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OCHIIDIN DIN
SCÂNTEIA

NOŞTRI
PAŞII

VITEZA

NOŞTRI

Noi, cei de la Britax suntem convinşi că 
avem cea mai minunată muncă din lume – 
cea de a-i ajuta pe toți părinții să se bucure 
cu adevărat de fiecare detaliu şi eveniment  
al acestei fascinante călătorii care este 
viaţa de părinte.

Suntem de părere că viaţa de familie trebuie trăită la maxim.  
O lume în care părinţii sunt liberi să fie ei înşişi, iar copiii sunt liberi  
să exploreze cu încredere. 

Şi noi credem că este responsabilitatea noastră să facem aceste 
lucruri să se întâmple. 

Prin impunerea de standarde de siguranţă pentru a ne asigura că cei 
mici se bucură de cea mai bună protecție posibilă în timpul mişcării.

Prin depăşirea oricăror limite în crearea unui design inteligent şi elegant 
care să permită vieții în mişcare să decurgă fără dificultăți. 

Niciodată dictând calea pe care părinţii ar trebui să o aleagă –  
ci acordându-vă libertatea de a parcurge călătoria în siguranţă.

Ne iubim munca. Şi o facem de mult timp – dar încă ne trezeşte în 
fiecare dimineaţă cu o sclipire în ochi şi nelinişte în picioare. Sperăm 
că vă putem ajuta să vă trăiţi viaţa de familie în stilul propriu.
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ÎmPREuNă SuNTEm 
mAI buNI
Britax şi Römer sunt parte din familia noastră încă din 1978, 
iar BOB din 2011. Acum facem ca aceste legături să devină 
şi mai strânse. Ca marcă unică putem să ne dezvoltăm şi 
mai mult, oferindu-le părinților posibilitatea să trăiască viaţa 
de familie la cote maxime. Având inovaţia în ADN-ul nostru 
şi un angajament permanent de a depune toate eforturile.

COlAbORATORII NOŞTRI 
PIONIERI ÎN SIguRANţă
Tehnologia de precizie germană de la Römer, precum şi 
moştenirea unică a colaborării cu industria automobilelor 
au reprezentat un sprijin constant pentru poziţia de care ne 
bucurăm astăzi, de iniţiator de standarde pentru siguranţa 
în mişcare a copiilor. Împărtăşind împreună aceeaşi istorie 
şi aceleaşi convingeri, ne concentrăm acum pe o viziune 
comună – aceea de a construi un viitor şi mai sigur decât 
până acum.

FRăţIORul NOSTRu 
CEl SPORTIV
Suntem conştienţi că pentru unii părinţi libertatea înseamnă 
să poată hoinări prin oraş, iar pentru alţii să poată merge 
pe cărări nebătătorite. Cu Britax BOB puteți fi activi şi puteți 
avea libertate totală – indiferent ce înseamnă asta pentru 
dumneavoastră. Excursii de plăcere, curse de 5 km sau 
excursii pe drumuri neamenajate şi noroioase.



TRECEm lA

NIVElul 

uRmăTOR

Noi cei de la Britax suntem pasionaţi de 
ceea ce facem. Dar suntem şi conştienţi 
de responsabilitatea pe care o ducem pe 
umeri – responsabilitatea de a păstra în 
siguranţă „încărcătura” noastră cea mai 
preţioasă aflată în mişcare. 

De aceea, noi nu ne vom mulțumi niciodată cu„suficient de bine”. 
De aceea, vom depăşi întotdeauna pragul cerințelor minime şi nu 
ne vom opri până când nu vom obţine cel mai înalt nivel de siguranță 
pentru copilul dumneavoastră.

Aceasta înseamnă nu doar să ne conformăm ultimelor standarde  
de siguranţă, ci să fim campionii celor mai exigente standarde în  
domeniu. Aceasta presupune cercetări continue privind siguranţa în  
mişcare a copiilor şi utilizarea acestor cercetări pentru îmbunătăţiri şi  
inovaţii permanente. Aceasta înseamnă că efectuăm în permanență  
cele mai exigente teste pentru fiecare dintre produsele noastre – cum 
ar fi simularea oricărui tip de accident în cadrul centrelor noastre de 
testare de ultimă generaţie. Aceasta înseamnă că facem ceea ce 
trebuie – nu ceea ce este cel mai uşor.

Pentru că, la sfârşitul zilei, şi noi suntem mame şi taţi la rândul nostru.
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mODAlITăţI 
PRIN CARE 
AVEm gRIjă 
DE SIguRANţA 
COPIIlOR 

INOVAţII lA ImPACTul 
lATERAl
Înţelegem importanţa protecţiei la 
impactul lateral. De aceea am dezvoltat 
tehnologia D-SIP pentru a furniza o 
protecţie superioară bebeluşilor în 
cazul coliziunilor laterale, precum şi 
tehnologia XP-SICT pentru creşterea 
siguranţei copiilor mai mari în cazul 
coliziunilor laterale. De aceea am 
introdus sisteme SI-PAD de absorbţie 
de energie în zonele critice ale părţilor 
laterale ale scaunului.

ISOFIX ŞI ISOFIT
Am dezvoltat sistemul ISOFIX 
în 1997 în timpul colaborării 
noastre cu Volkswagen. 
Iar acum acesta reprezintă 
standardul global pentru 
instalarea scaunelor de 
maşină – asigurând o montare 
corectă şi o călătorie sigură de 
fiecare dată. Sistemul nostru 
unic ISOFIT a fost proiectat 
special pentru scaunele de 
maşină din grupele 2/3 – care 
folosesc atât sistemul ISOFIX, 
cât şi centurile de siguranţă 
ale maşinii pentru a direcţiona 
forţele de impact departe de 
copilul dumneavoastră.

INOVAţII ÎN INSTAlARE
Sistemul nostru patentat 
de tensionare a centurilor 
pentru o instalare simplă, 
sigură şi fermă de fiecare 
dată. Indicatori coloraţi care 
să le permită părinților să se 
re-asigure că scaunul este 
instalat corect.

PERNIţE TORACICE 
PERFORmANTE
Perniţele noastre toracice 
unice reduc mişcarea copilului 
spre partea din faţă în 
eventualitatea unui impact.

PIVOT lINK
Sistemul nostru patentat 
Pivot Link reduce şi mai mult 
mişcările la coliziuni frontale şi 
din spate – minimizând riscul 
de lovire a capului copilului de 
zona interioară a maşinii.
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HAm DE SIguRANţă 
ÎN 5 PuNCTE ŞI 
ANCORAREA ACTIVă
Pornind de la hamul nostru de siguranţă 
în 5 puncte, modelat în conformitate cu 
tehnologia de Formula 1, am ajuns la 
sistemele noastre de tensionare activă 
(ATS) şi sistemul nostru luminos (LS) – 
inovaţiile noastre în domeniul hamurilor 
permit copilului să fie în siguranţă, dar 
şi să se simtă confortabil pe durata 
fiecărei călătorii.

ORIENTARE SPRE 
ÎNAPOI PENTRu mAI 
mulT TImP
Suntem de părere că toți 
copiii trebuie să rămână 
orientaţi spre înapoi pentru 
cât mai mult timp posibil – şi 
astfel dezvoltăm continuu 
gama noastră de produse 
pentru a oferi mai multe 
opţiuni conforme atât acestei 
orientări, cât şi nevoilor 
dumneavoastră specifice.

3m SCOTCHlITE
Benzile reflectorizante de 
siguranţă 3M ScotchliteTM 
permit copilul dumneavoastră 
să fie vizibil chiar şi în condiţii 
de luminozitate scăzută.

ISOFIX+
Ultimele inovaţii pe care le-
am făcut la sistemul ISOFIX 
folosesc conectori mai laţi 
pentru a limita mişcările 
laterale, împreună cu ancorajul 
V-Tether din partea superioară 
care consolidează stabilitatea 
şi absoarbe forţele de impact.

XP-PAD
În cazul unei coliziuni frontale, 
XP-PAD reduce forţele 
exercitate asupra gâtului 
copilului cu până la 30%* 
comparativ cu o centură 
de siguranţă de adult – prin 
intermediul sistemului nostru 
standard de compresie a 
pernei în doi paşi.

* Sursa: Teste Britax 2013
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Primele zâmbete. Primii paşi. Prima noapte fără treziri. 
Ştim că nimic nu se poate compara cu acel moment 
unic, când ceva se întâmplă prima oară.

De fapt, începuturile sunt foarte importante şi pentru echipa noastră, a celor de la 
Britax. Începuturile sunt modul prin care noi ne depăşim limitele pentru a vă oferi 
dumneavoastră posibilitatea de a trăi viaţa de familie aşa cum vă doriți. Abordând 
provocări în design care nu au mai fost soluţionate până acum. Generând standarde 
care să transforme lumea noastră într-un loc în care copiii pot călători în siguranță.

Cum ar fi ECE R44 – primul standard legislativ european pentru scaune de maşină.  
Am ajutat la crearea acestuia în 1981. Apoi am fost prima marcă care a lansat sistemele  
de prindere R44 aprobate în întreaga Europă.

ISOFIX este un alt început de care suntem mândri. Primul – şi încă singurul – standard 
global pentru instalarea scaunelor de maşină. Inventat de noi în colaborare cu Volkswagen 
în 1997 pentru a furniza părinţilor o modalitate mai simplă şi mai sigură de a-şi instala 
scaunele de maşină.

Produsul nostru BOB REVOLUTION PRO. O altă inovaţie Britax. Primul cărucior pentru 
alergare şi patinare cu o roată frontală pivotantă aprobat în Europa. Care să permită 
părinților să exploreze orice teren în ritm propriu. 

Sau produsul nostru KIDFIX XP SICT. Primul scaun de maşină din grupele 2/3 care a 
câştigat un calificativ de siguranţă „foarte bun” acordat de ADAC şi Stiftung Warentest 
în octombrie 2013.*

*Stiftung Warentest şi ADAC Motorwelt, 10/2013, atunci când au fost folosite cu ISOFIX.

ÎNCEPuTuRI
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TRANSPORTARE
Port bebe-ul nostru confortabil 
pentru a satisface minţile 
curioase

MERSUL 
CU MAŞINA
Suprema siguranţă pentru 
încărcătura preţioasă

PLIMBARE
Cărucioare inteligente pentru 
o viață liniştită

MERSUL 
CU BICICLETA
Scaune inovatoare pentru 
călătoria pe două roţi

EXPLORARE
Cărucioare active pentru  
orice tip de teren

CUPRINS | 11

CălăTORIE Orice vă trebuie pentru a vă 
deplasa cu uşurinţă, în siguranţă 
şi cu încredere deplină. Astfel 
încât să vă bucuraţi de tot ceea 
ce vă oferă călătoria.

PENTRu 
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O mulțime de lucruri se întâmplă bebeluşilor atunci când vin pe 
lume. Privelişti noi, sunete noi, mirosuri noi. Şi toate astea după 
confortul familiar din pântecul mamei. Astfel, nu este de mirare 
că modul lor favorit de a explora lumea este fiind ţinuţi strâns şi 
în siguranţă la pieptul mamei sau al tatălui.

Şi asta nu are legătură doar cu plăcerea de a primi îmbrăţişări 
– ci şi cu nevoia de a crea o „tabără de bază pentru bebeluş” 
– un loc sigur din care el poate începe să exploreze lumea 
înconjurătoare. Cu port-bebe-ul Britax Baby Carrier, curiozitatea  
şi încrederea sunt create prin simplul contact uman. Pentru că 
ştim că explorarea lumii este un lucru extraordinar,

dar să explorezi împreună – acesta 
este momentul în care începe 
adevărata distracţie.

ÎmPREuNă
mAI bINE
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Caracteristici: 
1  Construirea legăturilor – orientare către interior 

pentru bebeluşii mici

2  Alimentarea curiozităţii – orientare către exterior 
pentru bebeluşii gata să exploreze

3  Poziţie de aşezare naturală – insert detaşabil 
pentru bebeluşii mai mici

4  Confort maxim pentru bebeluş – deschideri 
căptuşite pentru picioare

5  Confort maxim pentru dumneavoastră – sistem 
CarryLong de distribuţie a greutăţii, model simplu 
de ataşare „peste cap”

6  Siguranţă integrată – tetieră ajustabilă şi deschideri 
pentru picioare

7  Bărbiţă inclusă

Variante de material: 

Navy organic Black

Accesorii: 
Bărbiţă (2 pachete). Insert extensie scaun. 

 
 
 
 
 
 

 
Aflați mai multe informaţii pe site-ul www.britax.com

Încredere şi curiozitate 
prin simpla conexiune 
interumană

De la naştere la 14,5 kg (2 ani)

PORT-BEBE
Pentru timp de calitate în mişcare

1

3

7

36

6

4

5 2

lovedbyparents.com
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DE CE NOI  
Dăm ATENţIE

LUCRURILoR 
MăRUNTE

Cum ar fi să puteţi plia căruciorul în orice 
direcţie este poziţionat scaunul. Sau să 
puteţi aşeza nou-născutul în totalitate 
în poziție orizontală în scoica noastră 

BABY-SAFE SLEEPER pentru a-i putea 
asigura cea mai bună poziţie micului călător. 

Să ştiţi că micuţul dumneavoastră poate 
să aibă confort total indiferent de vreme – 
mulţumită cataramelor noastre acoperite 
cu pudră care rămân plăcute şi reci chiar 

şi în cele mai călduroase zile.

Indiferent dacă vorbim despre ceea ce 
poate face o zi să decurgă mai lin sau mai 
sigur, misiunea noastră este de a cunoaşte 

lucrurile mici care fac toată diferenţa.

Atunci când vine vorba 
despre plimbări cu cei 
mici, ştim că lucrurile 
mărunte pot fi extrem 

de importante.
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     g
ăSIţI-Vă       PROPRIA CAlE

Lumea trebuie să fie un loc fantastic 
pentru cei mici.
Loc de joacă parțial. Privelişti noi. Sunete noi. Posibilităţi nelimitate.

Sală de clasă parțială. Un loc pentru satisfacerea minţilor curioase.

Pentru cei mici, lumea nu este definită de hărţi. Este definită de 
priveliştile pe care le-au văzut, de locurile spre care se îndreaptă 
şi de toate lucrurile bune care li se întâmplă pe parcurs. Copii 
sunt spirite libere în mod instinctiv. Iar noi credem că este un 
lucru minunat să fii aşa.

La Britax suntem de părere că – oriunde aţi fi, în orice fel v-aţi 
mişca – singura cale pe care trebuie să o urmaţi este cea proprie. 
Credem că viaţa de părinte nu ar trebui să se conformeze regulior 
din cărți, ci ar trebui să însemne a-ţi trăi viaţa la maxim.

Promitem să furnizăm o gamă variată de cărucioare, gondole şi 
scoici pentru a face totul posibil. Unde mergeţi? Asta decideţi 
dumneavoastră.

SISTEME PENTRU CĂLĂTORIE | 19
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CăRUCIoR

BRITAX GO NEXT
Inteligent şi compact 

Greutate
13 kg 

Dimensiuni 
Î 110 x L 62,5 x l 94 cm 
Pliat: Î 50 x L 62,5 x l 78 cm 

 
 

Sistem pentru călătorie
Opţiuni CLICK & GO® detaşabile, compatibile 
cu orice scoici BRITAX RÖMER
Gondolă inclusă 
 

Pliere
Pliere uşoară patentată în poziţie spre partea 
din faţă sau cu faţa la părinte
De sine stătător atunci când este pliat

 
 

Scaun
Scaun cu şezutul complet reversibil
Spătar şi suport pentru picioare reglabile 
în mai multe poziţii

Roţi
Roţi frontale pivotante blocabile 
Roţi posterioare cu cameră dublă
Roţi din cauciuc
Roţi cu eliberare rapidă

Mâner
Mâner ergonomic ajustabil pe înălţime 
Înălţime mâner: Î 90-110 cm 
 

Copertină
Copertină reglabilă 
Copertină protectoare mare cu vizor extensibil 
pentru razele solare 
Şorţ pentru protecţie împotriva intemperiilor 
Fereastră de ventilare 

De ce să cumpăraţi?
Pentru toate micile detalii care fac viaţa zilnică 
mai uşoară 

BRITAX GO
Pur şi simplu inteligent 

Greutate
12 kg 

Dimensiuni 
Î 110 x L 61 x l 94 cm 
Pliat: Î 50 x L 61 x l 78 cm 

 
 

Sistem pentru călătorie
Opţiuni CLICK & GO® detaşabile, compatibile 
cu orice scoici BRITAX RÖMER
Gondolă şi scoică disponibile separat 
ca accesorii 

Pliere
Pliere uşoară, patentată, în direcție frontală 
sau cu faţa la părinte
Care se poate susține singur atunci când 
este pliat

 

Scaun
Scaun cu şezutul complet reversibil 
Spătar şi suport pentru picioare reglabile 
în mai multe poziţii

Roţi
Roţi frontale pivotante blocabile 
Roţi cu greutate redusă care nu se pot găuri
Roţi cu eliberare rapidă

Mâner
Mâner ergonomic ajustabil pe înălţime 
Înălţime mâner: Î 90-110 cm 
 

Copertină
Copertină reglabilă 
Copertină protectoare mare
Şorţ pentru protecţie împotriva intemperiilor 
Fereastră de ventilare  

De ce să cumpăraţi?
Un cărucior rezistent, uşor şi manevrabil 
pentru toate condiţiile atmosferice şi pentru 
toate suprafeţele 

AFFINITY
Stil, personalizare şi performanţă. 
Urban şi rural

Greutate
11 kg 

Dimensiuni 
Î 95 x L 60 x l 101 cm 
Pliat: Î 33 x L 60 x l 66 cm 

 
 

Sistem pentru călătorie
Opţiuni CLICK & GO® integrate, compatibile 
cu orice scoici BRITAX RÖMER
Landou tare disponibil separat ca accesoriu 
în toate culorile căruciorului 

Pliere
Şasiu din aluminiu cu greutate redusă 
şi cu pliere intuitivă 
Sistem automat de blocare a plierii 
Dimensiune compactă la pliere
De sine stătător atunci când este pliat
 

Scaun
Scaun cu şezutul complet reversibil 
Poziţii multiple de înclinare 

Roţi
Roţi frontale pivotante blocabile
Roţi posterioare cu cameră dublă
Roţi cu eliberare rapidă

Mâner
Mâner ajustabil pe înălţime
Înălţime mâner: Î 72-107 cm 
 

Copertină
Copertină reglabilă 
Parte a conceptului de set scaun color
Fereastră de ventilare
 

De ce să cumpăraţi?
Pentru că vă puteţi construi căruciorul perfect 
– alegând cadrul şi culorile materialului care se 
potrivesc stilului dumneavoastră personal

B-SMART
Adaptabil în mod inteligent 

Greutate
12 kg 

Dimensiuni 
Î 115 x L 62 x l 98 cm 
Pliat: Î 36 x L 62 x l 110 cm 
 
 

Sistem pentru călătorie
Opţiuni CLICK & GO® integrate, 
compatibile cu orice scoici 
BRITAX RÖMER
Landou tare şi landou moale 
disponibile separat ca accesorii 

Pliere
Şasiu din aluminiu cu greutate 
redusă
Sistem automat de blocare 
a plierii
 

Scaun
Întindere la orizontală
Poziţii multiple de înclinare 
a scaunului 

Roţi
Roţi frontale pivotante blocabile
Roţi cu eliberare rapidă 

Mâner
Mâner ajustabil pe înălţime
Înălţime mâner: Î 63-110 cm 
 

Copertină
Copertină reglabilă 
Copertină impermeabilă si 
detaşabilă cu fereastră din plasă

De ce să cumpăraţi?
Deoarece cărucioarele nu pot fi 
mai adaptabile de atât 
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B-MOTION
operare uşoară. 
Urban şi rural

Greutate
B-Motion 3: 11 kg 
B-Motion 4: 10,5 kg

Dimensiuni 
B-Motion 3:  
Î 105 x L 58 x l 105 cm 
Pliat: Î 35 x L 58 x l 70 cm
B-Motion 4:  
Î 105 x L 58 x l 100 cm 
Pliat: Î 27 x L 58 x l 70 cm

Sistem pentru călătorie
Opţiuni CLICK & GO® detaşabile, 
compatibile cu orice scoici 
BRITAX RÖMER
Landou tare şi landou moale 
disponibile separat ca accesorii

Pliere
Pliere simplă prin tragere cu 
o singură mână 
Sistem automat de blocare 
a plierii 
Dimensiune compactă la pliere
De sine stătător atunci când 
este pliat

Scaun
Întindere la orizontală
Poziţii multiple de înclinare 
a scaunului 

Roţi
Roţi de cauciuc cu cameră dublă
Roată(roţi) frontală(e) pivotantă(e) 
blocabilă(e)
Roţi cu eliberare rapidă

Mâner
Mâner matlasat ajustabil 
pe înălţime
Înălţime mâner: Î 80-110 cm 

Copertină
Copertină reglabilă 
Copertină impermeabilă si 
detaşabilă cu fereastră din plasă

De ce să cumpăraţi?
Un cărucior complet flexibil, 
perfect pentru teren accidentat, 
dar şi pentru oraş

B-AGILE
Un mijloc de locomoţie mic 
şi agil

Greutate
B-Agile 3: 7,8 kg 
B-Agile 4: 8 kg

Dimensiuni 
B-Agile 3 + 4:  
Î 100 x L 58 x l 90 cm 
Pliat: Î 30 x L 58 x l 71 cm 

 

Sistem pentru călătorie
Sistem detaşabil CLICK & GO® 
disponibil separat, compatibil cu 
toate scoicile BRITAX RÖMER
Landou tare şi landou moale 
disponibile separat ca accesorii

Pliere
Pliere simplă prin tragere cu 
o singură mână 
Sistem automat de blocare 
a plierii 
Dimensiune compactă la pliere
 

Scaun
Întindere la orizontală
Poziţii multiple de înclinare 
a scaunului 

Roţi
Roată(roţi) frontală(e) pivotantă(e) 
blocabilă(e)
Roţi cu eliberare rapidă

Mâner
Mâner matlasat 
Înălţime mâner: Î 100 cm 
 

Copertină
Copertină reglabilă 
Copertină impermeabilă si 
detaşabilă cu fereastră din plasă

De ce să cumpăraţi?
Un cărucior uşor de pliat cu 
greutate redusă, ideal pentru oraş 

B-AGILE DOUBLE
În aceeaşi direcţie unul 
lângă celălalt

Greutate
13,2 kg 

Dimensiuni 
Î 104 x L 78 x l 105 cm 
Pliat: Î 31 x L 72 x l 78 cm
 
 
 

Sistem pentru călătorie
Sistem detaşabil CLICK & GO® 
disponibil separat, compatibil cu 
toate scoicile BRITAX RÖMER
Landou moale disponibil separat 
ca accesoriu

Pliere
Pliere simplă prin tragere cu 
o singură mână 
Sistem automat de blocare 
a plierii 
De sine stătător atunci când 
este pliat

Scaun
Întindere la orizontală
Poziţii multiple de înclinare 
a scaunului 

Roţi
Roată(roţi) frontală(e) pivotantă(e) 
blocabilă(e)
Roţi cu eliberare rapidă

Mâner
Mâner matlasat ajustabil pe 
înălţime care permite manevrarea 
ergonomică cu o singură mână
Înălţime mâner: Î 76-110 cm

Copertină
Copertină reglabilă 
Copertină impermeabilă si 
detaşabilă cu fereastră din plasă

De ce să cumpăraţi?
În sfârşit un cărucior dublu care 
încape pe orice uşă standard 

De la naştere la 17 kg (3 ani) 6 luni – 17 kg (3 ani), de la naştere cu  
gondola sau scoica  
(disponibile separat)

De la naştere la 17 kg (4 ani)6 luni – 17 kg (3 ani), de la naştere cu  
landou sau scoică 
(disponibile separat)

De la naştere la 15 kg (4 ani)De la naştere la 15 kg (4 ani) De la naştere la 15 kg (4 ani)
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Pentru mai multe informaţii  
vizitaţi www.britax.com
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Caracteristici: 
1  Conceput pentru copilul în creştere – gondolă 

la înălţime pentru crearea conexiunilor, scaun 
cu şezutul la înălţime mică pentru creşterea 
independenţei

2  Uşor de pliat – orientare spre înainte sau 
spre înapoi

3  Totul într-unul singur – gondola şi şezutul incluse

4  Confort pentru copil – spătar şi suport pentru 
picioare reglabile în mai multe poziţii

5  Protecţie solară de ultimă generaţie – pălăriuță 
foarte mare pentru protecţia solară, pliabilă

6  Roţi personalizabile – pivotante sau blocate, 
standard sau rural

7  Benzi de siguranţă reflectorizante 3M Scotchlite™

Specificaţiile produsului: 
kg  Greutate: 13 kg

 Dimensiuni: Î 110 cm x L 62,5 cm x l 94 cm

 Dimensiuni: Î 50 cm x L 62,5 cm x l 78 cm

opţiuni pentru şasiu: Variante de material: 

 
1 2  7 8 9

Pentru mai multe detalii vă rugăm să consultaţi 
prezentarea noastră generală la pagina 36.

Accesorii: 
Saci căptuşiţi pentru picioare. Placă pentru un alt copil. 
Plasă de ţânţari. Copertină de ploaie pentru cărucior. 
Copertină de ploaie pentru gondolă. Roţi pentru uzul 
rural. Geantă pentru scutece. Coş pentru cumpărături.
Pentru mai multe detalii vă rugăm să consultaţi 
prezentarea noastră generală la pagina 40.

 
Sunt disponibile şi alte produse. 
Aflați mai multe informaţii pe site-ul www.britax.com

Atât de intuitiv încât aţi 
putea crede că vă poate 
citi gândurile

De la naştere la 17 kg (3 ani)

BRITAX GO NEXT
Inteligent şi compact

1

4

4

5

6

7

3

1

2

6 luni – 17 kg (3 ani), de la naştere cu gondola sau scoica 
(disponibile separat)

BRITAX GO
Pur şi simplu inteligent.

SISTEM PENTRU CĂLĂTORIE

Cu scoică Cu BABY-SAFE 
SLEEPER

Cu gondolă
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„  De ce să căutaţi rezultate bune făcând compromisuri 
asupra muncii de calitate? Aceasta este întrebarea care 
ne-a inspirat să proiectăm GO NEXT. Un cărucior la 
care forma şi funcţionalitatea lucrează una cu cealaltă 
şi nu una împotriva celeilalte. Stil scandinav combinat 
cu funcţionalitate inteligentă.”

Particularităţi avansate  
care sunt uşor de folosit  
în mod intuitiv.
Carolina Olsson, Senior Product Manager la Britax,  
Malmö, Suedia

bRITAX gO NEXT
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Caracteristici: 
1  Confort încă de la naştere – cu landoul 

BRITAX AFFINITY (disponibil ca accesoriu)

2  Confort pentru dumneavoastră – mâner ajustabil 
pe înălţime

3  Flexibilitate totală – orientare spre înainte sau spre 
înapoi, cu poziţii multiple de înclinare

4  Stil personalizabil – seturi de scaun color pentru 
şasiu şi pânză

5  Sistem pentru călătorie gata pentru a fi folosit – 
receptoare integrate CLICK & GO®

6  Călătorie lină – suspensii faţă şi spate

7  Copertină de ploaie inclusă

Specificaţiile produsului: 
kg  Greutate: 11 kg

 Dimensiuni: Î 95 cm x L 60 cm x l 101 cm

 Dimensiuni: Î 33 cm x L 60 cm x l 66 cm

opţiuni pentru şasiu: 

1 2 3 4

Pentru mai multe detalii vă rugăm să consultaţi 
prezentarea noastră generală la pagina 36.

Variante de material: 

1 2 3 4 5 6

Pentru mai multe detalii vă rugăm să consultaţi 
prezentarea noastră generală la pagina 36.

Accesorii: 
Landou. Saci căptuşiţi pentru picioare.  
Geantă schimb bebe.
Pentru mai multe detalii vă rugăm să consultaţi 
prezentarea noastră generală la pagina 40.

 
Aflați mai multe informaţii pe site-ul www.britax.com

Pentru 
părinţii care 
vor totul

6 luni – 17 kg (3 ani), de la naştere cu landou sau scoică (disponibile separat)

BRITAX AFFINITY
Stil, personalizare şi performanţă. Urban şi rural

1

2

3

4

5

6

SISTEM PENTRU CĂLĂTORIE

Cu scoică Cu BABY-SAFE 
SLEEPER

Cu landou



GOLD

2010/11

28 SISTEME PENTRU CĂLĂTORIE | 29

B
r

ita
x P

LIM
B

A
R

E

Caracteristici: 
1  Conectare şi explorare – orientare spre înainte 

sau spre înapoi

2  Confort flexibil – suport reglabil pentru gambe

3  Flexibilitate de la naştere – poziţii multiple 
de înclinare, inclusiv întindere la orizontală

4  Pliere inteligentă – compact şi blocabil

5  Sistem pentru călătorie gata pentru a fi folosit 
– receptoare CLICK & GO® integrate pentru 
a fi folosite cu landou şi scoică

6  Bun pentru părinţi – mâner reglabil pe înălţime, 
coş încăpător

Specificaţiile produsului: 
kg  Greutate: 12 kg

 Dimensiuni: Î 115 cm x L 62 cm x l 98 cm

 Dimensiuni: Î 36 cm x L 62 cm x l 110 cm

Variante de material: 

1 2

Pentru mai multe detalii vă rugăm să consultaţi 
prezentarea noastră generală la pagina 36.

Accesorii: 
Landou. Landou moale. Saci căptuşiţi pentru picioare.  
Organizator cărucior. Geantă schimb bebe.
Pentru mai multe detalii vă rugăm să consultaţi 
prezentarea noastră generală la pagina 40.

 
Aflați mai multe informaţii pe site-ul www.britax.com

Proiectat să funcţioneze 
în felul în care vă mişcaţi 
dumneavoastră

De la naştere la 15 kg (4 ani)

B-SMART
Adaptabil în mod inteligent

1 3

4

5

6

6

B-SMART 4

B-SMART 3

2

SISTEM PENTRU CĂLĂTORIE 
B-SMART 3

 
B-SMART 4

Cu scoică Cu BABY-SAFE 
SLEEPER

Cu landou
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Caracteristici: 
1  Pliere uşoară – prin tragere cu o singură mână, 

de sine stătător atunci când este pliat

2  Flexibilitate de la naştere – poziţii multiple 
de înclinare, inclusiv întindere la orizontală

3  Călătorie lină – suspensie superioară pe 
roţile posterioare

4  Sistem pentru călătorie gata pentru a fi folosit – 
receptoare detaşabile CLICK & GO®, landou şi 
scoică opţionale

5  Sistem integrat de depozitare – buzunar încăpător 
în copertină şi coş sub scaun

6  Abordează orice suprafaţă – roţi din cauciuc 
cu cameră dublă

Specificaţiile produsului: 
kg  Greutate: 10,5 kg

 Dimensiuni: Î 105 cm x L 58 cm x l 100 cm

 Dimensiuni: Î 27 cm x L 58 cm x l 70 cm

Variante de material: 

1 5 10

Pentru mai multe detalii vă rugăm să consultaţi 
prezentarea noastră generală la pagina 36.

Accesorii: 
Landou tare. Landou moale. Tăviţă pentru joacă.  
Organizator cărucior. Saci căptuşiţi pentru picioare. 
Geantă schimb bebe. Roţi pentru toate terenurile. 
Copertină de ploaie. 
Pentru mai multe detalii vă rugăm să consultaţi 
prezentarea noastră generală la pagina 40.

 
Aflați mai multe informaţii pe site-ul www.britax.com

Căruciorul 
care face 
viaţa să 
curgă lin

De la naştere la 17 kg (4 ani)

B-MOTION
operare uşoară. Urban şi rural

1

2

6

4

5

3

B-MOTION 4

B-MOTION 3

5

SISTEM PENTRU CĂLĂTORIE

Cu scoică Cu BABY-SAFE 
SLEEPER

Cu landou
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Caracteristici: 
1  Pliere uşoară – prin tragere cu o singură mână 

pentru o pliere foarte uşoară

2  Flexibilitate de la naştere – poziţii multiple de 
înclinare, inclusiv întindere la orizontală

3  Călătorie plăcută – roţi frontale pivotante blocabile

4  Sistem pentru călătorie – opţional poate fi folosit 
ca sistem pentru călătorie cu receptoarele 
CLICK & GO® disponibile separat, landou şi scoică

5  Sistem integrat de depozitare – buzunar încăpător 
în copertină şi coş sub scaun

6  Şasiu din aluminiu cu greutate redusă

Specificaţiile produsului: 
kg  Greutate: B-AGILE 3: 7,8 kg | B-AGILE 4: 8,0 kg

 Dimensiuni: Î 100 cm x L 58 cm x l 90 cm

 Dimensiuni: Î 30 cm x L 58 cm x l 71 cm

Variante de material: 

1** 2 3 5** 6 10*

(*doar pentru B-AGILE 3 / **doar pentru B-AGILE 4)

Pentru mai multe detalii vă rugăm să consultaţi 
prezentarea noastră generală la pagina 36.

Accesorii: 
Landou. Landou moale. Saci căptuşiţi pentru picioare. 
Copertină de ploaie. Roţi pentru toate terenurile 
(doar B-AGILE 4). Tăviţă pentru joacă. Geantă 
schimb bebe. Organizator cărucior. Geantă transport. 
Receptoare CLICK & GO®.
Pentru mai multe detalii vă rugăm să consultaţi 
prezentarea noastră generală la pagina 40.

 
Aflați mai multe informaţii pe site-ul www.britax.com

Proiectat să fie uşor.  
Proiectat să fie inteligent

De la naştere la 15 kg (4 ani)

B-AGILE
Un mijloc de locomoţie mic şi agil

2

1

3

4

5

6

B-AGILE 3

B-AGILE 4

5

SISTEM PENTRU CĂLĂTORIE
 
B-AGILE 4

lovedbyparents.com
Cu scoică Cu BABY-SAFE 

SLEEPER
Cu landou
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Caracteristici: 
1  Încape pe o uşă standard

2  Uşor de manevrat – mâner reglabil cu zonă centrală 
de aderenţă pentru manevrarea cu o singură mână

3  Pliere inteligentă prin tragere cu o singură mână, 
de sine stătător atunci când este pliat

4  Sistem pentru călătorie – opţional poate fi folosit 
ca sistem pentru călătorie cu receptoarele 
CLICK & GO® disponibile separat, landou şi scoică

5  Flexibilitate din prima zi – poziţii multiple de înclinare 
ale scaunului, inclusiv întindere la orizontală

6  Manevrare uşoară – roţi frontale pivotante blocabile

Specificaţiile produsului: 
kg  Greutate: 13,2 kg

 Dimensiuni: Î 104 cm x L 78 cm x l 105 cm

 Dimensiuni: Î 31 cm x L 72 cm x l 78 cm

Variante de material: 

2 11

Pentru mai multe detalii vă rugăm să consultaţi 
prezentarea noastră generală la pagina 36.

Accesorii: 
Landou moale. Saci căptuşiţi pentru picioare. Geantă 
cu schimburi pentru bebeluş. Organizator cărucior. 
Receptoare CLICK & GO®.
Pentru mai multe detalii vă rugăm să consultaţi 
prezentarea noastră generală la pagina 40.

 
Aflați mai multe informaţii pe site-ul www.britax.com

Pentru părinţii 
care caută de 
două ori mai 
multă aventură

De la naştere la 17 kg (4 ani) 

B-AGILE DOUBLE
În aceeaşi direcţie unul lângă celălalt

2

1

4
5

6

3

Cu scoică

SISTEM PENTRU CĂLĂTORIE
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1. BLACK 2. WhITE

GAMA DE CULORI PENTRU CăRUCIoARE

1. BLACK ThUNDER

7. BLACK MELANGE

2. ChILI PEPPER

8. BROWN MELANGE 9. GREY MELANGE

10. NEON ChILI 11. NEON BLACK

5. FOSSIL BROWN 6. BLUE SKY

3. COOL BERRY

4. CACTUS GREEN

3. SILVER 4. ChROME

VARIANTE DE MATERIAL

OPŢIUNI PENTRU ŞASIU

B
R

ITA
X P

LIM
B

A
R

E

SISTEME PENTRU CĂLĂTORIE | 37

Pentru mai multe informaţii  
vizitaţi www.britax.com
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„  Noi considerăm că trecerea de la maşină la cărucior şi înapoi 
în maşină trebuie să fie o deplasare fără probleme. Plăcut 
pentru bebeluş. Simplu pentru mama şi tata.

Aşa că ne-am gândit la toate 
lucrurile mici care vă pot ajuta 
să aveți o viaţă mai uşoară.

 Şi apoi am proiectat un sistem pentru călătorie pe baza lor. 
Cum ar fi eliberarea rapidă, cu o singură mână, atunci când 
doriţi să scoateţi scoica de pe cărucior. Utilă atunci când aveţi 
mâinile ocupate cu diverse cumpărături sau ţineţi o umbrelă.”

hubert Kaltenegger, Product Manager la Britax,  
Ulm, Germania

SISTEm PENTRu 
CălăTORIE

38 
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LANDOU TARE / 
GONDOLĂ
Oferă o poziţie confortabilă 
complet orizontală şi se ataşează 
direct pe cărucioarele compatibile.

SACI CĂPTUŞIŢI 
PENTRU PICIOARE
Indiferent de vreme copilul se 
va simţi ocrotit şi încălzit.

COŞ PENTRU 
CUMPĂRĂTURI 
Spațiu de depozitare extensibil, 
cu o curea ajustabilă pentru umăr.
Compatibil cu: BRITAX GO NEXT, 
BRITAX GO.

TĂVIŢĂ PENTRU 
jOACĂ
Tăviţă uşor de montat prin clipsuri 
pentru joacă sau luarea mesei.
Compatibil cu: B-MOTION, 
B-AGILE, B-AGILE DOUBLE.

ORGANIzATOR 
CĂRUCIOR 
Două suporturi izolate pentru 
băuturi, alături de spaţiul amplu 
suplimentar de depozitare.

LANDOU MOALE
Landou moale cu greutate redusă 
şi mânere pentru a fi purtat – oferă 
o poziţie confortabilă complet 
orizontală şi se ataşează direct 
pe cărucioarele compatibile.
Compatibil cu: B-SMART, 
B-MOTION, B-AGILE,  
B-AGILE DOUBLE.

ROŢI PENTRU TOATE 
TERENURILE / ROŢI 
PENTRU UzUL 
RURAL
Pentru a parcurge la pas 
terenul accidentat.
Compatibil cu: BRITAX GO NEXT, 
BRITAX GO, BRITAX AFFINITY, 
B-MOTION 4, B-AGILE 4.

PLACĂ PENTRU UN 
ALT COPIL
Placă cu greutate redusă, dar 
solidă, pentru transportul unui 
frate mai mare.
Compatibil cu: BRITAX GO NEXT, 
BRITAX GO.

SACI CĂPTUŞIŢI 
PENTRU PICIOARE 
ShINY
Călduroşi, cu greutate redusă şi 
impermeabili, disponibili într-o 
gamă variată de culori.

BARĂ 
AMORTIzOARE 
Bară de care copilul în creştere se 
poate ţine şi se poate bucura de 
o călătorie confortabilă.

COPERTINĂ DE 
PLOAIE PENTRU 
GONDOLĂ 
Protecţie împotriva ploii şi 
a vântului – proiectat special să 
se potrivească cu landoul.

SACI CĂPTUŞIŢI 
PENTRU PICIOARE 
PERFORMANCE
Căldură suplimentară, material 
gros şi performant.

SET COLOR PENTRU 
SCAUN 
Alegeţi culoarea pentru materialele 
moi AFFINITY astfel încât să se 
asorteze cu şasiul ales.
Compatibil cu:  
BRITAX AFFINITY.

CĂRUCIOR 
COPERTINĂ 
DE PLOAIE
Protecţie împotriva ploii şi 
a vântului.

GEANTĂ PENTRU 
SCUTECE
Geantă pentru schimbat 
scutecele, din material 
impermeabil, cu salteluţă pentru 
schimbat, geantă izotermă şi 
o mulţime de spații interne şi 
externe de depozitare.

GEANTĂ PENTRU 
TRANSPORT
Depozitare şi transport 
convenabile pentru căruciorul 
dumneavoastră atunci când 
călătoriţi.
Compatibil cu: B-MOTION, 
B-AGILE.

CĂRUCIOR 
PLASĂ DE ŢâNŢARI
Protecţie împotriva insectelor 
zburătoare pe parcursul călătoriei 
în cărucior.
Compatibil cu: BRITAX GO NEXT, 
BRITAX GO.

GONDOLĂ 
PLASĂ DE ŢâNŢARI
Protecţie împotriva insectelor 
zburătoare pe parcursul călătoriei 
în landou.
Compatibil cu: BRITAX GO NEXT, 
BRITAX GO.

Pentru mai multe informaţii  
vizitaţi www.britax.com
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Noi ştim că adevărata libertate vine din a fi tu 
însuţi – şi nu din a fi forţat să te încadrezi într-o 

formă, fel sau stil care nu este pe gustul tău 
sau nu te reprezintă. 

De aceea noi vă oferim una dintre cele mai 
diversificate game de cărucioare şi scaune de 
maşină pe care le-aţi putea găsi. Şi de aceea 
inovăm în mod constant pentru a răspunde 

nevoilor dumneavoastră în continuă schimbare. 
Cu cărucioare pentru hoinăreala prin oraş, pentru 

străbaterea străzilor sau explorarea spațiului exterior. 
Cu scaune de maşină care oferă acces facil, 

orientare extinsă spre înapoi şi instalare adaptabilă 
oricărui tip de vehicul. Toate acestea proiectate să 
se adapteze cu uşurinţă oricărei situaţii de viaţă.

Singurul lucru asupra căruia nu suntem deloc 
flexibili? Abordarea noastră fără compromisuri 

când vine vorba de siguranţă.

LIBERTATE
INTEgRATă

Facem ceea ce facem  
de suficient timp ca să 
ştim că fiecare familie 

este diferită. 
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Plimbaţi-vă pe străzi. Urcaţi-vă pe dealuri. Nu vă fie milă de noroi.  
Luaţi viteză pe drum drept. Indiferent cum alegeţi să mergeţi 

fiecare zi în familie se poate 
transforma într-o mini aventură.
Puteţi descoperi lucruri noi, puteţi explora locuri noi, puteţi ieşi 
din obişnuit. Uneori călătoria înseamnă mai puţin destinaţia finală 
şi mai mult ceea ce se întâmplă de-a lungul întregului drum. 
Gama noastră inovatoare de cărucioare active înseamnă că puteţi 
parcurge la pas orice drum.

PARCuRgEţI
CAlEA

gREA uŞuRINţă

Cu
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Caracteristici: 
1  Sistem avansat de frânare – frână de mână nouă 

cu cilindru

2  Confort şi securitate – ham căptuşit prins în 5 puncte

3  Agilitate maximă – roată frontală pivotantă blocabilă

Specificaţiile produsului: 
kg  Greutate: 12,8 kg

 Dimensiuni: Î 117 cm x L 65 cm x l 131 cm

 Dimensiuni: Î 41 cm x L 65 cm x l 109 cm

Variante de material: 

12 13 14 15 16

Pentru mai multe detalii vă rugăm să consultaţi 
prezentarea noastră generală la pagina 51.

Accesorii: 
Landou. Saci performanți, căptuşiţi, pentru picioare. 
Scoică. Adaptor pentru scoică. Geantă transport. 
Tăviţă pentru gustări. Copertină împotriva intemperiilor. 
Parasolar.
Pentru mai multe detalii vă rugăm să consultaţi 
prezentarea noastră generală la pagina 51.

 
Sunt disponibile şi alte produse. 
Aflați mai multe informaţii pe site-ul www.britax.com

6 luni – 17 kg (3 ani), de la naştere cu landou sau scoică 
(disponibile separat)

IRONMAN
Născut pentru alergare. Pentru 
părinţii care sunt pe fugă.

6 luni – 17 kg (3 ani), de la naştere cu landou sau scoică 
(disponibile separat)

SPORT UTILITY 
STROLLER
Merge pe drumuri mai  
puţin parcurse. Pentru  
părinţii care merg în  
stil propriu. 

6 luni – 17 kg (3 ani), de la naştere cu landou sau scoică 
(disponibile separat)

REVOLUTION CE
Niciun trotuar prea aglomerat.  
Pentru aventurile urbane  
de fiecare zi.

În sfârşit un cărucior 
de plimbare pentru 
utilizare zilnică!

6 luni – 17 kg (3 ani), de la naştere cu landou sau scoică (disponibile separat)

REVOLUTION PRO
În orice loc, în orice mod 

1

3

2

IRONMAN

Running Buggy Gold Winner

REVOLUTION PRO, IRONMAN
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Caracteristici: 
1  Confort pe orice tip de teren – sistem superior 

de suspensie

2  Alergatul şi patinatul sunt aprobate – cu un sistem 
avansat de frână de mână cu cilindru

3  Agilitate maximă – roată frontală pivotantă 
blocabilă

Specificaţiile produsului: 
kg  Greutate: 16,6 kg

 Dimensiuni: Î 117 cm x L 78 cm x l 148 cm

 Dimensiuni: Î 41 cm x L 78 cm x l 113 cm

Variante de material: 

12

Pentru mai multe detalii vă rugăm să consultaţi 
prezentarea noastră generală la pagina 51.

Accesorii: 
Copertină împotriva intemperiilor.  
Parasolar. Tăviţă pentru gustări.
Pentru mai multe detalii vă rugăm să consultaţi 
prezentarea noastră generală la pagina 51.

 
Sunt disponibile şi alte produse. 
Aflați mai multe informaţii pe site-ul www.britax.com

6 luni – 17 kg (3 ani)

SPORT UTILITY 
STROLLER DUALLIE
Este loc pentru doi în orice aventură.  
Pentru familiile care depăşesc 
împreună frontierele.

6 luni – 17 kg (3 ani)

IRONMAN DUALLIE
Cel mai avansat pentru părinţi, plus doi copii.  
Pentru perioada când vor creşte în înălțime  
şi greutate.

Familiile care au copii 
în creştere şi refuză 
compromisurile. 
Pentru familiile care 
cred că şi doi se pot 
juca la fel de mult

6 luni – 17 kg (3 ani)

REVOLUTION PRO 
DUALLIE
De două ori mai multă acţiune

2

3

1 1



ExPLoRAŢI ACCESORIILE

ExPLoRAŢI GAMA DE CULORI

LANDOU 
Poziţie orizontală, confortabilă, cu 
prindere simplă pe cărucioarele 
compatibile.

SCOICĂ
Siguranţă uşor adaptabilă din 
prima zi.

SACI CĂPTUŞIŢI 
PENTRU PICIOARE 
PERFORMANCE
Pentru a ţine de cald şi pentru a 
oferi confort în timpul deplasării.

ADAPTOR PENTRU 
SCOICĂ
Pentru a ataşa uşor scoicile 
compatibile la căruciorul 
dumneavoastră.

TĂVIŢĂ PENTRU 
GUSTĂRI UNICĂ 
+ DUALLIE
Pentru gustări din mers.

COPERTINĂ 
ÎMPOTRIVA 
INTEMPERIILOR
Pentru protecţie împotriva ploii 
şi a vântului. Disponibil pentru 
Single şi Duallie.

GEANTĂ PENTRU 
TRANSPORT 
Pentru depozitare şi protecţie 
în timpul transportului.

PARASOLAR
Pentru protecţie împotriva 
soarelui, vântului şi insectelor 
zburătoare. Disponibil pentru 
Single şi Duallie.
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12. BLACK 13. ORANGE

16. LAGOON

14. RED

15. WILDERNESS

VARIANTE DE MATERIAL

BRITAX BOB | 5150 

Pentru mai multe informaţii  
vizitaţi www.britax.com
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ACOlO
Vântul vă gâdilă faţa. Soarele vă 
sărută pielea. 
Nu există un sentiment comparabil cu o plimbare în aer liber.  
Imaginaţi-vă doar ce înseamnă aceasta pentru un copil mic.  
Protejat în spatele mamei sau al tatălui. Parte dintr-o echipă.  
Emoţia mişcării. Anticiparea sosirii într-un loc nou. 

Credem că faptul de a ajunge acolo cu copilul dumneavoastră 
este cel mai plăcut lucru care se poate întâmpla pe două roţi. 
De aceea scaunele noastre pentru bicicletă sunt proiectate să 
asigure încredere totală şi confort maxim. În aşa fel încât nimic 
să nu poată sta în calea bucuriei de a călători.

AFARă
IEŞIţI

SCAUNE DE BICICLETĂ | 53
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Caracteristici: 
1  Tetieră ajustabilă – 9 poziţii de sprijinire a capului

2  Sprijin ajustabil pentru spate – ajustare cu o mână 
de la drept la înclinat

3  Sprijin ajustabil pentru picioare – suport pentru 
picioare cu poziţii multiple

4  Ancorare uşoară – ajustare cu o mână

5  Protecţie înaltă – pedală foarte mare pentru frâna 
de roată

6  Construcţie solidă – suport de arc puternic, 
din oţel

Specificaţiile produsului: 
kg  Greutate: 6,8 kg

 Dimensiuni: Î 71,2 cm x L 46 cm x l 43 cm

Variante de material: 

Nick Lisa

(husă reversibilă)

Accesorii: 
Kit montaj pentru a doua bicicletă. 

 
 
 
 
 

 
Sunt disponibile şi alte produse. 
Aflați mai multe informaţii pe site-ul www.britax.com

În anul următor, scaunele pentru bicicletă existente 
plus noile proiecte ale mărcii vor efectua trecerea 
la marca Britax BOB.

În aşa fel încât nimic nu stă 
în calea emoţiei călătoriei

9 – 22 kg (9 luni – 5 ani)

jOCKEY COMFORT
Confort maxim pentru o călătorie de excepţie

1

2

3

4

56

9 – 22 kg (9 luni – 5 ani)

jOCKEY RELAX
Protecţie pentru plimbări în aer liber.  
Pentru călătoria pe două roţi fără griji.

 
jOCKEY RELAX

 
jOCKEY COMFORT
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SCAuNElE  
DE mAŞINă

buCuRAţI-Vă
DE

Călătoria care schimbă totul.
Prima călătorie de la spital spre casă. Cu preţioasa „încărcătură” 
şi cu un milion de întrebări despre ce ne rezervă viitorul.

Călătoria va fi învăluită de dragoste. Un weekend la bunici. 
Întotdeauna constant într-o lume în mişcare.

Călătoria care ţine casa plină cu provizii de alimente. Sacoşele 
goale la plecare. Sacoşele foşnitoare pe drumul de întoarcere 
spre casă.

Indiferent de călătoriile pe care le faceţi cu familia, credem  
că acestea ar trebui să fie lipsite de griji şi pline de încrederea  
că cei mici se bucură de maxim de siguranță.

De aceea impunem în permanență standarde care definesc 
siguranța copiilor în maşină. Numai aşa vă simțiti în largul 
dumneavoastră şi vă puteți bucura de fiecare minut al 
fiecărei călătorii. 
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SCOICI PENTRU MERSUL CU MAŞINA

BABY-SAFE SLEEPER
Unul dintre cele mai sănătoase moduri 
de a călători pentru nou-născuţi 

Instalare
în maşină: Centură de siguranţă cu sistem de 
prindere în 3 puncte
Pe cărucior: Adaptoare CLICK & GO® 

Protecţie la impact 
caroserie întărită cu lonjeron şi rotaţie în sens 
invers acelor de ceasornic
Interior cu absorbţie a energiei pentru 
o protecţie a corpului de 360°

Ham
ham de siguranţă în 5 puncte 

Scaun
Sistem pentru aşezarea în poziție orizontală 
în maşină sau în cărucior
Spătar ajustabil pentru a fi utilizat pe cărucior  

Sistem pentru călătorie
Compatibil CLICK & GO®

Eliberare cu o mână de pe cărucior 

De ce să cumpăraţi?
Deoarece cu un scaun de dormit optați pentru 
una dintre cele sănătoase modalităţi prin 
care noul născut sau născutul prematur pot 
să călătorească

BABY-SAFE PLUS ShR II
Siguranţă uşor adaptabilă din prima zi 

Instalare
în maşină: Centură de siguranţă cu sistem 
de prindere în 3 puncte / bază cu centură / 
bază isofix
Pe cărucior: Adaptoare CLICK & GO®

Protecţie la impact 
Tehnologie D-SIP® de impact lateral
Aripi laterale adânci, matlasate 
 

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

Scaun
Tetieră ajustabilă pe înălţime şi ham cu ajustare 
uşoară, cu doar o singură mână
Sistem de înclinare completă pentru 
poziția orizontală

Sistem pentru călătorie
Compatibil CLICK & GO® cu 
adaptoare integrate 
Eliberare cu o mână de pe cărucior

De ce să cumpăraţi?
Pentru combinaţia perfectă dintre protecţia 
superioară la impactul lateral şi eliberarea 
uşoară, cu o singură mână 

BABY-SAFE PLUS II
Pentru un început sigur 

Instalare
în maşină: Centură de siguranţă cu sistem 
de prindere în 3 puncte / bază cu centură / 
bază isofix
Pe cărucior: Adaptoare CLICK & GO®

Protecţie la impact 
Tehnologie D-SIP® de impact lateral
Aripi laterale adânci, matlasate 
 

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

Scaun
Tetieră ajustabilă pe înălţime şi ham cu ajustare 
uşoară cu doar o singură mână
Sistem de înclinare completă pentru 
o poziţie culcat

Sistem pentru călătorie
Compatibil CLICK & GO® cu 
adaptoare integrate 

De ce să cumpăraţi?
Pentru protecţia sa superioară la 
impactul lateral 
 

Grupa 0 | naştere – 10 kg  
(6 luni)

Grupa 0+ | naştere – 13 kg  
(12 – 15 luni)

Grupa 0+ | naştere – 13 kg  
(12 – 15 luni)
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Pentru mai multe informaţii  
vizitaţi www.britax.com



60 SCAUNE DE MAşINĂ | 61

B
r

ita
x r

Ö
M

Er
 M

E
R

S
U

L C
U

 M
A

Ş
IN

A

Caracteristici: 
1  Poziţie optimă – sistem pentru aşezarea în poziție 

orizontală în maşină sau în cărucior

2  Capsulă protectoare – caroserie întărită cu lonjeron 
şi rotaţie în sens invers acelor de ceasornic

3  Siguranţă din orice unghi – interior care absoarbe 
energia

4  Confort flexibil – spătar ajustabil când se află 
pe cărucior

5  Sistem pentru călătorie, gata pentru a fi folosit – 
compatibil CLICK & GO®

6  Eliberare uşoară – eliberare cu o singură mână 
de pe cărucior

Specificaţiile produsului: 
kg  Greutate: 6,2 kg

 Dimensiuni: Î 64 cm x L 47 cm x l 90 cm

Variante de material: 

1/3 2/6

(husă reversibilă)

Pentru mai multe detalii vă rugăm să consultaţi 
prezentarea noastră generală la pagina 64.

Accesorii: 
Protecţie nou-născuţi. Copertină de ploaie.  
Parasolar. Parasolar Ez-Cling. 
Pentru mai multe detalii vă rugăm să consultaţi 
prezentarea noastră generală la pagina 65.

 
Aflați mai multe informaţii pe site-ul www.britax.com

Linişte totală pentru 
micii călători

Grupa 0 | naştere – 10 kg (6 luni)

BABY-SAFE  
SLEEPER
Unul dintre cele mai sănătoase moduri de a călători  
pentru nou-născuţi

1

2

3

4

5

6

Centură de 
siguranţă cu 
sistem de 
prindere în 
3 puncte

Cu BABY-SAFE 
SLEEPER

SISTEM PENTRU CĂLĂTORIE

Scoică 
pe roţi

www.adac.de Baby & Child 
Recognition Awards
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Caracteristici: 
1  Ancorare în siguranţă – ham de siguranţă în 

5 puncte cu ajustare printr-o singură tragere

2  Protecţie superioară la impactul lateral – tehnologie 
inovatoare D-SIP®

3  Siguranţă şi confort – aripi laterale adânci, 
matlasate

4  Flexibilitate integrată – ham ajustabil, tetieră, mâner 
şi sistem de înclinare

5  Sistem pentru călătorie, gata pentru a fi folosit – 
compatibil CLICK & GO®

6  Eliberare uşoară – eliberare cu o singură mână 
de pe cărucior (BABY-SAFE PLUS ShR II)

Specificaţiile produsului: 
kg  Greutate: BABY-SAFE PLUS II 4,4 kg 

BABY-SAFE PLUS ShR II 4,7 kg

 Dimensiuni: Î 57 cm x L 44 cm x l 65 cm

Variante de material: 

1 2 3 4 5 6 17* 18*

(*doar pentru BABY-SAFE PLUS ShR II)

Pentru mai multe detalii vă rugăm să consultaţi 
prezentarea noastră generală la pagina 64.

Accesorii: 
Copertină termică. Copertină de vară. Copertină 
de ploaie. Saci căptuşiţi pentru picioare. Parasolar. 
Protecţie pentru scaunul maşinii. Protecţie pentru 
scaunul vehiculului. husă pentru scaunul maşinii. 
Oglindă pentru scaunul din spate.
Pentru mai multe detalii vă rugăm să consultaţi 
prezentarea noastră generală la pagina 65.

 
Găsiţi mai multe informaţii la www.britax.com

Pentru părinţii care caută  
o protecţie inteligentă

1 2

3

4

5

6

BABY-SAFE PLUS ShR II

BABY-SAFE PLUS II

Grupa 0+ | naştere – 13 kg (12 – 15 luni)

BABY-SAFE 
SCOICI 
PENTRU 
BEBELUŞI
Siguranţă adaptabilă încă din prima zi

Cu BABY-SAFE 
PLUS ShR II

SISTEM DE TRANSPORT

Bază cu centură Bază ISOFIX

Aprobat 
pentru 

transport 
cu avionul

Scoică pe 
bază

Scoică 
pe roţi

Centură de 
siguranţă cu 
sistem de 
prindere în 
3 puncte

Bază cu centură Bază ISOFIX

www.adac.de

  
BABY-SAFE PLUS II

  
BABY-SAFE PLUS ShR II

www.adac.dewww.adac.de
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ACCESORII PENTRU SCOICĂ MERSUL CU MAŞINACULORI PENTRU SCOICĂ PENTRU MERSUL CU MAŞINA
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COPERTINĂ DE 
VARĂ
100% bumbac, protecţie uşoară 
din frotir pentru confort în zilele 
fierbinţi.

SACI CĂPTUŞIŢI 
PENTRU PICIOARE
Testat la coliziune totală, menţine 
copilul comod şi la căldură în 
maşină sau pe cărucior.

PROTECŢIE PENTRU 
SCAUNUL MAŞINII
Testat la coliziune totală, protecţie 
pentru scaunul maşinii şi 
prevenirea alunecării, incluzând 
un buzunar de depozitare la 
îndemână.

PROTECŢIE 
PENTRU SCAUNUL 
VEhICULULUI
Protecţie pentru scaunul 
vehiculului împotriva alimentelor 
vărsate, firmiturilor şi pantofilor 
murdari.

COPERTINĂ 
TERMICĂ
Utilizează tehnologia OUTLAST® 
pentru a absorbi căldura în exces 
a corpului.

PARASOLAR 
ŞI PARASOLAR  
Ez-CLING
Protecţie faţă de lumina directă 
a soarelui atunci când călătoriţi 
cu maşina. Parasolar Ez-Cling cu 
protecţie UPV 30+ şi un design 
mulat, cu greutate redusă.

OGLINDĂ PENTRU 
SCAUNUL DIN 
SPATE
Asigură o vedere extinsă asupra 
copilului din orice unghi.

COPERTINĂ 
DE PLOAIE
Protecţie inteligentă împotriva 
ploii şi a vântului – pentru copii 
şi pentru port bebe-urile noastre 
BABY-SAFE.

hUSĂ PENTRU 
SCAUNUL MAŞINII
Protecţie pentru tapiţeria maşinii 
– funcționează cu scaune cu 
centură sau ISOFIX.

PROTECŢIE PENTRU 
NOU-NĂSCUŢI
Suport suplimentar pentru nou 
născuţi şi copiii prematuri pentru 
a le limita mişcarea în timpul 
călătoriei cu maşina.

17. MAGIC DOTS 18. SMART zEBRA
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1. BLACK ThUNDER 2. ChILI PEPPER

5. FOSSIL BROWN 6. BLUE SKY

3. COOL BERRY

4. CACTUS GREEN

VARIANTE DE MATERIAL

Pentru mai multe informaţii  
vizitaţi www.britax.com
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SCAUNE DE MAŞINĂ PENTRU MERSUL CU MAŞINA

KIDFIX XP SICT
Scaunul de maşină KIDFIx de 
ultimă generaţie

Instalare
ISOFIT / centură de siguranţă cu sistem 
de prindere în 3 puncte

Protecţie la impact 
Protecţie ajustabilă la impactul lateral (SICT)
Aripi laterale adânci, matlasate 
XP-PAD

Ham
Centură de siguranţă cu sistem de prindere 
în 3 puncte cu XP-PAD

Scaun
Spătar ajustabil pentru a se potrivi oricărui 
tip de maşină 

De ce să cumpăraţi?
Siguranţă unică la impactul frontal şi lateral 
cu  XP-PAD şi SICT ajustabil

KIDFIX SL SICT
Siguranţă construită pentru 
dumneavoastră

Instalare
ISOFIT cu Soft Latch/ centură de siguranţă  
cu sistem de prindere în 3 puncte

Protecţie la impact 
Protecţie ajustabilă la impactul lateral (SICT)
Aripi laterale adânci, matlasate

Ham
Centură de siguranţă cu sistem de prindere 
în 3 puncte

Scaun
Spătar ajustabil pentru a se potrivi perfect 
cu orice tip de maşină

De ce să cumpăraţi?
Flexibil, protecţie superioară la impact lateral 

KIDFIX XP
Siguranţă şi confort 

Instalare
ISOFIT / centură de siguranţă cu sistem 
de prindere în 3 puncte

Protecţie la impact 
Aripi laterale adânci, matlasate
XP-PAD

Ham
Centură de siguranţă cu sistem de prindere 
în 3 puncte cu XP-PAD

Scaun
Spătar ajustabil pentru a se potrivi cu orice 
tip de maşină

De ce să cumpăraţi?
Stabileşte un nou standard de siguranţă 
cu XP-PAD

KIDFIX SL
Asigură în mod simplu siguranţa 

Instalare
ISOFIT cu Soft Latch/ centură de siguranţă  
cu sistem de prindere în 3 puncte

Protecţie la impact 
Aripi laterale adânci, matlasate

Ham
Centură de siguranţă cu sistem de prindere 
în 3 puncte

Scaun
Spătar ajustabil pentru a se potrivi perfect 
cu orice tip de maşină

De ce să cumpăraţi?
Instalare uşoară

KID XP
Centură de siguranță pentru scaune 

Instalare
Centură de siguranţă cu sistem de prindere 
în 3 puncte

Protecţie la impact 
Aripi laterale adânci, matlasate
XP-PAD

Ham
Centură de siguranţă cu sistem de prindere 
în 3 puncte cu XP-PAD

Scaun
Spătar ajustabil pentru a se potrivi cu orice 
tip de maşină

De ce să cumpăraţi?
Stabileşte un nou standard de siguranţă 
cu XP-PAD

KID II
Siguranţă care se deplasează  
cu dumneavoastră

Instalare
Centură de siguranţă cu sistem de prindere 
în 3 puncte

Protecţie la impact 
Aripi laterale adânci, matlasate

Ham
Centură de siguranţă cu sistem de prindere 
în 3 puncte

Scaun
Spătar ajustabil pentru a se potrivi perfect 
cu orice tip de maşină

De ce să cumpăraţi?
Cu greutate redusă şi portabil

SCAUNE DE MAŞINĂ | 67

DUALFIX
Scaunul de maşină care vă 
permite să dețineți controlul 

Instalare
ISOFIX cu suport pentru picioare 
 
 

Protecţie la impact 
Sistem Pivot Link pentru a reduce 
deplasarea înainte
Aripi laterale adânci, matlasate
Perniţe toracice performante 
pentru a reduce deplasarea înainte 
 

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

 
 

Scaun
Poziţii multiple de înclinare pentru 
orientare spre înainte şi spre înapoi

Direcţia călătoriei
Orientarea spre înapoi de la 
naştere până la 18 kg
Orientarea spre înapoi sau spre 
înainte de la 9 la 18 kg

De ce să cumpăraţi?
Deoarece puteţi hotărî când 
copilul dumneavoastră este gata 
să îşi schimbe poziţia – astfel 
încât să stea orientat spre înapoi 
mai mult timp

TRIFIX
Siguranţă dincolo de limite 
 

Instalare
ISOFIX+ (conectare directă la 
punctele de ancorare ISOFIX şi 
Top Tether (ancoră superioară)) 

Protecţie la impact 
Sistem Pivot Link pentru a reduce 
deplasarea înainte 
Tehnologie SI-Pad pentru protecţie 
superioară la impactul lateral
Aripi laterale adânci, matlasate
Perniţe toracice performante 
pentru a reduce deplasarea înainte

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

 
 

Scaun
Poziţii multiple de înclinare 

Direcţia călătoriei
Orientare spre înainte 

 

De ce să cumpăraţi?
Datorită sistemului său 
revoluţionar de instalare ISOFIX+ 
pentru noi niveluri de siguranţă 
 

KING II ATS
Protecţie activă pe 
parcursul călătoriei 
dumneavoastră

Instalare
Instalare uşoară cu sistem patentat 
de tensionare a centurii pentru 
centura de siguranţă cu sistem  
de prindere în 3 puncte a maşinii

Protecţie la impact 
Aripi laterale adânci, matlasate
Perniţe toracice performante 
pentru a reduce deplasarea înainte

 
 

Ham
ham de siguranţă în 5 puncte cu 
ajustare printr-o singură tragere
Sistem de tensionare activă (ATS) 
 
 

Scaun
Poziţii multiple de înclinare 

Direcţia călătoriei
Orientare spre înainte 

 

De ce să cumpăraţi?
Pentru liniştea dumneavoastră 
deplină că aveți copilul corect 
ancorat – cu alerte şi tensionare 
automată pe întreaga durată 
a călătoriei

SCAUNE DE MAŞINĂ PENTRU MERSUL CU MAŞINA
Siguranţă cu setare standard pentru copii mai mari

Siguranţa în primul rând pentru copiii mai mari

Grupele 2/3 | 15 – 36 kg  
(4 – 12 ani)

Grupele 2/3 | 15 – 36 kg  
(4 – 12 ani)

Grupele 2/3 | 15 – 36 kg  
(4 – 12 ani)

Grupele 2/3 | 15 – 36 kg  
(4 – 12 ani)

Grupele 2/3 | 15 – 36 kg  
(4 – 12 ani)

Grupele 2/3 | 15 – 36 kg  
(4 – 12 ani)

Grupa 0+/1 | naştere – 18 kg 
(4 ani)

Grupa 1 | 9 – 18 kg  
(9 luni – 4 ani)

Grupa 1 | 9 – 18 kg  
(9 luni – 4 ani)
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EVOLVA 1-2-3 PLUS
Livrat cu toate dotările 
necesare pentru o completă 
siguranță de la 9 luni la 12 ani

Instalare
Centură de siguranţă cu sistem 
de prindere în 3 puncte  
 

Protecţie la impact 
Aripi laterale adânci, matlasate
Perniţe toracice performante 
pentru a reduce deplasarea înainte

 
 

Ham
ham de siguranţă în 5 puncte cu 
ajustare printr-o singură tragere  
(9-18 kg)
Pentru centură de siguranţă cu 
sistem de prindere în 3 puncte 
pentru copii mai mari (15-36 kg)

Scaun
Poziţii multiple de înclinare 

Direcţia călătoriei
Orientare spre înainte 

 

De ce să cumpăraţi?
Scaunul combinat cu toate 
bazele acoperite 
 
 

Grupele 1/2/3 | 9 – 36 kg  
(9 luni – 12 ani)

Pentru mai multe informaţii  
vizitaţi www.britax.com
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Pentru părinţii care caută 
protecţie personalizată 
pentru copiii lor aflați în 
perioada de creştere 

Grupa 0+ | naştere – 18 kg (4 ani)

DUALFIX
Scaunul de maşină care vă permite să dețineți controlul

1

2

3

4 5

6

Grupa 0+/1 | naştere – 18 kg (4 ani)

FIRST CLASS PLUS
Siguranţă flexibilă pentru orientarea spre înapoi sau 
spre înainte, cu instalare a centurii de siguranţă.

Caracteristici: 
1  Rotaţie 360 grade – orientare spre înapoi de 

la naştere până la 18 kg sau spre înainte de la 
9 la 18 kg

2  Intrare uşoară – rotaţie cu 90 de grade pentru 
o amplasare uşoară a copilului

3  Confort neîntrerupt – poziţii multiple de înclinare 
pentru dormit sau trezit

4  Pregătit pentru cel mai mic copil – insert pentru 
nou născut pentru confort şi suport suplimentar

5  Potrivire perfectă – tetieră ajustabilă pe înălţime 
şi ham ajustabil cu o singură mână 

6  Protecţie superioară – protecţie la impactul lateral 
plus perniţe toracice performante şi sistem Pivot Link

Specificaţiile produsului: 
kg  Greutate: 14,7 kg

 Dimensiuni: Î 78 cm x L 45 cm x l 53 cm

Variante de material: 

1 2 18 19 20 21

Pentru mai multe detalii vă rugăm să consultaţi 
prezentarea noastră generală la pagina 84.

Accesorii: 
Copertină de rezervă (CoverPack). Copertină pentru 
bara de ricoşeu. Copertină de vară. Copertină termică. 
husă pentru scaunul maşinii. Oglindă pentru scaunul 
din spate. Parasolar. Parasolare Ez-Cling. Organizator 
pentru scaun. Protecţie pentru scaunul maşinii.  
Covoraşe de lovit. Protecţie pentru scaunul vehiculului.
Pentru mai multe detalii vă rugăm să consultaţi 
prezentarea noastră generală la pagina 84.

 
Sunt disponibile şi alte produse. 
Aflați mai multe informaţii pe site-ul www.britax.com

Grupa 0+/1 | naştere – 18 kg (4 ani)

MAX-FIX II
Cu greutate redusă, orientare spre înapoi  
de la naştere până la 18 kg.

6ISOFIX

www.vti.se

MAX-FIX IIDUALFIX DUALFIX, MAX-FIX II,  
FIRST CLASS PLUS
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Caracteristici: 
1  Tehnologie avansată de instalare – ISOFIX+ 

cu ancorare care absoarbe energia Top Tether 
(ancoră superioară)

2  Deplasare redusă în față – sistem Pivot Link 
şi perniţe toracice performante

3  Protecţie superioară la impactul lateral – 
tehnologie SI-Pad

4  Confort fără compromis – aripi laterale cu 
căptuşeală groasă, poziţii multiple de înclinare

5  Potrivire perfectă – tetieră ajustabilă pe înălţime şi 
ham cu ajustare uşoară cu doar o singură mână

6  Acces uşor – opritoare ham şi cataramă care 
rămân orientate în poziția din față

Specificaţiile produsului: 
kg  Greutate: 10,8 kg

 Dimensiuni: Î 65 cm x L 45 cm x l 54 cm

Variante de material: 

1 2 18 19 21 22

Pentru mai multe detalii vă rugăm să consultaţi 
prezentarea noastră generală la pagina 84.

Accesorii: 
Copertină termică. Copertină de vară. Copertină de 
rezervă (CoverPack). Parasolar. Organizator pentru 
scaun. Protecţie pentru scaunul maşinii. Covoraşe 
de lovit. Protecţie pentru scaunul vehiculului.
Pentru mai multe detalii vă rugăm să consultaţi 
prezentarea noastră generală la pagina 84.

 
Sunt disponibile şi alte produse. 
Aflați mai multe informaţii pe site-ul www.britax.com

Grupa 1 | 9 – 18 kg (9 luni – 4 ani)

VERSAFIX
Flexibilitate completă cu asigurare  
totală a siguranţei. 
 
 

Grupa 1 | 9 – 18 kg (9 luni – 4 ani)

ECLIPSE
Siguranţă optimă, greutate redusă.

Tehnologie de 
ultimă generaţie 
pentru lipsa 
oricăror griji 
în călătorie

Grupa 1 | 9 – 18 kg (9 luni – 4 ani)

TRIFIX
Siguranţă dincolo de limite

Grupa 1 | 9 – 18 kg (9 luni – 4 ani)

SAFEFIX PLUS
Tehnologie avansată de instalare pentru  
a se potrivi oricărui tip de maşină. 
 
 

Grupa 1 | 9 – 18 kg (9 luni – 4 ani)

DUO PLUS
Tehnologie de siguranţă construită potrivit 
nevoilor dumneavoastră.

1

2

3

4

5

6

1

6

ISOFIX+

 
TRIFIX

TRIFIX, VERSAFIX,  
SAFEFIX PLUS, ECLIPSE, 
DUO PLUS
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Caracteristici: 
1  Sistem de tensionare activă

 –  Indicatorul de ham vă informează prin semnal 
luminos şi sonor când v-aţi ancorat copilul la 
tensiunea corectă

 –  Mecanism de tensionare pentru ancorare care 
se ajustează activ pentru a menţine tensiunea 
pe întreaga durată a călătoriei

 –  Tensiunea de ancorare care alertează pentru 
a informa despre orice schimbare a tensiunii 
pe durata călătoriei

2  Instalare uşoară – cu scaun rabatabil şi sistem 
patentat de tensionare a centurii de siguranţă

3  Ajustare simplă – tetieră ajustabilă pe înălţime şi 
ham cu ajustare uşoară cu doar o singură mână

4  Protecţie optimă – perniţe toracice performante, 
aripi laterale cu căptuşeală groasă

5  Confort în orice poziţie – poziţii multiple de înclinare

Specificaţiile produsului: 
kg  Greutate: 10,3 kg

 Dimensiuni: Î 67 cm x L 45 cm x l 54 cm

Variante de material: 

1 2 18 19 20 21 22 23

Pentru mai multe detalii vă rugăm să consultaţi 
prezentarea noastră generală la pagina 84.

Accesorii: 
Copertină termică. Copertină de vară. Copertină de 
rezervă (CoverPack). Parasolar. Organizator pentru 
scaun. Protecţie pentru scaunul maşinii. Covoraşe 
de lovit. Protecţie pentru scaunul vehiculului. 
Pentru mai multe detalii vă rugăm să consultaţi 
prezentarea noastră generală la pagina 84.

 
Sunt disponibile şi alte produse. 
Aflați mai multe informaţii pe site-ul www.britax.com

Grupa 1 | 9 – 18 kg (9 luni – 4 ani)

KING II LS
Călătoriţi cu încredere datorită sistemului nostru 
inovator luminos Light System – care vă oferă  
ghidare simplă pentru o ancorare corectă.

Pentru o asigurare 
de ultimă generaţie 
a siguranţei

Grupa 1 | 9 – 18 kg (9 luni – 4 ani)

KING II ATS 
Protecţie activă pe parcursul călătoriei dumneavoastră

1

2

3

4

5

1

4

Sistem de 
tensionare a 
centurii de 
siguranţă

 
KING II ATS, KING II LS 
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„  Ştim că un scaun de maşină este cu adevărat sigur doar dacă este instalat  
şi ancorat corespunzător. Aşa încât credem că datoria noastră nu este  
doar de a proiecta cele mai avansate scaune de pe piaţă, ci şi de a le face 
simplu de utilizat.

Sistemul nostru de tensionare 
activă (Active Tensioning System) 
vă oferă garanția unei siguranțe 
depline, de ultimă generație

 – cu trei niveluri de reacţie imediată, în timp real, de răspuns din partea 
părinţilor. Indicatorul nostru de ham vă ajută să vă ancoraţi copilul la 
tensiunea corectă. Mecanismul nostru de tensionare pentru ham se 
ajustează în mod activ pentru a menţine în permanenţă tensiunea. Alerta 
mecanismului nostru de tensionare pentru ham vă informează cu privire 
la orice pierdere de tensiune din timpul călătoriei. Astfel încât familiile pot 
călători cu încredere deplină. Credem că stă în puterea noastră să facem 
siguranţa simplă.”

Graham Seymour, Test Engineer la Britax,  
Andover, Marea Britanie

KINg II ATS

74 
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Scaunul combinat  
cu toate bazele 
acoperite

Grupele 1/2/3 | 9 – 36 kg (9 luni – 12 ani)

EVOLVA 1-2-3 
PLUS
Livrat cu toate dotările necesare pentru o completă siguranță  
de la 9 luni la 12 ani

Caracteristici: 
1  Ajustare simplă – tetieră ajustabilă pe înălţime 

şi ham ajustabil cu o singură mână

2  Protecţie optimă la impactul lateral – aripi laterale 
foarte moi, căptuşite

3  Mişcare redusă către în faţă – perniţe toracice 
performante

4  Confort plăcut – poziţii multiple de înclinare

5  Instalare simplă – centură de siguranţă cu sistem 
de prindere în 3 puncte

6  Reasigurare integrată – confirmarea tensionării în 
siguranţă a hamului prin soluţia Click and Safe®

Specificaţiile produsului: 
kg  Greutate: 7.7 kg

 Dimensiuni: Î 61-72 cm x L 50 cm x l 52 cm

Variante de material: 

1 2 18 19 23

Pentru mai multe detalii vă rugăm să consultaţi 
prezentarea noastră generală la pagina 84.

Accesorii: 
Copertină termică. Copertină de vară. Parasolar. 
Organizator scaun. Protecţie scaun de maşină. 
Parasolar Ez-Cling. husă pentru scaunul maşinii 
Covoraşe de lovit. Protecţie pentru scaunul vehiculului.
Pentru mai multe detalii vă rugăm să consultaţi 
prezentarea noastră generală la pagina 84.

 
Sunt disponibile şi alte produse. 
Aflați mai multe informaţii pe site-ul www.britax.com

Grupele 1/2 | 9 – 25 kg (9 luni – 6 ani)

MAX-WAY
Compact, pentru orientare spre înapoi,  
design foarte ajustabil pentru copii cu  
vârsta între 9 luni şi 6 ani. 

Grupele 1/2 | 9 – 25 kg (9 luni – 6 ani)

MULTI-TECh II
Confortabil, căptuşeală groasă pentru 
siguranța din timpul călătoriilor cu  
orientare spre înainte sau spre înapoi  
pentru copii cu vârsta între 9 luni şi 6 ani.

1

2

4

3

6

MAX-WAY MAX-WAY,  
MULTI-TECh II

EVOLVA 1-2-3 PLUS

www.vti.se

Centură de 
siguranţă cu 
sistem de 
prindere în 
3 puncte



78 SCAUNE DE MAşINĂ | 79

B
r

ita
x r

Ö
M

Er
 M

E
R

S
U

L C
U

 M
A

Ş
IN

A

Caracteristici: 
1  Impact frontal redus – abatere XP-PAD de până la 

30%* a forţelor de energie departe de gât

2  Protecţie superioară la impact lateral – tehnologie 
SICT ajustabilă (KIDFIX XP SICT)

3  Instalare care să se potrivească oricărei maşini – 
opţiuni ISOFIT sau centură de siguranţă

4  Potrivire perfectă – spătar în formă de V pentru 
a se adapta la forma copilului în creştere, scaun 
ajustabil pentru a se adapta la forma scaunului 
de maşină

5  Ajustabil în toate sensurile – spătar ajustabil pe 
înălţime şi ghidaj pentru centura superioară

6  Confort extrem – spătar proiectat ergonomic 
pentru cea mai bună poziţie de dormit

Specificaţiile produsului: 
kg  Greutate: KIDFIX XP şi KIDFIX XP SICT: 7,2 kg 

KID XP: 5,8 kg

 Dimensiuni: Î 68-86 cm x L 54 cm x l 42 cm

Variante de material: 

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

(*doar pentru KIDFIX XP SICT / **doar pentru KIDFIX XP şi KID XP)

Pentru mai multe detalii vă rugăm să consultaţi 
prezentarea noastră generală la pagina 84.

Accesorii: 
Copertină termică. Copertină de vară. Copertină de 
rezervă (CoverPack). Parasolar. Organizator scaun.  
Protecţie pentru scaunul maşinii. Parasolar Ez-Cling.  
Covoraşe de lovit. Protecţie pentru scaunul vehiculului. 
Pentru mai multe detalii vă rugăm să consultaţi 
prezentarea noastră generală la pagina 84.

 
Aflați mai multe informaţii pe site-ul www.britax.com

Pentru părinţii care cred că libertatea 
începe odată cu siguranţa

Grupele 2/3 | 15 – 36 kg (4 – 12 ani)

GAMA KID XP
Siguranţă cu setare standard pentru copii mai mari

1

2

3

4

5

6

KID XP 

KIDFIX XP

KIDFIX XP SICT

KIDFIX XP SICT

* Sursa: Teste Britax 2013

ISOFITCentură de 
siguranţă cu 
sistem de 
prindere în 
3 puncte

 
KIDFIX XP SICT

www.adac.de

KIDFIx xP SICT KIDFIx xP KID xP

XP-PAD

ISOFIT

Tehnologie de protecţie la impact lateral cu pernă 
(SICT)

Doar cu centură

Proiectare care limitează utilizarea greşită
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„  La Britax nu suntem niciodată mulţumiţi doar să respectăm standardele 
– obiectivul nostru este să stabilim întotdeauna noi standarde. Vrem să 
mergem în fiecare seară acasă, simțindu-ne mândri de ceea ce am  
realizat în acea zi. 

În special atunci când este vorba 
despre siguranţa copiilor.

 De aceea am proiectat KIDFIX XP SICT – un scaun cu un spătar de 
susţinere care depăşeşte standardele de siguranţă impuse prin lege. 
A face ceva doar de dragul de a face pur şi simplu nu pare corect.”

Stefanie Schwer, Product Manager la Britax,  
Ulm, Germania

KIDFIX XP SICT

80 
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Caracteristici: 
1  Protecţie la impact lateral – aripi laterale adânci, 

matlasate, tehnologie SICT (KIDFIX SL SICT)

2  Instalare simplă – sistem Soft-Latch ISOFIT

3  Potrivire perfectă – spătar în formă de V pentru a se 
adapta la forma copilului în creştere, scaun ajustabil 
pentru a se adapta la forma scaunului de maşină

4  Ajustabil în toate sensurile – spătar ajustabil pe 
înălţime şi ghidaj pentru centură

5  Confort extrem – spătar proiectat ergonomic 
pentru cea mai bună poziţie de dormit

6  Conceput pentru un caracter practic – 
detaşabil, căptuşit

Specificaţiile produsului: 
kg  Greutate: KIDFIX SL şi KIDFIX XP SICT: 5,4 kg  

KID II: 5,1 kg

 Dimensiuni:  
KIDFIX SL şi KID II: Î 66-85 cm x L 51 cm x l 45 cm 
KIDFIX SL SICT: Î 66-85 cm x L 57 cm x l 45 cm

Variante de material: 

1 2 18* 19 21

(*doar pentru KIDFIX SL SICT)

Pentru mai multe detalii vă rugăm să consultaţi 
prezentarea noastră generală la pagina 84.

Accesorii: 
Copertină termică. Copertină de vară. Copertină de 
rezervă (CoverPack). Parasolar. Organizator scaun. 
Protecţie pentru scaunul maşinii. Parasolar Ez-Cling. 
Covoraşe de lovit. Protecţie pentru scaunul vehiculului. 
SICT Flexibil.
Pentru mai multe detalii vă rugăm să consultaţi 
prezentarea noastră generală la pagina 84.

 
Găsiţi mai multe informaţii la www.britax.com

Pentru siguranţă extinsă adaptabilă 

Grupele 2/3 | 15 – 36 kg (4 – 12 ani)

GAMA KID SL
Flexibil, greutate redusă, siguranţă pentru copii mai mari

1

2

3

4

5

6

KID II

KIDFIX SL

KIDFIX SL SICT

KIDFIX SL SICT

ISOFITCentură de 
siguranţă cu 
sistem de 
prindere în 
3 puncte

KIDFIx SL SICT KIDFIx SL KID II

XP-PAD

Soft-Latch ISOFIT

Tehnologie de protecţie la impact lateral cu pernă 
(SICT)

* *

Doar cu centură

Proiectare care limitează utilizarea greşită

* Disponibil ca accesoriu
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ACCESORII PENTRU SCAUNELE DE MAŞINĂ  
PENTRU MERSUL CU MAŞINA

19. STONE GREY 20. DARK GRAPE

23. BIG GIRAFFE21. CROWN BLUE 22. TAUPE GREY

GAMA DE CULORI PENTRU SCAUNELE DE MAŞINĂ  
PENTRU MERSUL CU MAŞINA
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Pentru mai multe informaţii  
vizitaţi www.britax.com

18. SMART zEBRA

1. BLACK ThUNDER 2. ChILI PEPPER 3. COOL BERRY

VARIANTE DE MATERIAL

ACCESORII PENTRU SCAUNELE DE MAŞINĂ  
PENTRU MERSUL CU MAŞINA

COPERTINĂ 
DE VARĂ
100% bumbac, protecţie uşoară 
din frotir pentru confort în 
zilele fierbinţi.

hUSĂ PENTRU 
SCAUNUL MAŞINII
Protecţie pentru tapiţeria maşinii – 
se lucrează cu scaune cu centură 
sau ISOFIX.

TETIERĂ
Perniţă confortabilă pentru 
a sprijini capul copilului.
Compatibil cu: FIRST CLASS 
PLUS, VERSAFIX, DUO PLUS.

COPERTINĂ 
TERMICĂ
Utilizează tehnologia OUTLAST® 
pentru a absorbi căldura în exces 
a corpului.

COVORAŞE DE 
LOVIT
Protecţie faţă de picioruşe.

SUPORT PENTRU 
BĂUTURI ŞI GUSTĂRI 
Depozitare în siguranţă a 
gustărilor şi băuturilor răcoritoare.
Compatibil cu:  
SAFEFIX PLUS.

TOP TEThER 
(ANCORĂ 
SUPERIOARĂ)
Punct de ancorare superior 
suplimentar pentru a limita rotaţiile 
scaunului în caz de impact frontal.
Compatibil cu: DUO PLUS.

LEGĂTURĂ PENTRU 
PROTECT-ShADE-
SEE
Un trio de accesorii concepute 
special pentru scaune orientate 
spre înapoi – oglindă retrovizoare, 
parasolare Ez-Cling şi husă 
pentru scaunul maşinii.

PARASOLAR ŞI 
PARASOLAR 
Ez-CLING
Protecţie faţă de lumina directă 
a soarelui atunci când călătoriţi 
cu maşina. Parasolar Ez-Cling 
cu protecţie UPV 30+ şi design 
mulat, cu greutate redusă.

PROTECŢIE SCAUN 
DE MAŞINĂ 
Protecţie pentru scaunul de 
maşină împotriva alimentelor 
vărsate, firmiturilor şi 
pantofilor murdari.

FIXAREA ANCOREI
Pentru a fixa scaunele MAX-WAY 
şi MULTI-TECh II pe podeaua 
maşinii.
Compatibil cu: MULTI-TECh II, 
MAX-WAY.

FLEXIBLE SICT
Protecţie flexibilă la impact lateral.
Compatibil cu:  
KIDFIX SL SICT, KIDFIX SL, KID II.

COVERPACK
Copertine de rezervă pentru 
a schimba aspectul sau doar 
pentru a spăla originalul.
Compatibil cu: DUALFIX, TRIFIX, 
VERSAFIX, KING II RANGE, 
KIDFIX XP SICT, KIDFIX XP, KID 
XP, KIDFIX SL SICT, KIDFIX SL, 
KID II.

COPERTINĂ 
PENTRU BARA 
DE RICOŞEU 
Protecţia copilului dumneavoastră 
la ricoşeu.
Compatibil cu: DUALFIX,  
MAX-FIX II.

ORGANIzATOR 
SCAUN
Loc de depozitare pentru jucării, 
băuturi şi gustări. Protejarea 
interiorului maşinii împotriva 
picioarelor murdare.

PROTECŢIE SCAUN 
DE MAŞINĂ 
Testat la coliziune totală, protecţie 
pentru scaunul de maşină şi 
prevenirea alunecării. Inclusiv 
un buzunar frontal de depozitare 
la îndemână.

OGLINDĂ PENTRU 
SCAUNUL DIN 
SPATE
Asigură o vizibilitate extinsă 
a copilului din orice unghi.

PERNIŢĂ PERFORMANTĂ 
DUO PLUS este aprobat doar pentru următoarele vehicule dacă perniţa 
performantă este aşezată în scaun: BMW (Mini), Mitsubishi Colt (cu 3 şi 
5 uşi), Smart forfour, Suzuki Swift (Ez, Mz).
Compatibil cu: DUO PLUS.
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La Britax suntem devotaţi unui 
singur lucru. Să vă păstrăm 

familia în siguranţă pe măsură 
ce aceasta creşte. 

De aceea nu vom vinde spătare de susţinere normale 
pentru copii mai mari. Credem că acestea pur şi simplu 

nu sunt suficient de sigure. Nu este suficientă tetiera. 
Nu este suficientă protecţia la impactul lateral.

De aceea am proiectat o gamă de scaune cu spătar de 
susţinere înalt care depăşeşte standardele de siguranţă 

actuale. Şi suntem mândri să spunem că scaunul  
nostru inovator KIDFIX XP SICT este primul din grupele  

2/3 de scaune de maşină căruia i-a fost acordat  
un calificativ de siguranţă „foarte bine” din partea 
ADAC şi Stiftung Warentest în octombrie 2013.*

*Stiftung Warentest şi ADAC Motorwelt, 10/2013, 
atunci când au fost folosite cu ISOFIX.

UN LUCRU 
FoARTE  

IMPoRTANT
PE CARE Nu Îl VOm 

FACE NICIODATă



A FI EXCENTRIC POATE 
uNEORI FI bINE
Tratăm standardele din domeniu ca fiind nivelul minim de la care pornim. 
Insistăm să mergem mai departe şi să ne testăm produsele în cele mai dure 
situaţii din viaţa reală. 

 „Pedepsim” fiecare model de cărucior, făcându-l să 
meargă prin noroi, nisip şi denivelări.
Împingem cărucioarele prin echivalentul condițiilor impuse de nisip sau noroi, 
timp de 10 ore. Apoi împingem fiecare cărucior peste 750 km pe drumuri cu 
hârtoape. Apoi frânele acestuia sunt pornite şi oprite de 6.000 de ori. 

 Conectăm hamurile. Deconectăm hamurile. 
Şi repetăm acest lucru de 14.999 de ori.
Ştim că părinţii au nevoie de încrederea deplină care să îi asigure că propriul 
copil este legat în condiții depline de siguranță pe parcursul fiecărei călătorii. 
Aşa încât reproducem conectarea şi deconectarea de patru ori pe zi timp 
de 10 ani.

 Reproducem 3.000 de zile de mutare a unui scaun 
ISOFIX între maşini.
Am inventat ISOFIX în 1997 în colaborare cu Volkswagen. Acum lumea îl 
foloseşte pentru a stabili standardul. Testăm conectorii noştri ISOFIX prin 
simularea a 8 ani de mutare zilnică a scaunului între două maşini.*

 Testăm un scaun. Îl testăm diferit. Apoi îl testăm 
din nou. Şi din nou...
Vom lansa un nou scaun doar atunci când avem încredere deplină în cel mai 
mic detaliu. Pentru noi, aceasta înseamnă testare în configuraţii diferite, ca părţi 
componente sau ca un scaun complet de peste 250 de ori.

 Am fost cu 35 de ani înaintea organismelor 
de reglementare.
În 2006 a devenit obligatorie prin lege utilizarea scaunelor de maşină pentru 
copii în întreaga Europă. Dar familiile au beneficiat de scaunele noastre de 
maşină de la prima lansare a acestora din 1971. 

 Testăm şi învăţăm pe maşini adevărate.
79% dintre toate maşinile au folosit cel puţin unul din scaunele noastre pentru 
testarea siguranţei în 2013. Parteneriatul nostru cu EuroNCAP înseamnă că 
scaunele noastre sunt în continuu testate în maşinile pe care le conduceţi.
*Procesul intern de testare Britax

 ÎNTREBĂRI, COMENTARII SAU 
NEVOIA DE A ŞTI MAI MULTE?

Site-ul nostru web este plină de informaţii.

Aplicaţia noastră online FitFinder  
vă poate ajuta să identificaţi scaunul de  
maşină, perfect pentru dumneavoastră.

Şi comunităţile noastre de pe Facebook şi  
Twitter vă oferă sfaturi profesioniste precum şi 

posibilitatea de a vă conecta cu alţi părinţi.

www.youtube.com/user/BritaxInternational

http://newsroom.britax.eu/press-releases

www.britax.com
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