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Când căutaţi un produs pentru siguranţa unui copil, căutaţi ceva care să poată 
avea grijă de copilul dvs. la fel cum aţi face-o dvs. aceasta este esenţa britax 
röMer. Fabricăm produse în care puteţi avea încredere şi de care puteţi fi 
mândri, deoarece pentru copilul dvs. doar cel mai bun este suficient de bun.

Cu rădăcini încă din anii ’30, legat de siguranţă, britax röMer aduce o 
experienţă de neegalat în ceea ce priveşte obiectele necesare pentru siguranţa 
copilului dvs. pe şosea. Fiind în prima linie în ceea ce priveşte construirea 
standardelor utilizate la centurile de siguranţă actuale pentru adulţi şi la hamurile 
folosite la maşinile de curse, am întreprins acţiuni inovatoare, determinând 
avansarea continuă în acest domeniu. Suntem mândri de moştenirea noastră şi în 
aceeaşi măsură, suntem emoţionaţi cu privire la viitorul nostru şi la cercetările pe 
care le desfăşurăm continuu pentru a îmbunătăţi gradul de siguranţă a copilului 
şi pentru a face ca produsele să funcţioneze mai bine şi cu ajutorul unui design 
inteligent, să îşi găsească un loc mai bun în viaţa dvs.

Ce este atât de diferit la britax röMer?

noi nu facem rabat la calitate. aceasta înseamnă că, atunci când realizăm un 
produs, facem acest lucru ştiind că vom testa produsul respectiv mult peste 
cerinţele legale şi că ne asigurăm că este uşor de utilizat şi elegant.

nu facem niciodată compromisuri în ceea ce priveşte siguranţa copilului 
dvs., astfel încât produsul să fie mai ieftin, şi îl realizăm astfel încât să facă faţă 
situaţiilor celor mai dificile. Vom testa produsul respectiv în unităţile noastre de 
testare avansată, în laboratoare, în autovehicule adevărate şi chiar în avioane 
(da, ajungem până acolo încât simulăm accidente aviatice atunci când testăm 
produse care urmează să fie utilizate în aeronave!) aceleaşi proceduri de cercetare 
şi dezvoltare care au condus la apariţia standardului iSoFix britax röMer 
se utilizează încă, construind standardele de siguranţă ale viitorului. aceleaşi 
aptitudini şi know-how care au condus la realizarea hamurilor de curse în condiţii 
superioare de siguranţă la maşinile de curse se utilizează şi la hamurile pentru 
scaunele auto pentru copii, adăpostindu-l pe copilul dvs. 
într-un mediu protector, în situaţiile cele mai dificile. acestea sunt aspectele 
diferite la noi – faptul că ajungem dincolo de cerinţe pentru a avea grijă de copilul 
dvs. exact aşa cum aţi avea dvs.

Doar cel mai bun...

85 % dintre toate 
autovehiculele clasificate în anul 
2012 au fost testate cu cel puţin unul 
dintre scaunele noastre auto*

În fiecare an sunt lansate noi autovehicule 
extraordinare şi dvs. veţi utiliza scaunele 
noastre auto în acestea. parteneriatul nostru 
cu euro nCap asigură faptul că scaunele 
noastre sunt testate în autovehicule pe care 
dvs. le conduceţi şi devin o parte a clasificării 
siguranţei la aceste autovehicule. aceşti 
producători de top au utilizat cel puţin un 
scaun auto britax röMer la euro nCap, din 
anul 2003, de când a fost introdusă evaluarea 
pentru siguranţa copiilor:

alfa romeo lexus
audi Mazda
Chevrolet Mercedes-benz
Chrysler Mitsubishi
Citroën nissan
Dacia opel
Daihatsu peugeot
Dodge renault
Fiat Saab
Ford Seat
Honda Škoda
Hyundai Smart
Jaguar Subaru
Jeep Suzuki
Kia toyota
lancia Volvo
land rover VW

euro nCap efectuează evaluări independente 
pentru testele de rezistenţă la impact pentru 
noile maşini vândute în europa.
*rezultatele testelor din anul 2012  
www.euroncap.com

noi acordăm atenţie şi mediului înconjurător, produsele fiind în conformitate cu principiile ecologice aplicabile. În 
Germania suntem certificaţi conform standardelor Din en iSo 14001 pe baza legislaţiei privind auditul de mediu.



Management-ul energiei în detaliu

Majoritatea sistemelor de susţinere şi de siguranţă pentru autovehicule sunt concepute pentru adulţi. În cazul unui accident, 
însă, forţele pot depăşi o tonă. ştiţi la fel de bine ca noi că bebeluşii şi copiii sunt mult mai fragili decât adulţii. noi concepem 
scaunele pentru copii pentru a putea proteja cea mai preţioasă comoară pe care o veţi transporta vreodată.

tehnologiile noastre avansate de siguranţă sunt parte din ceea ce numim protecţia 360° – angajamentul nostru pentru ca 
bebeluşul sau copilul dumneavoastră să fie în siguranţă, indiferent de unghiul posibil de impact.

De ce un ham  
în 5 puncte?
 
Când un pilot de Formula 1 se aşază în maşina sa, 
ce foloseşte?

piloţii de Formula 1 folosesc o centură de 
siguranţă cu sistem de prindere în 6 puncte, 
care acoperă toate părţile importante ale 
corpului, pentru ca pilotul din maşina de 
curse care rulează cu 350 km/h să se simtă 
în siguranţă. noi, cei de la britax röMer, 
adoptăm aceleaşi principii şi aceeaşi tehnologie 
în sistemul de prindere în 5 puncte pe care îl 
utilizăm la scaunele de maşină pentru copii. 
acestea sunt create pentru a vă asigura că 
copilul dvs. este în siguranţă în diferitele situaţii cu care vă 
confruntaţi pe şosea.

De aceea, nu veţi vedea niciodată un alt sistem de prindere pe 
un scaun de bebeluş sau copil britax röMer şi vă ajutăm să 
vă extindeţi această protecţie excelentă la scaunele din Grupa 
de vârstă de 2 ani. De aceea, noi considerăm că poziţionarea 
copilului într-un scaun britax röMer este cea mai bună 
modalitate pentru a-i asigura copilului siguranţa, iar dvs. puteţi 
avea încredere când alegeţi acest nivel ridicat de protecţie 
pentru copilul dvs.
 

* Maşinile de curse de Formula 1 includ alte funcţii privind siguranţa.

orientare spre 
înapoi – ce 
opţiune am? 

există multe opţiuni deoarece toate familiile 
au nevoi diferite şi maşini 
diferite, cu toate acestea, ele 
au toate un obiectiv comun, 
acela de a asigura siguranţa 
copiilor.

britax consideră că părinţii 
trebuie să-şi orienteze copiii 
spre înapoi atât timp cât 
acest lucru este posibil pentru copil, maşină 
şi stilul de viaţă al familiei.

britax röMer inovează, creează şi produce 
scaune de maşină cu orientare spre înapoi 
de 20 de ani şi lucrează pentru a-şi extinde 
portofoliul de scaune de maşină cu scaune 
cu orientare spre înapoi pentru copii de 
până la patru ani, care sunt mai mici, mai 
uşoare şi mai simplu de potrivit cu iSoFix. 

http://www.britax-roemer.com/car-seats/
rearward-facing-car-seats
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Ce este ?

nu toate sistemele iSoFix sunt la fel: cea mai recentă 
îmbunătăţire a sistemelor noastre iSoFix+, utilizează 
sistemul de instalare iSoFix, dar cu conectoare 
iSoFix mai late, care limitează deplasarea în lateral şi 
reduce forţele. De asemenea, cu adăugarea V-tether, 
o centură suplimentară care reprezintă un al treilea 
punct de ancorare, sporind stabilitatea scaunului auto. 
În cazul unui accident, tehnologia noastră inteligentă 
V-tether absoarbe forţele rezultate în urma impactului 
proporţional cu cele generate în urma impactului, 
reducând considerabil orice mişcare în faţă sau 
orice mişcare de rotaţie în caz de accident. Mai bună 
protecţie pentru copilul dumneavoastră.

Ce este  ?
noi am dezvoltat iSoFix în anul 1997, în colaborare cu 
VW. acesta a devenit acum un standard internaţional 
pentru montarea scaunelor de copii în maşină. 
Deoarece iSoFix este un sistem de prindere stabilă a 
scaunului de copii de şasiul autovehiculului, în loc să 
utilizaţi doar centura de scaun pentru adulţi, acesta 
reduce astfel erorile de montare şi sporeşte siguranţa 
copiilor.

Ce este  ?
Sistemul nostru unic iSoFit este conceput special 
pentru scaunele auto dedicate grupei de vârstă 2 - 3 
(pentru copiii cu greutatea între 15 - 36 kg). utilizează 
sistemul de montare iSoFix precum şi centura 
de scaun a autovehiculului, direcţionând forţele 
împrejurul scaunului în cazul unui impact, sporind 
gradul de protecţie în cazul unui impact lateral şi 
prevenind mişcările laterale.

autovehiculul meu  
are iSoFix?
Căutaţi acest simbol – vă 
indică unde sunt punctele de prindere 
iSoFix în maşina dumneavoastră.

Vă rugăm să consultaţi manualul autovehiculului 
dumneavoastră privind compatibilitatea.

ştiaţi că... 
numai 30% din scaunele pentru copii sunt montate 
corect atunci când utilizăm o centură de siguranţă 
pentru adulţi, iar 96% dintre acestea atunci când 
folosim sistemul iSoFix*  
 
(* referinţă: institutul German pentru asigurări GDV, grupa 1)
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britax röMer 
iSoFix cu sistem 
anti-basculare
Căutăm în permanenţă noi modalităţi pentru 
sporirea siguranţei. În cazul impacturilor frontale 
şi laterale, sistemul nostru patentat pivot link vă 
opreşte copilului– reducând nu numai forţele la 
care este supus copilul ci şi riscul de a se lovi cu 
capul de interiorul maşinii.

Ce este  ?
noi am dezvoltat D-Sip® – o tehnologie care oferă 
protecţie superioară pentru bebeluşi în cazul unui impact 
lateral. este vorba despre un mecanism sub formă D 
integrat în părţile laterale ale scoicii babYSaFe plus. 
Mecanismul D-Sip de pe partea portierei autovehiculului 
este întors manual apoi  înspre exterior şi blocat. 
Deoarece acest mecanism face ca punctul de impact să 
fie mai apropiat, reduce întâi momentul forţei iar apoi 
distribuie energia impactului în întreaga scoică – departe 
de copilul dumneavoastră.

Ce este 
 ?

am dezvoltat extra tehnologia 
protectoare cu pernă pentru 
impactul lateral (xp-SiCt) pentru 
a creşte siguranţa copilului la 
coliziunile laterale. 

elementul reglabil de amortizare 
reduce energia impactului lateral 
cu peste 25 %* pentru copilul din 
scaun, nu doar prin efectul său de 
amortizare, ci şi prin reducerea 
vitezei impactului lateral asupra 
scaunului prin minimizarea 
distanţei dintre maşină şi scaun.

În plus, xp-SiCt este reglabil 
acum, fiind folosit doar pe partea 
laterală cea mai apropiată de 
uşă, lăsând spaţiu şi pentru alţi 
pasageri din maşină.
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KiDFix xp SiCtFără

sistem anti-

basculare

Cu
sistem anti-basculare

tehnologia reglabilă cu pernă 
pentru impact lateral (SiCt)

*referinţă: 
testele interne britax 2010

2

1

1



Ce este 
 ?

Mecanismul unic Si-paDs este făcut din materiale 
care absorb energia impactului şi sunt integrate în 
zonele critice din marginile laterale ale scaunului. 
poziţia optimizată şi alegerea materialelor utilizate 
acţionează ca o barieră superioară care amortizează 
impactul, pentru a proteja copilul dumneavoastră în 
eventualitatea unui impact lateral.

xtra protecţie…
îl prezentăm pe  

xp-paD stabileşte un nou standard de siguranţă. 

Majoritatea accidentelor se petrec din partea frontală.* 
xp-paD preia 30 % din forţele, ce acţionează asupra 
gâtului copilului, faţă de 
utilizarea simplă a unei centuri de siguranţă.

1. piept
absoarbe forţele de 
impact din zona pieptului

Cum funcţionează:
compresie amortizată în 2 etape

2. Gâtul
absoarbe forţele de 
impact din zona gâtului, 
atunci când bărbia se 
deplasează spre piept

*Sursa: GiDaS 2008
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un mesaj de la partenerii 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 
suflet. 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 detaşabile 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 Karven, astrid Schulte, annette bode,  
Dana Schweiger şi Katja emcke  
(de la stanga la dreapta)

HuSe exCluSiVe,  
marca bellybutton
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pentru mai multe informatii vizitati 
www.bellybutton.com



Cum să alegeţi SCaunul auto corect
1. Cântăriţi-vă copilul şi măsuraţi-i înălţimea  

SCaunele De Maşină sunt grupate în funcţie de greutatea şi înălţimea copilului. bineînţeles că şi vârsta este un indicator, 
dar pentru siguranţa maximă trebuie să ştiţi cât cântăreşte şi cât de înalt este copilul dvs., pentru a putea alege scaunul 
corect. 

2. Verificaţi-vă autoturismul 

3. identificaţi necesităţile dumneavoastră  
unele dintre scaunele noastre auto au diverse caracteristici, aşa încât e bine să vă gândiţi ce caracteristici vor fi cele mai 
importante pentru utilizarea zilnică.

luCruri pe Care trebuie Să le luaţi În 
ConSiDerare 
 
Scaune Single-group vs. Multi-group
Scaunele single group sunt proiectate specific pentru o 
gamă de greutăţi mai mici, oferind astfel cea mai bună 
variantă de fixare pentru copilul dvs. la vârsta şi înălţimea 
respectivă. Scaunele multi-group sunt reglabile şi cresc 
împreună cu copilul dvs. ele sunt ideale dacă vă deplasaţi 
adeseori cu copii de vârste diferite, sau dacă preferaţi 
pur şi simplu să cumpăraţi un singur scaun, care să se 
potrivească pentru toate vârstele. 
 
Ce spune legiuitorul?
este obligatorie utilizarea scaunelor auto pentru copiii 
cu o înălţime de până la 1.35 m sau 1.5 m – în funcţie 
de statul ue în care călătoriţi. Sistemele de susţinere 
a copilului cu eticheta de certificare eCe r44/04 sunt 
conforme cu această lege. este interzisă aşezarea copilului 
pe un scaun cu orientare în direcţia opusă celei de rulare 
în partea din faţă a autovehiculului dacă autovehiculul 
este echipat cu airbag-uri frontale active pentru scaune.

 
utilizaţi Fit Finder™ pentru a căuta 
scaunul dvs. perfect pentru maşină 
www.britax-roemer.eu

Cele mai multe maşini noi şi toate 
maşinile fabricate după 2011 sunt 
dotate cu iSoFix şi top tether

Maşini mai noi, moderne  
cu iSoFix

Maşini mai vechi 
cu centura de siguranţă a maşinii

NU ESTE 
NECESARĂ O 
CENTURĂ DE 
SIGURANŢĂ 

PENTRU 
ADULŢI!

SCaunele
De Maşină 



1.  luaţi în considerare necesităţile 
copilului dumneavoastră  
Dacă copilul dumneavoastră 
este mulţumit, veţi fi şi 
dumneavoastră mulţumit/ă. Când 
doriţi să cumpăraţi căruciorul 
adecvat pentru vârsta copilului 
duneavoastră, luaţi în considerare 
caracteristici precum scaunele cu 
orientare în direcţia opusă celei 
de rulare aşa încât copilul să vă 
poată vedea, sau un suport pentru 
bebeluşi care să se potrivească 
pe şasiul căr ciorului, ca să nu îl 
deranjaţi când doarme. 

2. identifi caţi necesităţile  
dumneavoastră  
aveţi un portbagaj auto mic sau 
spaţiu redus de depozitare acasă? 
alegeţi un cărucior care se pliază 
compact. puteţi cumpra un sistem 
de transport tandem in-line atunci 
când aveţi doi copii, iar atunci când 
aveţi copii mai mari un cărucior 
uşor face plimbările mai lungi mai 
puţin obositoare. 

3. Gândiţi-vă la stilul  
dumneavoastră de viaţă   
Dacă mergeţi mult, roţile 
blocabile/rotative şi roţile mai mari 
îmbunătţesc comportamentul pe 
terenul neuniform. În mijloacele de 
transport în comun, dimensiunea 
şi greutatea sunt caracteristici 
importante. Dacă folosiţi o 
maşină personală, gândiţi-vă să 
alegeţi un sistem de transport 
cu scoică detaşabilă. Ce părere 
aveţi despre accesoriile precum 
coviltirul pentru ploaie şi sacii 
căptuşiţi pentru picioare care oferă 
protecţie şi căldură bebeluşului 
dumneavoastră?

Cum să alegeţi SiSteMul De tranSport corect

luCruri pe Care trebuie Să le  luaţi În 
ConSiDerare

Sistemul CliCK & Go®

Cu ajutorul sistemului CliCK & Go®, 
puteţi monta scoica sau suportul pentru bebeluşi 
direct pe şasiul căruciorului – acum puteţi călători în 
voie.

Scaun pentru copii cu 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, iar din scaunul pentru copii detaşabil 
aceştia se pot uita în direcţia de rulare, pe parcurs ce 
copilul creşte.

Mânere
toate cărucioarele noastre au un mâner moale, 
dar încercaţi să alegeţi un model dotat cu mânere 
reglabile pe înălţime pentru a fi comod pentru orice 
situaţie.

plierea
plierea unui cărucior ar trebui să fie intuitivă şi 
uşoară dar, mai presus de orice, rapidă. Încercaţi noul 
mecanism de pliere şi deschidere cu o singură mână.

poziţii de repaus
ajustarea poziţiei copilului dumneavoastră pentru ca 
acesta să poată dormi sau pentru a permite stimularea 
copilului, sunt o garanţie pentru faptul că aceştia 
se simt confortabil şi sunt mulţumiţi. Dar bebeluşii 
trebuie să doarmă în poziţie perfect orizontală în 
primele lor luni de viaţă, pentru a ajuta coloana 
vertebrală şi sistemul respirator să se dezvolte într-un 
mod mai sănătos.

roţi
roţile frontale pot fi blocate sau se pot roti; rotirea 
facilitează virarea mai uşoară, în timp ce roţile blocate 
oferă stabilitate pe un teren neuniform. roţile mai 
mari merg mai bine pe nisip, noroi sau zăpadă, dar 
roţile mai mici asigură o dimensiune mai redusă a 
căruciorului atunci când este pliat. Cu ajutorul roţilor 
detaşabile rapid veţi putea să îl depozitaţi mai uşor în 
casă sau în maşină.
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SiSteM
De tranSport



SCoiCi 
pentru 

bebeluşi
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G

reutatea 
copilului

SCoiCi pentru bebeluşi

babY-SaFe Sleeper

În autovehicul... pe roţi... oriunde...

babY-SaFe scoici pentru bebeluşi

SCoiCile pentru bebeluşi  12 | 13

röMer baze Cărucioarele britax

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 adaptoarele adecvate.

0 0 naştere – 15 luni

+
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babY-SaFe Sleeper este un sistem de siguranţă cu o poziţie de aşezare 
complet orizontală care poate fi utilizat în maşină sau cu oricare dintre 
cărucioarele noastre. Căptuşeala interioară care absoarbe energia oferă 
bebeluşilor nou-născuţi o protecţie de jur împrejur precum şi confort. Când 
mânerul este în poziţie ridicată acesta oferă bebeluşului o protecţie de jur 
împrejur în cazul unui accident. 

Variante de material:

black thunder Chili pepper

rulou retractabil rulou retractabil     

babY-SaFe Sleeper

Made in Germany

0Grup
a



Cel Mai SănătoS MoD De a tranSporta Copilul 
tiMp ÎnDelunGat
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Căptuşeală 
interioară care 
absoarbe energia 
pentru protecţie  
înconjurătoare  
a corpului

Spătarul 
reglabil permite 
ajustarea poziţiei 
de aşezare 
a copilului 
dumneavoastră, 
atunci când se 
utilizează pe un 
cărucior

Coviltir pentru soare 
şi vânt, retractabil cu 
interior aspectuos

Centura de siguranţă cu fixare 
ajustabilă dintr-o singură mişcare

Husa căptuşită cu material moale
poate fi îndepărtată pentru spălare

Mecanism de operare 
cu o singură mână  
pentru desprinderea 
uşoară de pe 
cărucioare

Maner cu rotaţie în 
sens anti-orar  
pentru siguranţă 
maximă

Compatibil cu 
cărucioarele 
britax care includ 
caracteristica CliCK 
& Go®

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

accessorii: (disponibile separat) pentru o imagine de ansamblu completă asupra accesoriilor, vezi pagina 66/67/68

protecţie pentru nou-născuţi Coviltir pentru ploaie

G
reutatea 

copilului

0 naştere – 6 luni
G

ru
pa



babY-SaFe plus SHr ll și babY-SaFe plus ll

Variante de material:

black thunder Chili pepper Cool berry Cactus Green Smart Zebra*Fossil brown blue Sky

pink Starlite blue Starlite

Magic Dots*

*Disponibil numai pentru babY-SaFe plus SHr ll   

babY-SaFe  
plus SHr ll

babY-SaFe  
plus ll

Made in Germany Made in Germany

0
+

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.

G
ru

pa



accessorii: (disponibile separat) pentru o imagine de ansamblu completă asupra accesoriilor, vezi pagina 66/67/68

babY-SaFe plus SHr ll și babY-SaFe plus ll  16 | 17

0 91 105 14 20 26 332 116 15 21 27 343 12 18 24 317 16 22 28 354 13 19 25 328 17 23 3029 36 kg

babY-SaFe plus scoicile pentru bebeluşi

Scoicile noastre pentru bebeluşi babY-SaFe plus 
sunt ideale ca primele scaune auto, încă de la naştere, 
oferind protecţie laterală superioară la impact, cu ajutorul 
tehnologiei noastre inovatoare D-Sip®. Sistemul de 
înclinare integrală permite o poziţie mai orizontală pentru 
ca bebeluşul dvs. să stea întins, în timp ce adaptoarele 
integrate vă permit să ataşaţi scoica pentru bebeluşi 
rapid pe oricare dintre cărucioarele noastre, astfel încât să 
formeze un sistem de transport.

babY-SaFe plus SHr ii dispune de toate caracteristicile 
de siguranţă ale sistemului 
babY-SaFe plus ii. În plus, mecanismul de  
eliberare cu o singură mână oferă posibilitatea scoaterii 
rapide de pe cărucior folosind o singură mână, iar zona 
moale de pe mâner permite  
transportul în condiţii de confort.

babY-SaFe plus SHr ll:

tehnologia D-Sip® care 
oferă protecţie Înaltă 
la impactul lateral 
(Consultaţi pagina 
7 pentru explicaţiile 

Ham de siguranţă în 
5 puncte cu reglare printr-o 
singură tragere adjustment

Mecanism de operare cu 
o singură mână pentru 
desprinderea uşoară de pe 
cărucioare (babY-SaFe plus 
SHr ll)

aripile 
laterale adânci, 
căptuşite cu 
material moale,  
oferă protecţie 
laterală optimă la 
impact

tetiera şi hamul reglabile pe înălţime, 
cu reglare facilă, cu o singură mână, 
înlătură posibilitatea răsucirii

Zonă moale la 
atingere pe mâner  
pentru un transport 
confortabil

Sistem de aşezare integrală 
pentru o poziţie orizontală 

au fost acordate premii, 
atunci când au fost 
testate cu produsele 

au fost acordate premii, 
atunci când au fost 
testate cu produsele 
babY-SaFe plus şi babY-
SaFe plus SHr ii

Vedeţi lista de aplicaţii în automobile 
de pe pagina noastră web, pentru a 
verifica dacă aceste baze sunt aprobate 
pentru automobilul umneavoastră.

Sistemul iSoFix 
permite conectarea 
directă la punctele de 
ancorare iSoFix ale 
autovehiculului

babY-SaFe iSoFix & baze cu centură

acestea asigură o montare cu un singur clic a scoicii în maşină. Suporturile 
integrale pentru picioare asigură o stabilitate sporită şi transport mai sigur 
pentru copilul dumneavoastră.

Coviltir pentru ploaie Sac căptuşit pentru picioareHusă de rezervăHusă de varăHusa Keep Cool

Made in britain

naştere – 12 luni / 15 luni0
+

0 91 105 14 20 26 332 116 15 21 27 343 12 18 24 317 16 22 28 354 13 19 25 328 17 23 3029 36 kg
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SiSteM De 

tranSport



SiSteM De tranSport  18 | 19

0 91 105 14 20 26 332 116 15 21 27 343 12 18 24 317 16 22 28 354 13 19 25 328 17 23 3029 36 kg

Cărucioarele 
britax

SiSteM De tranSport

babY-SaFe Sleeper babY-SaFe  
scoici pentru bebeluşi

Sac căptuşit 
pentru picioare

landou pentru 
bebeluşi

portbebe cu manere 
de transport pentru 
bebeluşi

G
reutatea 

copilului

Sistemul CliCK & Go®

Cu ajutorul sistemului CliCK & Go®, puteţi monta scoica sau suportul 
pentru bebeluşi direct pe şasiul căruciorului – acum puteţi călători în voie.

naştere – 4 aniSiSteM De 
tranSport



Culori cadru: Variante de material:

black White Silver black thunder Chili pepper Fossil brown Cactus Green blue Sky Cool berry

Când siguranţa se întâlneşte cu stilul. linii curate – unde fiecare 
detaliu a fost gândit cu precizie. un design elegant, practic, cu un 
scop precis, perfect pentru părinţii de astăzi care au vieţi pline. 
lucrând cu unul dintre designerii de top din europa, am creat affinity, 
un cărucior care arată minunat pe străzile oraşului, iar în mediul 
rural emană eleganţă pură. un clasic modern la care valorile britax 
tradiţionale legate de siguranţă se întâlnesc cu stilul.

SiSteM De 

tranSport



accessorii: (disponibile separat) pentru o imagine de ansamblu completă asupra accesoriilor, vezi pagina 66/67/68

Dimensiuni produs:

roată frontală 
pivotantă 

Mâner reglabil pe înălţime, 
care oferă confort şi uşurinţă 

Suspensie spate reglabilă şi roţi 
posterioare cu aer, din cauciuc, 
pentru confort optim în timpul 

Cadru uşor din aluminiu, cu pliere 
extrem de facilă şi intuitivă, cu 
sistem de blocare automată şi 

Zona de şedere complet reversibilă, cu înclinare în 
mai multe poziţii, cu faţa în direcţia de deplasare şi în 
sensul invers direcţiei de deplasare, pentru menţinerea 

britax affinity  20 | 21

0 91 105 14 20 26 332 116 15 21 27 343 12 18 24 317 16 22 28 354 13 19 25 328 17 23 3029 36 kg

Coşuleţ  
britax affinity   

disponibil în toate cele 6 culori

Geantă pentru schimbarea bebeluşului 
britax affinity 

disponibil în toate cele 6 culori

Sac căptuşit pentru picioare britax 
affinity 

disponibil în toate cele 6 culori

G
reutatea 

copilului

Î 95 cm x a 60 cm x l 101 cm Î 33 cm x a 60 cm x l 66 cm 11 kg

CânD SiGuranţa Se Întâlneşte Cu Stilul

naştere – 4 aniSiSteM De 
tranSport





britax affinity  22 | 23



neon black neon Chili Fossil brown

Variante de material:

Versatilitate, confort şi o călătorie lină pentru copilul dvs.  b-Motion 
este un cărucior uşor, cu un mecanism de pliere simplu, cu o singură 
mână, şi un mâner reglabil pe înălţime – care vă va face viaţa mai uşoară. 
Suspensia superioară din spate oferă copilului o călătorie lină, în timp 
ce roţile din cauciuc pline cu aer vă permit să mergeţi pe orice teren 
accidentat. Folosind adaptoarele detaşabile CliCK & Go®, poziţionaţi 
uşor marsupiile babY-SaFe sau landourile portabile babY- SaFe direct 
pe şasiu pentru a vă crea sistemul de călătorie ideal. b-Motion mai 
prezintă şi un sistem de înclinare a scaunului cu mai multe poziţii, 
inclusiv un mod de culcare pe spate, vital pentru nou-născuţi.

autonom când 
este pliat

nou

SiSteM De 

tranSport



MoDele DiSponibile Cu 3 şi 4 roţi

Dimensiuni produs:

Î 105 cm x a 58 cm x l 100 cm 10.5 kgÎ 27 cm x a 58 cm x l 70 cm

Capotina impermeabilă 
detaşabilă cu decupaj din 

roată frontală pivotantă 

Mâner confortabil, căptuşit cu 

buzunar încăpător  

roţi cu eliberare rapidă 

Coş de cumpărături spaţios

Sistem de blocare automată 

accessorii: (disponibile separat) pentru o imagine de ansamblu completă asupra accesoriilor, vezi pagina 66/67/68

Geantă pentru schimbarea 
bebeluşului

tăviţă de joacăorganizator cărucior

landou pentru 
bebeluşi

Saci căptuşiţi pentru 
picioare

Coviltir pentru ploaieportbebe cu manere 
de transport pentru 
bebeluşi, Soft

b-Motion  24 | 25

roţi pentru orice teren*

*Disponibil numai pentru b-Motion 4

910 105 14 20 26 332 116 15 21 27 343 12 18 24 317 16 22 28 354 13 19 25 328 17 23 3029 36 kg
G

reutatea 
copilului

naştere – 4 aniSiSteM De 
tranSport



Variante de material:

black thunder* blue Sky neon black**Chili pepper Cool berry Fossil brown*

*Disponibil numai pentru b-aGile 4, **Disponibil numai pentru b-aGile 3

Viaţa nici nu ar putea fi mai simplă cu plierea britax  
cu o mână, dintr-o mişcare. b-aGile este creat pentru a vă face 
viaţa mai uşoară prin mecanismul de pliere cu o singură mână 
şi prin şasiul uşor, din aluminiu. adaptoarele detaşabile CliCK 
& Go® vă permit să vă poziţionaţi marsupiile babY-SaFe sau 
landourile babY-SaFe direct pe şasiu pentru a vă crea sistemul de 
călătorie ideal în timp ce înclinarea scaunului în mai multe poziţii 
include şi modul culcat pe spate, vital pentru nou-născuţi.

SiSteM De 

tranSport



910 105 14 20 26 332 116 15 21 27 343 12 18 24 317 16 22 28 354 13 19 25 328 17 23 3029 36 kg

accessorii: (disponibile separat) pentru o imagine de ansamblu completă asupra accesoriilor, vezi pagina 66/67/68

*Disponibil numai pentru b-aGile 4

b-aGile 4

Geantă pentru schimbarea 
bebeluşului

tăviţă de joacă

organizator căruciorGeantă de transport roţi pentru orice teren*

landou pentru 
bebeluşi

Saci căptuşiţi 
pentru picioare

Coviltir pentru 
ploaie

portbebe cu manere 
de transport pentru 
bebeluşi, Soft

Dimensiuni produs:

Î 100 cm x a 58 cm x l 90 cm b-aGile 3: 7.8 kg
b-aGile 4: 8.0 kg

Î 30 cm x a 58 cm x l 71 cm

Capotina impermeabilă 
detaşabilă cu decupaj din 

roată 
frontală 
pivotantă 

Mâner confortabil, 
căptuşit cu material moale

Cadru uşor din aluminiu

buzunar încăpător  

roţi cu eliberare rapidă 

Coş de cumpărături spaţios

Mecanism de pliere şi 
de deschidere, uşor de 
utilizat cu o singură 
mână, cu sistem automat 
de blocare a plierii 
şi dimensiune pliată 

CliCK & Go® sistem

b-aGile  26 | 27

G
reutatea 

copilului

MoDele DiSponibile Cu 3 şi 4 roţi

naştere – 4 aniSiSteM De 
tranSport



Variante de material:

agil, stabil, robust, construit pentru doi. Când familia dvs. se 
măreşte, nu mai este nevoie să faceţi compromisuri. b-aGile 
Double este din toate punctele de vedere la fel de practic ca 
b-aGile (încape cu uşurinţă pe o uşă normală, poate fi condus 
cu o singură mână şi este mai uşor decât multe alte cărucioare 
duble); este pur şi simplu construit în ideea unei familii mai mari. 
Mai mult, am inclus chiar şi adaptoare CliCK & Go® detaşabile, 
astfel încât căruciorul să poată fi încorporat într-un sistem complet 
de transport. acum doi copii pot călători la fel de confortabil şi de 
sigur ca unul singur.

autonom când este 
pliat

SiSteM De 

tranSport



Dimensiuni produs:

accessorii: (disponibile separat) pentru o imagine de ansamblu completă asupra accesoriilor, vezi pagina 66/67/68

Î 104 cm x a 78 cm x l 105 cm 13.2 kgÎ 31 cm x a 72 cm x l 78 cm

Saci căptuşiţi 
pentru picioare

roată 
frontală 
pivotantă 
blocabilă

Coş de cumpărături 
spaţios

Mâner reglabil care permite  
conducerea cu o singură mână

buzunar încăpător 

Cadru uşor din aluminiu

roţi cu eliberare rapidă  

Capotina impermeabilă detaşabilă 

CliCK & Go® sistem

Coviltir pentru ploaie organizator căruciorGeantă pentru 
schimbarea bebeluşului

portbebe cu manere de 
transport pentru bebeluşi, 
Soft

b-aGile Double  28 | 29

910 105 14 20 26 332 116 15 21 27 343 12 18 24 317 16 22 28 354 13 19 25 328 17 23 3029 36 kg
G

reutatea 
copilului

naştere – 4 aniSiSteM De 
tranSport



black thunder neon black Chili pepper

Variante de material:

b-SMart este un cărucior flexibil cu un sezut detaşabil, care 
poate fi utilizat orientat spre direcţia de rulare sau spre spate. 
Spătarul reglabil multiplu cu poziţie de şezut oferă o poziţie 
de întindere complet pe orizontală, ideală pentru nou-născuţi. 
adaptoarele integrate permit fixarea scoicii babY-SaFe, babY-
SaFe Sleeper şi a landoului pentru bebeluşi direct pe cadru, 
rezultând un sistem ideal de transport.

SiSteM De 

tranSport



Capotina impermeabilă detaşabilă cu 
decupaj din plasă

roţi cu eliberare rapidă pentru 

Cadru uşor din aluminiu

roată frontală pivotantă blocabilă

Coş de cumpărături 
spaţios

Scaun orientat în direcţie opusă 
celei de rulare şi în direcţia 
de rulare pentru menţinerea 
contactului vizual cu bebeluşul 

CliCK & Go® sistem

organizator căruciorGeantă pentru 
schimbarea bebeluşului

landou pentru 
bebeluşi portbebe cu manere de transport 

pentru bebeluşi, Soft
Saci căptuşiţi pentru 

Coviltir pentru ploaie

Dimensiuni produs:

Î 115 cm x a 62 cm x l 98 cm

Fără scaune

Î 29 cm x a 62 cm x l 85 cm 12 kgÎ 36 cm x a 62 cm x l 110 cm

cu scaun

b-SMart  30 | 31

accessorii: (disponibile separat) pentru o imagine de ansamblu completă asupra accesoriilor, vezi pagina 66/67/68

0 91 105 14 20 26 332 116 15 21 27 343 12 18 24 317 16 22 28 354 13 19 25 328 17 23 3029 36 kg
G

reutatea 
copilului

MoDele DiSponibile Cu 3 şi 4 roţi

naştere – 4 aniSiSteM De 
tranSport



Variante de material:

black thunder blue Skyneon black Chili pepper Cool berry

b-Dual este un cărucior flexibil care, cu ajutorul unui al doilea scaun, se 
transformă într-un sistem de transport tandem in-line pentru doi copii, de la 
naştere până la 18 kg. Scaunul principal poate fi utilizat orientat spre spate sau 
spre direcţia de rulare şi permite o poziţie de întindere complet pe orizontală 
pentru nou-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 faţă sau 
în spate.

SiSteM De 

tranSport



accessorii: (disponibile separat) pentru o imagine de ansamblu completă asupra accesoriilor, vezi pagina 66/67/68

landou pentru bebeluşi portbebe cu manere de 
transport pentru bebeluşi, 
Soft

Cadru auxiliar pentru scoică

Saci căptuşiţi pentru 
picioare

Geantă pentru schimbarea bebeluşuluiorganizator cărucior

Coviltir pentru ploaie

Scaun auxiliar

b-Dual  32 | 33

Capotina impermeabilă 
detaşabilă cu decupaj din 
plasă

Mâner cu înălţime reglabilă

Suspensie încorporată  
pentru o călătorie lină

Scaun suplimentar detaşabil 
pentru un al doilea copil

Cauciucuri rezistente la înţepare

roată frontală 
pivotantă 
blocabilă

Coş de cumpărături spaţios

Scaun orientat în  
direcţie opusă celei 
de rulare şi în direcţia 
de rulare pentru 
menţinerea contactului 
vizual cu bebeluşul 
dumneavoastră CliCK & Go® sistem

22 ConFiGuraţii poSibile

Dimensiuni produs:

Î 119 cm x a 69 cm x l 110 cm

Fără scaune

Î 30 cm x a 69 cm x l 84 cm 13 kgÎ 53 cm x a 69 cm x l 100 cm

cu scaun Fără al

2-lea scaun

0 91 105 14 20 26 332 116 15 21 27 343 12 18 24 317 16 22 28 354 13 19 25 328 17 23 3029 36 kg
G

reutatea 
copilului

naştere – 4 aniSiSteM De 
tranSport



port-bebe

Creat special pentru bebeluşi
utilizarea port-bebe – ului port-bebe vă oferă mai multă libertate când sunteţi în 
deplasare cu copilul dumneavoastră. puteţi transporta copilul dumneavoastră cu faţa 
înspre părinte, pentru a-i oferi un sentiment de siguranţă şi pentru a crea acea legătura 
afectivă extrem de importantă; sau cu faţa spre exterior, pentru a-i satisface curiozitatea 
despre lumea din jur. Suportul reglabil pentru cap şi deschiderile căptuşite pentru 
picioare asigură cel mai înalt nivel de confort.
  
Conceput pentru dumneavoastră
am dezvoltat sistemul de distribuţie a greutăţii Carrylong gândindu-ne la părinţii care 
transportă bebeluşul. Centura căptuşită din jurul taliei şi curelele pentru umeri distribuie 
greutatea copilului dumneavoastră în mod uniform pe umeri, spate şi şolduri, asigurând 
un confort maxim, de lungă durată, şi rezistenţă sporită, şi reducând neplăcerea durerilor 
cauzate de efort. Designul simplu vă permite să puneţi şi să scoateţi foarte uşor port-bebe 
– ul, fără ajutorul altcuiva. 

Variante de material:

navy organic black

port-
bebe



bărbiţa (2 buc.) Husa în prelungirea scaunului

accessorii: (disponibile separat) pentru o imagine de ansamblu completă asupra accesoriilor, vezi pagina 66/67/68

orientat spre interior

orientat spre exterior

aDeCVat pentru bebeluşi şi Copii MiCi

naştere – 2 ani

0 91 105 14 20 26 332 116 15 21 27 343 12 18 24 317 16 22 28 354 13 19 25 328 17 23 3029 36 kg

Carrylong System –
centura căptuşită 
din jurul taliei are 
curele pentru umeri, 
care distribuie 
în mod uniform 
greutatea copilului 
dumneavoastră pe 
umeri, spate şi şolduri 
pentru un confort de 
lungă durată, atunci 
când transportaţi 
copilul mai mult timp

Sistemul de prindere uşor de 
reglat permite ajustarea cu o 
singura mana

Deschiderile căptuşite pentru picioare 
pentru un maxim de confort

bărbiţă din bumbac 100% 
lavabilă la maşina de 

Suportul reglabil pentru 
cap pentru un control mai 
bun al capului şi gâtului

Cureluşele reglabile 
pentru picioare  
asigură susţinere şi 
siguranţă pentru copiii 

Husa detaşabilă 
pentru copii 
asigură o poziţie 
de şedere normală 
pentru copiii mai 
mici

port-bebe  34 | 35

G
reutatea 

copilului

port-
bebe



SCaunele
De Maşină



0 91 105 14 20 26 332 116 15 21 27 343 12 18 24 317 16 22 28 354 13 19 25 328 17 23 3029 36 kg

SCaunele auto
Dacă maşina dvs. nu are iSoFix:

FirSt ClaSS plus
KinG plus
eClipSe
eVolVa 1-2-3 plus
Max-WaY
Multi-teCH ll
KiD plus
KiD
aDVenture

DualFix
Max-Fix
VerSaFix
SaFeFix plus
Duo plus

KiDFix xp SiCt
KiDFix xp
KiDFix Sl

triFix 
xtenSaFix

SCaunele auto  36 | 37

G
reutatea 
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numai centură

“Scaunul ideal este acela care se potriveşte atât copilului 
dumneavoastră cât şi autovehiculului dumneavoastră şi 
este uşor de montat.”
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DualFix

Cu rotaţia de 360° a DualFix, este uşor să vă poziţionaţi copilul 
în scaun şi să schimbaţi orientarea dinspre înapoi spre înainte. 
Folosit iniţial orientat spre înapoi până la 9 kg, aveţi apoi 
opţiunea fie de păstra copilul orientat spre înapoi 
sau îl puteţi întoarce spre înainte, făcându-l flexibil şi adecvat atât 
pentru nou-născuţi, cât şi pentru copii mai mari. include toate 
funcţiile de siguranţă pe care le-aţi aştepta de la 
britax röMer, precum iSoFix şi un ham de prindere în  
5 puncte. puteţi fi sigur(ă) că copilul dvs. se va afla în siguranţă, 
indiferent de vârsta sau dimensiunea acestuia.

Variante de material:

black thunder Chili pepper Dark Grape Crown blue Smart Zebra

0
1&G

ru
pa

nou



orientat spre înapoi

orientat spre înainte

poziţii multiple de înclinare 
– se reglează fără a deranja 
copilulperniţele toracice 

de performanţă 
reduc deplasarea 
înainte a copilului 
în caz de impact

Husă care poate fi 
îndepărtată rapid fără a 

Sistemul 
iSoFix permite 
conectarea directă 
la punctele de 
ancorare iSoFix 

tetiera şi hamul reglabile pe înălţime, cu reglare facilă, cu o 
singură mână, înlătură posibilitatea răsucirii

Ham de siguranţă în 
5 puncte cu reglare 
printr-o singură 
tragere

rotirea scaunului la 360° îl face uşor de 
mişcat şi orientat dinspre înapoi spre 
înainte fără necesitatea de reinstalare 
şi poziţionează copilul în interiorul şi în 
exteriorul părţii laterale

accessorii: (disponibile separat) pentru o imagine de ansamblu completă asupra accesoriilor, vezi pagina 66/67/68

rotaţie a SCaunului la 360°

DualFix  38 | 39

Husă de varăHusă de rezervă Husa Keep Cool

• Husă SCaun Maşină

• oglindă la spatele scaunului

• parasolare care atârnă la geam eZ

0 91 105 14 20 26 332 116 15 21 27 343 12 18 24 317 16 22 28 354 13 19 25 328 17 23 3029 36 kg
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Max-Fix

FirSt 
ClaSS plus

Variante de material: Variante de material:

black thunder Chili pepper Crown blueDark Grapeblack thunder Stone Grey

Max-Fix și FirSt ClaSS plus

Made in britain Made in britain

0
1&G

ru
pa



Husă de rezervăHusa Keep Cool

accessorii:  (disponibile separat) pentru o imagine 
de ansamblu completă asupra accesoriilor, vezi pagina 
66/67/68

accessories:  (disponibile separat) pentru o imagine de ansamblu 
completă asupra accesoriilor, vezi pagina 66/67/68

Husă de rezervă Suport pentru capHusa Keep Cool Husă de vară

Max-Fix și FirSt ClaSS plus  40 | 41

Max-Fix
 
Sigur, orientat spre înapoi şi uşor de instalat. 
Max-Fix oferă confort şi siguranţă pentru 
copilul dvs. de la naştere până la 18 kg 
şi este uşor de instalat folosind sistemul 
iSoFix. De asemenea, scaunul este mai uşor 
decât majoritatea scaunelor şi, mulţumită 
sistemului iSoFix, este scaunul nostru 
orientat spre înapoi din grupa de vârstă 0+/1 
cel mai sigur.

FirSt ClaSS plus
 
Sistemul FirSt ClaSS plus este un 
scaun auto sigur şi confortabil pentru 
copii cu greutatea de până la 18 kg. 
este echipat cu protecţie laterală 
la impact, control al pasului pentru 
reducerea deplasării înainte în caz 
de accident şi dispune de o inserţie 
confortabilă pentru nou-născuţi, cu 
suport integrat pentru cap.

Ham de siguranţă în 
5 puncte reglabil pe 

Sistemul de 
distanţare reduce 
mişcarea spre faţă 
a copilului în cazul 

perniţele toracice de 
performanţă reduc 
deplasarea înainte 
a copilului în caz de 

Cadru îngust al scaunului adecvat 
pentru scaune ale autovehiculului 

inserţia pentru nou-născuţi oferă un plus de 

Sistemul de 
prindere Click & 
Safe® se fixează 
printrun clic atunci 
când tensionarea 
centurilor este 

orientat spre înapoi & 
spre înainte orientat 
spre înapoi pentru 
bebeluşi nou născuţi şi 
până la copii de 13 kg, 
iar apoi orientat spre 
înainte pentru copii de 
la 9 kg la 18 kg.

perniţe 
toracice 
pentru 
confortul 
copilului 

bara de ricoşeu 
previne rotirea 

aripile laterale 
adânci, 
căptuşite cu 
material moale, 
oferă protecţie 
laterală optimă 
la impact

Ham de siguranţă în 
5 puncte cu reglare 
printr-o singură 

tetiera şi hamul reglabile pe înălţime, cu 
reglare facilă, cu o singură mână, înlătură 

Suportul pentru picioare oferă 
un plus de stabilitate

testul suedez pluS este un 
test necesar pentru scaunele 
de maşină pentru copii, cu 
o accelerare mai înaltă care 
măsoară performanţa unui 
scaun în protejarea capului şi 
a zonei gâtului la o coliziune 
frontală.

0 91 105 14 20 26 332 116 15 21 27 343 12 18 24 317 16 22 28 354 13 19 25 328 17 23 3029 36 kg

0
1&

DaCă autoVeHiCulul eSte eCHipat Cu airbaGuri 
Frontale aCtiVe pentru SCaune, eSte interZiSă 
aşeZarea Copilului pe un SCaun Cu orientare În 
DireCţie opuSăCelei De rulare, În partea Din Faţă 
a autoVeHiCulului.

G
reutatea 

copilului

G
ru

pa
naştere – 4 ani



Sigur, uşor, elegant si unic. Certificat universal pentru utilizare în orice maşină 
cu puncte de ancorare iSoFix şi toptether, triFix este primul scaun auto dotat 
cu sistemul nostru revoluţionar iSoFix+ sistem de montare– ultima noastră 
inovaţie în materie de management al energiei. Combinaţia dintre modelul 
nostru patentat V-tether şi tehnologia anti-basculare reduce decisiv mişcarea spre 
faţă şi mişcarea de rotaţie a copilului dumneavoastră, sporind decisiv gradul de 
siguranţă. pe lângă marginile laterale înalte, cu căptuşeală moale, am îmbunătăţit 
gradul de protecţie al copilului dumneavoastră integrând tehnologia noastră 
inovatoare Si-pad, care absoarbe energia pentru a asigura o protecţie avansată în 
cazul impactului lateral.

triFix

taupe GreyStone Grey Crown blueChili pepper Smart Zebrablack thunder

Variante de material:

Made in Germany

1Grup
a



0 91 105 14 20 26 332 116 15 21 27 343 12 18 24 317 16 22 28 354 13 19 25 328 17 23 3029 36 kg

DiMenSiuni Mari la SCaun Se utiliZeaZa pentru 
Copil un tiMp inDelunGat

Husă de rezervăHusa Keep Cool Husă de vară

accessorii:  (disponibile separat) pentru o imagine de ansamblu completă asupra accesoriilor, vezi pagina 66/67/68

triFix  42 | 43

tehnologia Si-pad care oferă protecţie Înaltă 
la impactul lateral

Ham de siguranţă în 
5 puncte cu reglare 
printr-o singură 
tragere

eliberarea conectorului 
iSoFix – se eliberează 
uşor din faţă

perniţele toracice de performanţă reduc 
deplasarea înainte a copilului în caz de 
impact

tetiera şi hamul reglabile pe înălţime, cu 
reglare facilă, cu o singură mână, înlătură 
posibilitatea răsucirii

Husă care poate fi îndepărtată rapid fără a 
interfera cu hamul

poziţii multiple 
de înclinare – se 
reglează fără a 
deranja copilul

opritoarele hamului 
facilitează aşezarea 
copilului dvs. în scaun şi 
în afara acestuia

Sistemul iSoFix+ - iSoFix superior permite 
conectarea directă la punctele de ancorare iSoFix şi 
top tether ale autovehiculului

ancora în V oferă 
al treilea punct de 
ancorare, limitând 
mişcarea de rotaţie 
a scaunului

G
reutatea 

copilului

9 luni – 4 ani1Grup
a



VerSaFix

o combinaţie unică între siguranţă, versatilitate şi stil excelent. Doar pentru că 
aveţi mai mult de un singur autovehicul trebuie neapărat să aveţi mai mult de 
un scaun auto? VerSaFix are trei opţiuni de fixare, astfel încât poate fi mutat de 
pe un autovehicul pe altul rapid şi uşor – de pe maşina dvs. pe cea a bunicilor 
şi chiar a vecinilor şi a prietenilor. şi pentru că este de la britax, puteţi avea 
încredere că se fixează sigur de fiecare dată, utilizând centura de siguranţă a 
autovehiculului, iSoFix sau iSoFix şi ancora superioară. 

Variante de material:

black thunder Stone GreyCrown blue Smart ZebraChili pepper

Made in Germany

1Grup
a
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inStalare Cu Centură De SiGuranţă, iSoFix Sau 
iSoFix şi tetiera Superioară

accessorii:  (disponibile separat) pentru o imagine de ansamblu completă asupra accesoriilor, vezi pagina 66/67/68

Husa Keep Cool Husă de rezervă Husă de vară

VerSaFix  44 | 45

ancora superioară 
oferă al treilea 
punct de ancorare, 
limitând mişcarea 
de rotaţie a 
scaunului

perniţele 
toracice de 
performanţă 
reduc deplasarea 
înainte a 
copilului în caz 
de impact

aripile laterale adânci, 
căptuşite cu material moale, 
oferă protecţie laterală 
optimă la impact

Ham de siguranţă în 
5 puncte cu reglare 
printr-o singură tragere

tetiera şi hamul reglabile pe înălţime, cu 
reglare facilă, cu o singură mână, înlătură 

poziţii multiple 
de înclinare – se 
eglează fără a 
deranja copilul

Sistemul iSoFix permite 
conectarea directă la punctele de 
ancorare iSoFix ale autovehiculului

G
reutatea 

copilului

9 luni – 4 ani1Grup
a



SaFeFix plus

black thunder

Cool berry

Stone Grey

Cactus Green

Chili pepper

taupe Grey

Magic Dots

Smart Zebra big Giraffe

Dark Grape

Crown blue

Sistemul SaFeFix plus oferă un plus de stabilitate, prin adăugarea piciorului suplimentar 
de sustinere integrat, care limitează înclinarea şi mişcarea de rotaţie în caz de impact. 
Deplasarea înainte este redusă şi mai mult cu ajutorul sistemului nostru patentat pivot link, 
atunci când este instalat utilizând iSoFix. este şi versatil, deoarece aveţi opţiunea de a îl 
instala cu centura de siguranţă în 3 puncte a autovehiculului dvs., ceea ce face ca transferul 
să se realizeze cu uşurinţă.

Variante de material:
Made in Germany

1Grup
a
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DiMenSiuni Mari la SCaun Se utiliZeaZa pentru 
Copil un tiMp inDelunGat

accessorii: (disponibile separat) pentru o imagine de ansamblu completă asupra accesoriilor, vezi pagina 66/67/68

Suport pentru băuturi 
şi gustări

Husă de 
rezervă

Husa Keep 
Cool

Husă de vară

SaFeFix plus  46 | 47

Ham de siguranţă în 
5 puncte cu reglare 
printr-o singură 

perniţele toracice de 
performanţă reduc 
deplasarea înainte 
a copilului în caz de 

tetiera şi hamul reglabile pe înălţime, cu 
reglare facilă, cu o singură mână, înlătură 

Husă care poate fi îndepărtată rapid fără a 

poziţii multiple de înclinare – se 
reglează fără a deranja copilul

Sistemul iSoFix permite 
conectarea directă la punctele de 
ancorare iSoFix ale autovehiculului

Suportul pentru 
picioare oferă un 
plus de stabilitate

aripile laterale adânci, căptuşite cu material moale, oferă 

G
reutatea 

copilului

9 luni – 4 ani1Grup
a



*Disponibil numai pentru KinG plus

Duo plus și KinG plus

Variante de material:
Chili pepperStone Grey Magic Dotsblack thunder

Duo plus KinG plus
Made in Germany Made in Germany

1Grup
a
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Duo plus și KinG plus  48 | 49

Husă de vară

Husă de vară

Husa Keep Cool

Husa Keep Cool

pernită performantătop tetherHusă de rezervă

Husă de rezervă Suport pentru 
băuturi şi gustări

perniţele 
toracice de 
performanţă 
reduc deplasarea 
înainte a 
copilului în caz 
de impact

aripile laterale 
adânci, căptuşite 
cu material 
moale, oferă 
protecţie laterală 
optimă la impact

Ham de siguranţă 
în 5 puncte cu 
reglare printr-o 
singură tragere

tetiera şi hamul reglabile pe înălţime, cu reglare facilă, cu o 

KinG plus
 
KinG plus are un sistem automat de tensionare 
a centurii scaunului şi o zonă de şedere care 
se înclină spre faţă – făcând ca montarea 
să fie rapidă, simplă şi, mai presus de orice, 
sigură, folosind centura de scaun a maşinii cu 
fixare în 3 puncte, perfect pentru familii care 
au mai mult de o maşină. Marginile laterale 
înalte, cu căptuşeală moale oferă protecţie în 
eventualitatea unui impact lateral, în timp ce 
tetiera oferă un plus de confort şi susţinere. 
puteţi aşeza scaunul uşor în poziţie de repaus 
fără să îl deranjaţi pe copilul dumneavoastră, iar 
tetiera şi centura pot fi ajutate uşor în funcţie de 
înălţimea copilului dumneavoastră.

Duo plus
 
Sistemul Duo plus se referă numai la flexibilitate. 
Deoarece poate fi instalat utilizând fie sistemul 
iSoFix, fie o centură de siguranţă în 3 puncte, 
poate fi mutat cu uşurinţă într-o poziţie diferită 
din autovehicul sau poate fi transferat de pe 
un autovehicul pe altul. Cu mai multe poziţii de 
înclinare şi o tetieră şi un ham reglabile, scaunul 
îi oferă confort copilului dvs. aripile laterale 
adânci, căptuşite cu material moale, oferă 
protecţie laterală optimă la impact, în timp ce 
sistemul pivot link reduce deplasarea înainte în 
caz de accident.

accessorii: (disponibile separat) pentru o imagine 
de ansamblu completă asupra accesoriilor, vezi pagina 
66/67/68

accessorii:  (disponibile separat) pentru o imagine de ansamblu completă 
asupra accesoriilor, vezi pagina 66/67/68

Sistemul iSoFix 
permite conectarea 
directă la punctele de 
ancorare iSoFix ale 
autovehiculului

G
reutatea 

copilului

perniţele 
toracice de 
performanţă 
reduc deplasarea 
înainte a 
copilului în caz 
de impact

aripile laterale 
adânci, căptuşite 
cu material 
moale, oferă 
protecţie laterală 
optimă la impact

Ham de siguranţă 
în 5 puncte cu 
reglare printr-o 
singură tragere

tetiera şi hamul reglabile pe înălţime, cu reglare facilă, cu o 

9 luni – 4 ani1Grup
a



eClipSe

black thunder Chili pepper Dark Grape Crown blue

eClipSe este soluţia ideală dacă pentru un scaun de 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.

Variante de material:
Made in britain

1Grup
a



eClipSe  50 | 51

0 91 105 14 20 26 332 116 15 21 27 343 12 18 24 317 16 22 28 354 13 19 25 328 17 23 3029 36 kg

Suport pentru capHusa Keep Cool Husă de rezervă

Montarea În autoVeHiCul Cu Centura De SCaun Cu Fix are În 3  
punCte Sau Cu Centura la niVelul baZinului Cu Fixare În 2 punCte

accessorii:  (disponibile separat) pentru o imagine de ansamblu completă asupra accesoriilor, vezi pagina 66/67/68

perniţele toracice 
de performanţă 
reduc deplasarea 
înainte a copilului 
în caz de impact

Ham de siguranţă în 5 puncte cu 

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

poziţii multiple 
de înclinare – se 
reglează fără a 
deranja copilul

opritoarele hamului 
facilitează aşezarea 
copilului dvs. în scaun şi 
în afara acestuia

Husa căptuşită 
cu material 
moale poate 
fi îndepărtată 

G
reutatea 

copilului

9 luni – 4 ani1Grup
a



Max-WaY și Multi-teCH ll

Stone Greyblack thunder black thunder

Max-WaY Multi-teCH ll

Variante de material:

Made in britain Made in britain

1
2
-
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Multi-teCH ll
 
Multi-teCH ii poate fi utilizat în sensul 
direcţiei de deplasare sau invers şi este 
potrivit pentru copii între 9 şi 25 kg 
(aproximativ între 9 luni şi 6 ani). Aripile 
laterale adânci, căptuşite cu material moale, 
oferă protecţie laterală la impact, în timp ce 
tetiera reglabilă oferă un plus de confort şi 
susţinere. Suportul integrat pentru picioare 
şi sistemele de blocare a centurii permit 
instalarea facilă în autovehiculul dvs. în 
cazul utilizării în sensul invers direcţiei de 
deplasare.

Max-WaY 
 
orientat spre înapoi, testat de plus şi flexibil. Un 
scaun de maşină pentru copii de aproximativ 9 
luni, până la 6 ani, orientat spre înapoi. Designul 
inteligent include rabatarea rapidă cu picior 
frontal ajustabil şi tetieră şi harnaşament uşor 
de reglat pe înălţime. Instalarea în condiţii de 
siguranţă este asigurată de piciorul de susţinere 
nou proiectat, sistemele de decuplare centură şi 
tetierele joase uşor de conectat. Max-WaY este 
un scaun compact, ce permite mai mult spaţiu în 
spatele vehiculului pentru ceilalţi pasageri.

Husa Keep Cool Husă de vară

ancore de fixare

testul suedez pluS 
este un test necesar 
pentru scaunele de 
maşină pentru copii, 
cu o accelerare mai 
înaltă care măsoară 
performanţa unui 
scaun în protejarea 
capului şi a zonei 
gâtului la o coliziune 
frontală.

Husă de rezervă ancore de fixare

accessories:  (disponibile separat) pentru o 
imagine de ansamblu completă asupra accesoriilor, vezi 
pagina 66/67/68

accessorii:  (disponibile separat) pentru o imagine de ansamblu 
completă asupra accesoriilor, vezi pagina 66/67/68

Max-WaY și Multi-teCH ll  52 | 53

aripile laterale 
adânci, căptuşite 
cu material 
moale, oferă 
protecţie laterală 
optimă la impact

perniţe 
toracice 
pentru 
confortul 

Ham de  
siguranţă în 
5 puncte cu 
reglare printr-o 

Husă care 
poate fi 
îndepărtată 
rapid fără a 
interfera cu 

tetiera şi hamul reglabile pe înălţime, cu reglare facilă, 
cu o singură mână, înlătură posibilitatea răsucirii

tetiera şi hamul reglabile pe înălţime, cu reglare facilă, cu o 

Husa căptuşită 
cu material 
moale poate 
fi îndepărtată 
pentru spălare

perniţele 
toracice de 
performanţă 
reduc 
deplasarea 
înainte a 
copilului în caz 

aripile laterale 
adânci, căptuşite 
cu material moale, 
oferă protecţie 
laterală 
optimă 
la impact

Ham de 
siguranţă 
în 5 puncte 
cu reglare 
printr-o 
singură 

Suportul 
pentru 
picioare oferă 
un plus de 

orientare Spre Înapoi extinSă

G
reutatea 

copilului

9 luni – 6 ani
1
2
-
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xtenSaFix

păstraţi-vă micul pilot bine fixat chiar mai mult timp - în mod normal până la 
18 kg, iar acum până la 25 kg. xtenSaFix este adecvat de la nouă luni până în 
momentul în care copilul poate sta în scaunul maşinii. aceasta înseamnă că nu 
este nevoie să îl îmbunătăţiţi în mod constant. pe lângă aceasta, oferă siguranţa şi 
confortul fixării până la 25 kg, mai mult decât alte scaune, ceea ce ajută la evitarea 
mutării premature a copilului. acest lucru oferă părinţilor informaţi alegerea 
momentului în care copilul lor este pregătit pentru următorul stadiu. Mai include 
toate funcţiile de siguranţă pe care le-aţi aştepta de la britax röMer, precum 
iSoFix+ şi pivot link. puteţi fi sigur(ă) că copilul 
dvs. se va afla în siguranţă, indiferent de vârsta sau dimensiunea acestuia.

black thunder Chili pepper Dark Grape Crown blue Smart Zebra

Variante de material:

1
2
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Învăţând de la cei mai buni...
Menţineţi copilul într-un ham chiar mai mult timp – normal 
până la 18 kg şi acum până la 25 kg.

0 91 105 14 20 26 332 116 15 21 27 343 12 18 24 317 16 22 28 354 13 19 25 328 17 23 3029 36 kg

perniţele 
toracice de 
performanţă 
reduc deplasarea 
înainte a 
copilului în caz 
de impact

aripile laterale adânci, căptuşite cu 
material moale, oferă protecţie laterală 

Hamul de prindere în  
5 puncte de până la 25 kg 

poziţii multiple de înclinare 
– se reglează fără a deranja 

Husă care poate fi 
îndepărtată rapid 
fără a interfera cu 

ancora în V oferă 
al treilea punct 
de ancorare, 
limitând 
mişcarea 
de rotaţie a 
scaunului Sistemul iSoFix+ - iSoFix superior 

permite conectarea directă la 
punctele de ancorare iSoFix şi top 

Husa Keep Cool Husă de varăHusă de rezervă

SiSteM De Fixare În HaM Cu până la 25 KG

accessorii:  (disponibile separat) pentru o imagine de ansamblu completă asupra accesoriilor, vezi pagina 66/67/68

tetiera şi hamul reglabile pe înălţime, cu reglare 
facilă, cu o singură mână, înlătură posibilitatea 

xtenSaFix  54 | 55

G
reutatea 

copilului

9 luni – 12 ani
1
2
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eVolVa 1-2-3 plus

Scaunul combinat eVolVa 1-2-3 plus are diverse caracteristici, inclusiv perniţe 
performante pentru umeri, centură de siguranţă ajustabilă cu fixare în 5 puncte, 
protecţie în caz de impact lateral şi multe altele. la acest scaun auto premium am 
adăugat margini adânci cu căptuşeală moale, reglabile, care se potrivesc perfect 
pe măsură ce copilul creşte, o husă lavabilă ce poate fi scoasă uşor, şi sistemul 
de prindere cu centuri Click & Safe® cu clic pentru vă asigura de faptul că copilul 
dumneavoastră este perfect prins pe poziţie.

Variante de material:

Smart Zebrablack thunder Chili pepper

Made in britain

G
ru

pa 1
2
3



0 91 105 14 20 26 332 116 15 21 27 343 12 18 24 317 16 22 28 354 13 19 25 328 17 23 3029 36 kg

Husă de varăHusa Keep Cool Husă de rezervă

iDeal pentru buniCi Sau Cei Care tranSportă În  
MoD FreCVent Copii De DiFerite CateGorii De VârSte

poziţii reglabile pe lăţime astfel 
încât să se adapteze corpurilor 

perniţele toracice de 
performanţă reduc 
deplasarea înainte 
a copilului în caz de 

Ham de siguranţă în 5 
puncte cu reglare printr-o 

tetiera şi hamul reglabile pe înălţime, cu reglare facilă, cu 

aripile laterale adânci, căptuşite 
cu material moale, oferă protecţie 
laterală optimă la impact

Husă care poate fi 
îndepărtată rapid fără a 

opritoarele hamului facilitează aşezarea 
copilului dvs. în scaun şi în afara acestuia

Sistemul de prindere Click 
& Safe® se fixează printr-un 
clic atunci când tensionarea 

eVolVa 1-2-3 plus  56 | 57

accessorii:  (disponibile separat) pentru o imagine de ansamblu completă asupra accesoriilor, vezi pagina 66/67/68

G
reutatea 

copilului

Suport extensibil pentru 

9 luni – 12 ani
1
2
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KiDFix xp SiCt și KiDFix xp

Variante de material:

Crown blue Smart Zebra*black thunder Chili pepper Dark Grape** Cool berry*

KiDFix xp SiCt KiDFix xp

**Disponibil numai pentru KiDFix xp*Disponibil numai pentru  KiDFix xp SiCt

Made in Germany Made in Germany

NOU NOU

2
3
-

G
ru

pa



KiDFix xp SiCt

Siguranţa pe care o poţi simţi! xp-paD setează un nou 
standard de siguranţă. KiDFix xp SiCt dispune de 
tehnologia xp-paD pentru a menţine copilul aproape, 
noul sistem reglabil SiCt protejează împotriva 
impactelor laterale – 
iar sistemul iSoFit face instalarea foarte sigură şi 
securizată. asta înseamnă siguranţa adevărată.

KiDFix xp

xp-paD stabileşte un nou standard de siguranţă.  
KiDFix xp dispune de tehnologia xp-paD pentru 
a menţine copilul aproape, sistemul iSoFit face 
instalarea foarte sigură şi securizată, iar ghidajele 
centurii poziţionate intuitiv asigură o poziţionare 
corectă repetată a centurii de siguranţă a adultului 
fixată în 3 puncte pentru a maximiza protecţia 
copilului dvs. acesta este adevăratul sentiment de 
siguranţă.

0 91 105 14 20 26 332 116 15 21 27 343 12 18 24 317 16 22 28 354 13 19 25 328 17 23 3029 36 kg

xp-paD –
Stabilirea unui
nou standard de
siguranţă pentru 
Grupa de vârstă 
2-3 ani
(a se vedea pagina 
8 pentru explicaţii 
complete)

xp-paD –
Stabilirea unui
nou standard de
siguranţă pentru 
Grupa de vârstă 
2-3 ani
(a se vedea pagina 
8 pentru explicaţii 
complete)

tehnologia
reglabilă
cu pernă
pentru impact 
lateral
(SiCt)

aripile 
laterale 
adânci, 
căptuşite 
cu material 
moale, oferă 
protecţie 
laterală 
optimă la 
impact

Ghidaje pentru
centura de 
siguranţă
poziţionate
intuitiv

Ghidaje pentru
centura de 
siguranţă
poziţionate
intuitiv

tetieră reglabilă pe înălţime

tetieră reglabilă pe înălţime

tetieră cu husă lavabilă şi moale  

tetieră cu husă lavabilă şi moale  

Husă de varăHusa Keep Cool Husă de rezervă

Husă de rezervă

KiDFix xp SiCt și KiDFix xp  58 | 59

xp-paD Stabileşte un nou 
StanDarD De SiGuranţă.

accessorii:  (disponibile separat) pentru o imagine de 
ansamblu completă asupra accesoriilor, vezi pagina 66/67/68

accessorii:  (disponibile separat) pentru o imagine de 
ansamblu completă asupra accesoriilor, vezi pagina 66/67/68

Spătarul
în formă de V
asigură
o potrivire 
perfectă
de-a lungul
dezvoltării

Spătarul
în formă de V
asigură
o potrivire 
perfectă
de-a lungul
dezvoltării

G
reutatea 

copilului

9 luni – 12 ani
2
3
-
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KiDFix Sl și KiD plus

Variante de material:

black thunder Chili pepperStone Grey Magic Dots* Cool berry*Dark Grape Cactus Green*Crown blue Smart Zebra*

*Disponibil numai pentru KiD plus

Made in Germany Made in Germany

NOU
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0 91 105 14 20 26 332 116 15 21 27 343 12 18 24 317 16 22 28 354 13 19 25 328 17 23 3029 36 kg

Spătarul
în formă de V
asigură
o potrivire 
perfectă
de-a lungul
dezvoltării

Spătarul
în formă de V
asigură
o potrivire 
perfectă
de-a lungul
dezvoltării

aripile 
laterale 
adânci, 
căptuşite 
cu material 
moale, oferă 
protecţie 
laterală 
optimă la 
impact

Sistemul de 
blocare uşoară 
iSoFit permite 
o conexiune 
directă şi simplă 
cu punctele de 
ancorare iSoFix 

KiD plus
 
Dacă aveţi spaţiu suficient versiunea 
KiD plus oferă siguranţă şi confort maxim. 
la fel ca şi KiD plus SiCt, utilizează ghidajele 
centurii de scaun pentru a vă asigura că 
centura de scaun a maşinii dumneavoastră 
cu fixare în 3 puncte ţine copilul şi scaunul 
ferm pe poziţie, iar la acestea noi am inclus 
şi protecţia optimă în caz de impact lateral 
sub forma unor margini laterale înalte, cu 
căptuşeală moale.

Husa Keep Cool Husă de vară Husă de rezervă

KiDFix Sl
 
KiDFix Sl este un scaun iSoFit care creşte 
odată cu copilul dvs., este confortabil şi 
uşor de utilizat şi este versatil pentru a se 
potrivi tuturor nevoilor familiei indiferent 
dacă mutaţi scaunul de la o maşină la alta 
sau duceţi alţi pasageri în mod confortabil.                                                                 
KiDFix Sl vă oferă siguranţa la care vă 
aşteptaţi de la britax röMer, plus ghidajele 
pentru centura de siguranţă recreate în mod 
intuitiv, care reduc riscul de erori de instalare 
când fixaţi copilul.
Siguranţa în stare pură…

aripile laterale 
adânci, căptuşite 
cu material 
moale, oferă 
protecţie laterală 
optimă la impact

Husa căptuşită 
cu material 
moale poate 
fi îndepărtată 
pentru spălare

Husa căptuşită 
cu material 
moale poate 
fi îndepărtată 
pentru spălare

poziţii reglabile 
pe lăţime 
astfel încât să 
se adapteze 
corpurilor de 
diferite tipuri

accessorii:  (disponibile separat) pentru o imagine 
de ansamblu completă asupra accesoriilor, vezi pagina 
66/67/68

accessorii:  (disponibile separat) pentru o imagine 
de ansamblu completă asupra accesoriilor, vezi pagina 
66/67/68

proteCţie CoMpletă

Husa Keep Cool Husă de vară Husă de rezervă

KiDFix Sl și KiD plus  60 | 61

tetieră cu husă lavabilă şi moale  
şi ghidaj pentru centură

tetieră cu husă lavabilă şi moale  
şi ghidaj pentru centură

G
reutatea 
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KiD și aDVenture

Variante de material: Variante de material:

Stone Grey Dark Grapeblack thunder

Made in Germany Made in britain
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0 91 105 14 20 26 332 116 15 21 27 343 12 18 24 317 16 22 28 354 13 19 25 328 17 23 3029 36 kg

aDVenture
 
acest scaun uşor, extensibil, cu spătar înalt este 
perfect atunci când îl mutaţi dintr-o maşină în alta. 
Ghidează centura de scaun a maşinii cu fixare în 
3 puncte în mod corect şi are o tetieră ajustabilă 
pe înălţime şi protecţie în caz de impact lateral, 
precum şi un suport extensibil pentru băuturi şi 
gustări.

Husa Keep Cool Husă de rezervă

KiD
 
Sistemul KiD oferă protecţie optimă în caz de 
impact lateral pentru copilul dumneavoastră, cu 
margini laterale foarte înalte. Centura de scaun 
cu fixare în 3 puncte este ghidată perfect peste 
umerii copilului dumneavoastră şi peste bazin, la 
distanţă de gât şi de stomac. Cu o tetieră reglabilă 
care oferă susţinere şi confort, scaunul creşte, ca să 
spunem aşa, odată cu copilul dumneavoastră.

protecţia 
la impactul 
lateral

Husa căptuşită 
cu material 
moale poate 
fi îndepărtată 
pentru spălare

Suport 
extensibil 
pentru băuturi 
şi gustări

accessorii: (disponibile separat) pentru o imagine 
de ansamblu completă asupra accesoriilor, vezi pagina 
66/67/68

accessorii:  (disponibile separat) pentru o imagine 
de ansamblu completă asupra accesoriilor, vezi pagina 
66/67/68

proteCţie CoMpletă

tetieră cu husă lavabilă şi moale şi ghidaj 
pentru centură

tetieră cu husă lavabilă şi moale şi 
ghidaj pentru centură

Spătarul în 
formă de 
V asigură 
o potrivire 
perfectă 
de-a lungul 
dezvoltării 
copilului dvs

aripile laterale 
adânci, căptuşite 
cu material moale, 
oferă protecţie 
laterală optimă la 
impact

Husa 
căptuşită 
cu material 
moale poate 
fi îndepărtată 
pentru spălare

G
reutatea 

copilului

KiD și aDVenture  62 | 63
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Variante de material:Variante de material:

Cool berryblue Sky

JoCKeY  
Comfort

JoCKeY  
relax

lisa

Husa cu 
două feţe

Husa cu 
două feţe

Husa cu 
două feţe

Husa cu 
două feţe

nick

JoCKeY Comfort și JoCKeY relax

Made in Germany Made in Germany

SCaune
pentru
biCiCleta



JoCKeY  
relax

JoCKeY Comfort
 
atunci când doriţi să alegeţi un scaun de 
bicicletă căutaţi nu numai siguranţa, ci trebuie 
să vă gândiţi şi la factorul comoditate. JoCKeY 
Comfort are o apărătoare foarte mare care 
acoperă integral spiţele bicicletei şi un sistem 
confortabil de centuri cu fixare în 3 puncte, şi, un 
element important, catarama, spătarul şi tetiera 
cu 9 poziţii sunt toate reglabile doar cu o singură 
mână. Cu un suport pentru picioare ajustabil 
şi husă reversibilă făcută dintr-un material 
permeabil, copilul dumneavoastră va fi şi el 
fericit în maşină.

JoCKeY relax
 
JoCKeY relax este la fel de sigur ca şi modelul 
nostru Comfort: 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 înălţimea copilului 
dumneavoastră. este uşor de montat, husa este 
uşor de scos, şi aveţi nevoie de o singură mână 
pentru a schimba poziţia spătarului din vertical 
în poziţia de repaus.

accessorii: (disponibile separat) pentru o imagine de 
ansamblu completă asupra accesoriilor, vezi pagina 66/67/68

accessorii: (disponibile separat) pentru o imagine de 
ansamblu completă asupra accesoriilor, vezi pagina 66/67/68

Kit de montare pentru o a doua bicicletă

Kit de montare pentru o a doua bicicletă

reglarea tetierei cu o singură mână cu 9 
poziţii de reglare în înălţime

Husa este produsă din material 
care permite trecerea aerului, 
pentru o circulaţie îmbunătăţită 
a aerului

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

apărătoarea foarte 
mare care acoperă 
integral spiţele 
bicicletei reduc la 
minim pericolul de 
rănire

Suporturi multireglabile 
pentru picioare

Suport de 
arc puternic, 
din oţel

0 91 105 14 20 26 332 116 15 21 27 343 12 18 24 317 16 22 28 354 13 19 25 328 17 23 3029 36 kg

JoCKeY Comfort și JoCKeY relax  64 | 65
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9 luni – 5 ani
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pentru
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aCCeSorii De tranSport

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

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.

protecţie pentru nou-născuţi 
Sistemul de protecţie babY-SaFe Sleeper oferă protecţie sporită a capului pentru nou-
născuţi şi bebeluşii născuţi prematur, limitând mişcarea bebeluşilor atunci când sunt 
transportaţi în maşină.

Saci căptuşiţi pentru picioare
este comod şi călduros pentru copilul dumneavoastră. Ceea ce este unic la sacul căptuşit 
pentru picioare röMer, este faptul că închizătoarea scaunului auto este vizibilă oricând 
şi este testat integral pentru eventualitatea unui impact, ceea ce îl face sigur de utilizat în 
timpul călătoriilor cu maşina.

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

oglindă la spatele scaunului
oferă o imagine extinsă a copilului în orice unghi permiţându-vă să o instalaţi
pe o tetieră adiacentă a vehiculului.

tetiera superioară şi sistemele de fixare pe tetiere 
aceste chingi pentru tetiere se ataşează în diferitele puncte de ancorare din autovehicul, 
limitând mişcările de rotaţie ale scaunului în maşină.

perniţă performantă 
Duo plus este aprobat numai pentru autovehiculele următoare, dacă perniţa 
performantă este fixată în scaun: bMW (Mini), Mitsubishi Colt (3 portiere şi 5 portiere), 
Smart Forfour şi Fortwo, Suzuki Swift (eZ, MZ).

SCaunele auto
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Husă scaun maşină
protejează tapiseria maşinii de scurgeri de lichid şi este destinată a funcţiona împreună 
cu scaunele cu centuri de siguranţă şi cu scaunele cu iSoFix.
 
protecţie a scaunului auto
testat integral pentru eventualitatea unui accident, această protecţie rezistentă a 
scaunului auto previne alunecarea şi protejează tapiţeria de lichide care se pot vărsa şi 
pot murdări scaunul. Cuprinde şi un buzunar frontal de depozitare foarte comod. 

organizator scaun
este un spaţiu de depozitare pentru jucării, băuturi şi gustări şi protejează 
interiorul maşinii de murdărire– se ataşează simplu pe spatele scaunului şoferului sau 
co-pilotului.

parasolare (2 pachete)
un design unic care poate fi agăţat cu un cadru uşor şi întărit
simplifică aplicarea şi repoziţionarea. protecţia upV 30+ blochează razele ultraviolete.

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

Coviltir pentru ploaie
protejează bebeluşul împotriva vântului şi ploii.

adaptoare babY-SaFe
utilizaţi aceste adaptoare pentru a fixa scoicile anterioare babY-SaFe şi  
babY-SaFe plus ii pe cărucioarele britax compatibile.

roţi pentru orice teren
Faceţi faţă terenurilor denivelate cu mai multă uşurinţă cu aceste roţi pentru orice teren. 
potrivite pentru b-aGile 4 şi b-Motion 4.

bară de amortizare
Copilul dvs. aflat în creştere se poate ţine se această bară de amortizare şi se poate 
bucura de o călătorie confortabilă.

Geantă de transport 
oferă spaţiu convenabil de depozitare şi transport pentru b-aGile 3 sau 4 în timpul 
călătoriei.

tăviţă de joacă
această tăviţă de joacă cu fixare facilă este ideală pentru joacă şi pentru orele de masă. 
potrivită pentru b-aGile şi b-Motion.

organizator cărucior 
aprobat pentru utilizare cu b-aGile, b-SMart, b-Dual şi b-Motion. Două suporturi 
de băuturi, izolate, vă păstrează băuturile calde sau reci, în timp ce un compartiment 
încăpător şi buzunarele exterioare oferă spaţiu mare de depozitare.

Coviltir pentru ploaie
protejează bebeluşul împotriva vântului şi ploii.

Saci căptuşiţi pentru picioare
este comod şi călduros pentru copilul dumneavoastră. 

SiSteM De tranSport
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Scaun auxiliar
adecvat de la naştere până la 15 kg, acest scaun suplimentar transformă b-Dual întrun 
sistem de transport tandem in-line, şi cei doi copii ai dumneavoastră pot călători astfel 
împreună.

Cadru auxiliar pentru scoică
Cu ajutorul acestui cadru de metal, puteţi adăuga o a doua scoică la b-Dual.

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

portbebe cu manere de transport 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.

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.

adaptoare babY-SaFe
utilizaţi aceste adaptoare pentru a fixa scoicile anterioare babY-SaFe şi  
babY-SaFe plus ii pe cărucioarele britax compatibile.

pachet cu Culori asortate
alegeţi culoarea bunurilor dvs. pentru a se asorta cu culoarea şasiului – aşa cum doriţi.

Husa în prelungirea scaunului
oferă o zonă de şedere mai mare pentru port-bebe, permiţând copilului 
dumneavoastră în creştere să stea într-o poziţie confortabilă, normală atunci când este 
îndreptat pe direcţia inversă sensului de rulare.

bărbiţa (2 buc.)
bărbiţe din bumbac 100 % lavabile la maşina de spălat pentru port-bebe.

port-bebe

SCaune pentru biCiCleta

Kit de montare pentru o a doua bicicletă
permite transferul simplu al scaunului de bicicletă JoCKeY pe o altă bicicletă.



Statul într-un scaun auto sau într-un cărucior 
ar trebui să fie distractiv şi în aceeaşi măsură, 
sigur. anul acesta, britax röMer vă duce 
copilul într-un safari în inima africii! Cele mai 
remarcabile creaturi ale savanei îi pot ţine 
acum companie copilului dvs. cu modelele 
noastre Smart Zebra şi big Giraffe. oferiţi-i 
copilului dvs. un scaun auto care va aduce un 
zâmbet şi pe faţa dvs., şi pe cea a copilului!

SpeCial
2014

Datorită Cererii CoMplexe 
ne GăSiţi pe SaFari

cv
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t: +49 (0) 731 93 45-0, f: +49 (0) 731 93 45-210  
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