o călătorie confortabilă •
Spătar reglabil multiplu inclusiv cu poziţia 
de aşezare pe orizontală •
Centură de siguranţă cu 5 puncte de fixare •
Roţi frontale blocabile/rotative •
Coviltir impermeabil, detaşabil •
Buzunar coviltir spate •
Plasă spaţioasă de cumpărături •
Pneuri trainice •
Huse textile detaşabile •

ACCESSORII (disponibile separat):

Coviltir pentru ploaie •
Geantă pentru schimbarea bebeluşului •
Saci căptuşiţi •
Bară de protecţie •
Suport pentru bebeluşi •

Pentru o imagine de ansamblu completă 
asupra accesoriilor, vezi pagina 47

Dimensiuni produs

kg

8kgÎ 99 cm

A
L 62 cm

98 cm

Î
A
L

27 cm

62 cm

88 cm

kg

Sistem de transport
Compatibile cu...Poziţie de întindere 

complet pe orizontală 
de la naştere 
B-MOBILE permite bebeluşului 
dvs. să stea întins complet, 
acesta fiind cel mai sănătos 
mod de transportare a bebeluşilor 
în primele şase luni.



SUPORT 

PENTRU 

BEBELUŞI 

INCLUS
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B-SMART este un cărucior flexibil cu un scaun detaşabil, care poate fi utilizat orientat spre direcţia de rulare 
sau spre partea din spate. Adaptoarele integrate permit fixarea scoicilor BABY-SAFE, a BABY-SAFE Sleeper 
şi a suportului pentru bebeluşi direct la cadru, rezultând un sistem ideal de transport. Sistem de decuplare 
rapida a rotilor pentru plierea compacta.
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Naştere - 15kg

MODELE 

DISPONIBILE

CU 3 ŞI 4 

ROŢI

Black 
Thunder

Neon
Black

Blue 
Atoll

Venetian 
Red

Variante de material:

Purple 
Rain



Poziţie de întindere complet 
pe orizontală de la naştere
B-SMART permite bebeluşului dvs. 
să stea întins complet, acesta fiind cel 
mai sănătos mod de transportare a 
bebeluşilor în primele şase luni.

 Orientare în direcţie opusă celei de 
rulare şi orientare în direcţia de rulare 
Este important pentru copiii mici să aibă contact vizual cu părinţii lor, 
motiv pentru care BRITAX a construit un scaun pentru copii detaşabil, 
care poate fi orientat în direcţie opusă celei de rulare, astfel încât 
copilul să poată privi spre dumneavoastră, dar şi orientat în 
direcţia de rulare pe parcurs ce copilul creşte.

p49

Suport pentru bebeluşi

p8

BABY-SAFE 
Sleeper

p10

BABY-SAFE 
plus SHR II
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CARACTERISTICI:
Scaun cu orientare în direcţie opusă celei 
de rulare şi orientat în direcţia de rulare 
pentru menţinerea contactului vizual cu 
bebeluşul dumneavoastră

•

Compatibil începând de la naştere până la 15kg •
Adaptoarele integrate CLICK & GO® 
pentru fixarea BABY-SAFE şi gama completă 
a scoicilor BABY-SAFE direct pe cadru

•
Cadru uşor din aluminiu •
Pliere simplă şi compactă cu sistem automat 
de blocare a plierii •
Spătar reglabil multiplu inclusiv cu poziţia 
de aşezare pe orizontală •
Activarea/Dezactivarea frânei •
Mâner cu înălţime reglabilă •
Centură de siguranţă cu 5 puncte de fixare •
Roţi frontale blocabile/rotative •
Suspensie pentru o călătorie confortabilă •
Suport reglabil al gambelor •
Pneuri trainice •
Roţi detaşabile rapid •
Plasă spaţioasă de cumpărături •
Scaun căptuşit, confortabil şi perniţe 
pentru umeri •
Inclusiv protecţie la vânt detaşabilă •
Coviltir impermeabil, detaşabil cu 
margine din plasă •
Mâner moale •

ACCESSORII (disponibile separat):
Coviltir pentru ploaie •
Sac căptuşit pentru picioare •
Suport pentru bebeluşi Soft •
Geantă pentru schimbarea bebeluşului •

Pentru o imagine de ansamblu completă 
asupra accesoriilor, vezi pagina 47

Dimensiuni produs

Fără scaune

12kgÎ 115 cm

A
L 62 cm

98 cm

Î
A
L

29 cm

62 cm

85 cm

Î
A
L

36 cm

62 cm

110 cm

kg

Sistem de transport
Compatibile cu...

* Adaptoare necesare pentru 
BABY-SAFE plus II

BABY-SAFE 
plus II*

p10
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B-DUAL este un cărucior flexibil care, cu un al doilea scaun, se transform într-un sistem de 
transport tandem in-line pentru doi copii, de la naştere până la 18kg. Scaunul principal poate fi 
utilizat orientat spre partea din spate sau spre direcţia de rulare şi permite o poziţie de întindere 
complet pe orizontală pentru noi-născuţi. B-DUAL poate fi utilizat pentru copii de diferite vârste 
sau pentru gemeni, deoarece se poate fixa un al doilea scaun sau o scoică în poziţie orientată 
spre direcţia de rulare sau spre spate.
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Naştere - 15kg

Ilustrat cu al doilea scaun
(disponibil separat)

Ilustrat cu al doilea scaun
(disponibil separat)

Variante de material:

Black 
Thunder

Blue 
Atoll

Neon
Black

Purple 
Rain

Venetian 
Red

CREAŢI-VĂ 

PROPRIUL 

SISTEM DE 

TRANSPORT 

TANDEM 

IN-LINE



p10

p10

BABY-SAFE 
plus SHR II

p8

BABY-SAFE 
Sleeper

p49

Suport pentru bebeluşi
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CARACTERISTICI:
Sistem de transport in-line tandem •
Scaun cu orientare în direcţie opusă celei 
de rulare şi orientat în direcţia de rulare 
pentru menţinerea contactului vizual cu 
bebeluşul dumneavoastră

•
Compatibil începând de la naştere până 
la 15kg •
Scaun suplimentar detaşabil pentru 
un al doilea copil •
Adaptoarele integrate CLICK & GO® 
pentru fixarea BABY-SAFE şi gama completă 
a scoicilor BABY-SAFE direct pe cadru

•
Pliere simplă şi compactă cu ambele 
scaune montate •
Roţi detaşabile rapid •
Pneuri trainice •
Plasă spaţioasă de cumpărături •
Mâner cu înălţime reglabilă •
Centură de siguranţă cu 5 puncte de 
fixare •
Roţi frontale blocabile/rotative •
Scaun căptuşit, confortabil şi perniţe 
pentru umeri •
Suspensie integrată •
Spătar reglabil multiplu inclusiv cu 
poziţia de aşezare pe orizontală •
Inclusiv protecţie la vânt detaşabilă •
Coviltir impermeabil, detaşabil cu 
margine din plasă •
Mâner moale •
Suport reglabil al gambelor •
ACCESSORII* (disponibile separat):
Coviltir pentru ploaie •
Saci căptuşiţi pentru picioare •
Suport pentru bebeluşi •
Suport pentru bebeluşi Soft •
Scaun auxiliar •
Cadru auxiliar pentru scoică •
Geantă pentru schimbarea bebeluşului •
Pentru o imagine de ansamblu completă 
asupra accesoriilor, vezi pagina 47

**

Sistem de transport
Compatibile cu...

* Adaptoare necesare pentru 
BABY-SAFE plus II

BABY-SAFE 
plus II*

Dimensiuni 
produs

kg
Fără al 

2-lea scaun

Fără scaune

53 cm

13kg

69 cm

69 cm

30 cm

119 cm

L

Î
A 

L

Î
A 

L

Î
A 

110 cm

100 cm

69 cm

84 cm

Sistem de transport inteligent, modular
B-DUAL este un cărucior intuitiv, flexibil şi uşor de utilizat. Veţi îndrăgi 
numeroasele soluţii pe care vi le oferă, atunci când călătoriţi cu doi copii.
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Compatibile cu BABY-SAFE Sleeper ● ● ●

Compatibile cu scaune de copil BRITAX ● ● ●

Compatibil cu suportul pentru bebeluşi BRITAX ● ● ●

Orientare în direcţia de deplasare ● ● ● ●

Orientare în direcţie opusă celei de deplasare ● ● ●

Dimensiuni 100 x 82 x 40cm 99 x 98 x 62cm 115 x 98 x 62cm 119 x 110 x 69cm

Se pliază ● ● ● ●

Dimensiuni pliate (cu scaun) 30 x 106 x 34cm 27 x 88 x 62cm 36 x 110 x 62cm 53 x 100 x 69cm

Greutate 8kg 8kg 12kg 13kg

Mâner cu înălţime reglabilă ● ●

Compatibil încă începând de la naştere ● ● ● ●

*

* Împreună cu scoică sau suport pentru bebeluşi, orientat(ă) spre direcţia de rulare

Prezentare generală 
cărucioare pentru copii



Mersul cu bicicleta este o pasiune, un mod de viaţă. În mod normal, veţi dori ca la aventurile în aer liber să participe şi copiii dumneavoastră şi să-i încurajaţi 
pentru un stil de viaţă sănătos, care să fi e totodată şi ecologic. Fie că este vorba de mersul la şcoală sau de o excursie la ţară, scaunele RÖMER pentru 
bicicletă vor asigura protecţia şi confortul copilului dvs. în timpul călătoriilor cu bicicleta.

9 - 22kg

Scaune pentru bicicletă
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JOCKEY 
Relax

JOCKEY 
Comfort
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JOCKEY Relax
JOCKEY Relax este uşor de fi xat pe bicicletă şi 
asigură stabilitatea copilului dvs. printr-o centură 
cu trei puncte de fi xare. Apărătoarele foarte mari 
care acoperă integral spiţele bicicletei protejează 
picioarele copilului dvs. împotriva acestora, în 
timp ce suporturile pentru susţinerea picioarelor 
se reglează în funcţie de dimensiunea copilului 
dumneavoastră. Spătarul poate fi  schimbat uşor 
din poziţie verticală, în poziţie înclinată, pentru 
confortul copilului dumneavoastră. Puteţi schimba 
rapid aspectul scaunului, deoarece husa are două 
feţe şi poate fi  scoasă pentru a fi  spălată.

JOCKEY Comfort
JOCKEY Comfort înseamnă maxim de siguranţă şi 
confort, pe care trebuie să le ofere JOCKEY Relax. 
În plus, tetiera sa reglabilă se ridică şi se coboară 
pentru a se adapta înălţimii copilului dumneavoastră. 
Husa cu două feţe şi cu posibilitatea de spălare, este 
produsă din material care permite trecerea aerului, 
îmbunătăţind astfel circulaţia aerului.

9 - 22kg

Adecvat pentru
• Bicicletă touring
• Bicicletă sport
• Dimensiuni roţi 26” şi 28”
• Diametru ţeavă 28 - 40 mm
•  Bicicletă cu o lăţime a suportului pentru bagaje 

de până la 150 mm
• Ţevi rotunde de şa

Montarea la bicicletă
• Orientare în direcţia de deplasare
• În spatele ţevii de şa
• În spatele biciclistului
•  Cu cheie tubular hexagonală (dimensiunea 5) 

şi cheie fi xă (dimensiune 13)
46

Nick Lisa

Variante de material:

Husă cu 
două feţe

Husă cu 
două feţe

CARACTERISTICI: JO
C
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Apărătoarea foarte mare care acoperă 
integral spiţele bicicletei reduc la minim 
pericolul de rănire

• •
Reglarea spătarului cu o singură mână 
pentru schimbarea uşoară a acestuia din 
poziţie verticală, în poziţie înclinată

• •
Reglarea tetierei cu o singură mână 
cu 9 poziţii de reglare în înălţime •
Husa cu două feţe permite schimbarea 
culorii, este detaşabilă şi poate fi spălată • •
Husa este produsă din material care 
permite trecerea aerului, pentru o 
circulaţie îmbunătăţită a aerului 

•
Poate fi utilizată cu sau fără suport pentru 
bagaje • •
Suport de arc puternic, din oţel • •
Sistem confortabil de centuri cu închidere 
prin cataramă şi cu reglare cu o singură 
mână

• •
Suporturi multireglabile pentru picioare • •
ACCESSORII (disponibile separat):
Kit de montare pentru o a doua bicicletă • •
Dispozitiv alternativ de fixare (diametru 
max. al ţevii 36 mm) disponibil la distribuitorii 
de specialitate

• •

Lilly Maxim

Variante de material:



Ştim că micile detalii fac diferenţa. De aceea am dezvoltat o gamă vastă de accesorii de transport pentru a vă ajuta atunci când călătoriţi. Sunt disponibile accesorii care vă protejează copilul 
împotriva frigului şi căldurii, şi altele care vă fac călătoriile sigure şi confortabile. Pentru a vedea gama completă, vă rugăm să vizitaţi pagina noastră web.
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Protecţie pentru 
nou-născuţi
Protecţia pentru nou-născuţi asigură 
susţinere suplimentară a capului şi 
este adecvată pentru nou-născuţi şi 
bebeluşii născuţi prematur, limitând 
mişcarea bebeluşilor atunci când sunt 
transportaţi în autovehicul.

Perniţă performantă
DUO plus este aprobat numai pentru 
autovehiculele următoare, dacă perniţa 
performantă este fixată în scaun: BMW,  
Mitsubishi Colt (3 portiere şi 5 portiere), 
Smart Forfour şi Fortwo, Suzuki Swift 
(EZ, MZ).

Husa Keep Cool
Tehnologia OUTLAST®, utilizată în 
dezvoltarea conceptului de husă 
keep cool, permite absorbirea 
căldurii în exces a corpului, 
ceea ce-i permite copilului 
dumneavoastră să stea confortabil 
chiar şi în cele mai călduroase zile.

Husă de rezervă
Aveţi nevoie de o husă de 
rezervă atunci când o 
spălaţi pe cea veche sau 
pur şi simplu doriţi să 
împrospătaţi înfăţişarea 
scaunului de copil al 
dumneavoastră.

Siguranţa pe primul loc Confort şi aplicabilitate

Suport pentru 
băuturi şi 
gustări
Răcoritoarele sunt 
întotdeauna la 
îndemână 
pentru copilul 
dumneavoastră.

TopTether
Centura tether se montează în 
punctele de ancorare 
din autovehicul şi 
limitează mişcarea 
de rotaţie a 
scaunului auto.

Suport pentru cap
Această 
căptuşeală 
confortabilă 
a fost 
produsă 
pentru a 
susţine capul 
copilului.

Adaptoare 
BABY-SAFE
Aceste adaptoare se fixează la 
modelele anterioare de scoici BABY-
SAFE şi BABY-SAFE plus II, ceea 
ce vă permite montarea simplă a 
scoicii la cărucioarele pentru copii 
BRITAX compatibile pentru a forma 
un sistem de transport.

Geantă pentru 
schimbarea 
bebeluşului
Geanta uşor de curăţat pentru 
schimbarea bebeluşului se livrează 
cu buzunare interioare şi exterioare 
de depozitare, saltea de schimbare 
a bebeluşului şi geantă de răcire 
a sticlei.

Protecţie împotriva căldurii şi soarelui

Bară de protecţie
Copilul dvs. în creştere se poate ţine 
de această bară de protecţie şi se 
poate bucura de o 
călătorie confortabilă 
în B-MOBILE.

Husă de vară
Această husă uşoară din 
material de prosop îi oferă 
copilul tot confortul de care are 
nevoie în zilele călduroase.

100% COTTON

OUTLAST®

THERMOCULES™

COMFORT ZONE
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Coviltir pentru ploaie 
pentru scoici şi 
BABY-SAFE 
Sleeper
Coviltirul pentru 
ploaie vă protejează 
bebeluşul împotriva 
vântului şi ploii.

Coviltir pentru 
ploaie atasabil 
la cărucioare
Atunci când călătoriţi, 
coviltirul pentru ploaie 
vă protejează copilul 
pe vreme nefavorabilă.

Suport pentru 
bebeluşi Soft
În varianta completă cu 
mânere de transport, 
acest suport pentru 
bebeluşi soft permite 
usor aşezarea 
bebeluşului 
dumneavoastră într-o 
poziţie complet pe orizontală şi poate fi 
asigurat  la cărucioarele compatibile.

Cadru auxiliar pentru 
scoică
Cu ajutorul acestui cadru de metal, puteţi 
adăuga o a doua scoică la B-DUAL.
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Husă de rezervă ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Husă de vară ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Husa Keep Cool ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Coviltir pentru ploaie 
pentru scoici şi 
BABY-SAFE Sleeper

● ● ●

Saci căptuşiţi pentru 
picioare pentru scoici

● ●

Adaptoare BABY-SAFE ●

Suport pentru cap ● ●

Suport pentru băuturi 
şi gustări

● ● ● ●

Protecţie pentru 
nou-născuţi

●

TopTether ●

Perniţă performantă ●

Geantă pentru schimbarea 
bebeluşului

● ● ● ●

Coviltir pentru ploaie 
pentru cărucioare

● ● ● ●

Saci căptuşiţi pentru 
picioare pentru cărucioare

● ● ● ●

Bară de protecţie ●

Suport pentru bebeluşi Soft ● ●

Suport pentru bebeluşi ● ● ●

Scaun auxiliar ●

Cadru auxiliar pentru scoică ●

Kit de montare pentru 
o a doua bicicletă

● ●

Protecţie împotriva ploii şi frigului Produse suplimentare

Scaun auxiliar
Adecvat de la naştere până la 15 kg, 
acest scaun suplimentar transformă 
B-DUAL într-un sistem de transport 
tandem in-line, astfel cei doi copii ai 
dumneavoastră pot călători împreună 
în B-DUAL.

Saci căptuşiţi pentru 
picioare pentru scoici
Adecvaţi de la naştere până la 13 kg, sacii 
căptuşiţi pentru picioare oferă protecţie şi 
căldură bebeluşului dumneavoastră.  Ceea 
ce este unic la sacul căptuşit pentru picioare 
RÖMER,  este faptul că închizătoarea 
scaunului auto este vizibilă oricând, ceea 
ce îl face sigur de utilizat în timpul călătoriilor 
cu utovehiculul.

Suport pentru bebeluşi
Acest suport pentru 
bebeluşi asigură 
aşezarea complet pe 
orizontală a 
bebeluşului 
dumneavoastră şi se 
montează direct la 
cadrul compatibil al 
căruciorului pentru copii.

Saci căptuşiţi pentru 
picioare utilizati 
la cărucioare
Adecvaţi de la nou-
născuţi până la 3 kg, 
sacii căptuşiţi pentru 
picioare oferă protecţie 
şi căldură copilului 
dumneavoastră. 



Pe scurt despre culori
Siguranţa este prima noastră grijă, atunci când creăm produsele BRITAX RÖMER. 
Totuşi, nu trebuie să compromită înfăţişarea. Colecţia noastră de culori 2011 cuprinde 
negrul clasic până la nuanţele strălucitoare de roşu, precum şi nuanţe vii de albastru 
până la purpuriu strident. În plus, vă puteţi crea un sistem ideal de călătorie, combinând 
scoici cu cărucioare de culori coordonate. Sigur veţi găsi asortarea perfectă.
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Aceşti producători lideri folosesc 
scaunele BRITAX RÖMER pentru 
copii la Euro NCAP:

Atunci când vine vorba de 
scaune auto, BRITAX RÖMER 
este alegerea corectă. 3 din 4 

producători de autovehicule au 
încredere în scaunele noastre 

pentru copii, atunci când 
testează sistemul de protecţie 
a copiilor, ca pasageri într-un 

autovehicul, la Euro NCAP*

* Testele Euro NCAP 2009

Alfa Romeo

Chevrolet

Chrysler

Citroën

Dacia

Daihatsu

Dodge

Fiat

Ford

Honda

Hyundai

Lancia

Land Rover

Mazda

Mercedes-Benz

Mitsubishi

Opel

Peugeot

Renault

Saab

Seat

Subaru

Suzuki

Toyota

Aceşti producători lideri folosesc 
scaunele BRITAX RÖMER pentru 

BABY-SAFE Sleeper
Grupa 0

BABY-SAFE Belted Base
cu BABY-SAFE plus SHR
Grupa 0+

SAFEFIX plus
Grupa 1

GUT (1,8)

Im Test:
10 Autokindersitze

Ausgabe
11/2008

BABY-SAFE ISOFIX Base 
cu BABY-SAFE plus
Grupa 0+

KING plus
Grupa 1

DUO plus
Grupa 1

KIDFIX
Grupa 2-3

KID
Grupa 2-3

KID plus
Grupa 2-3

JOCKEY Relax
la 22 kg

JOCKEY Comfort
la 22 kg

GUT (2,3)

Im Test:
15 Fahrradkindersitze

Ausgabe
4/2007

GUT (2,2)

Im Test:
15 Fahrradkindersitze

Ausgabe
4/2007

SAFEFIX plus TT
Grupa 1

RESULTATELE CRASH TESTELOR GERMANE
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BRITAX RÖMER Kindersicherheit GmbH
Postfach 34 49  89024 Ulm, Germany 
t: +49 (0) 731 93 45-0, f: +49 (0) 731 93 45-210 
e: service.de@britax.com

BRITAX RÖMER îşi rezervă dreptul, în sensul dezvoltării şi îmbunătăţirilor continue, să efectueze în orice moment modifi cări tehnice şi schimbări ale modelelor.
Datorită tehnicii foto şi de tipărire culorile nu sunt reprezentate neapărat conform cu originalul.  © 2010, BRITAX RÖMER.
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