Dětské autosedačky
pro větší děti
Průvodce výběrem

Autosedačky
pro batolata
Když se hlava vašeho dítěte zvedne přes horní část autosedačky, je čas přejít na autosedačku
pro batolata. Všechny naše autosedačky Maxi-Cosi pro batolata jsou navrženy pro pohodlí a bezpečnost.
Nabízíme různé typy autosedaček skupiny 1, z nichž některé vydrží až do 12 let.
Ve společnosti Maxi-Cosi doporučujeme cestovat v protisměru nejméně do 15 měsíců, v rámci
kategorie autosedaček pro batolata existuje několik autosedaček, které tuto směrnici podporují.
Pro rodiče, kteří hledají větší pohodlí; nabízíme vícero autosedaček pro batolata, které mají rotační funkci.
Umístění vašeho dítěte do autosedačky je mnohem snazší, pokud můžete autosedačku otočit směrem k sobě,
takže máte jistotu, že je bezpečně a správně nainstalována. Zejména v kombinaci s funkcemi, jako je náš
inovativní postroj nebo háčky na pásy, nebylo připoutání vašeho dítěte nikdy tak snadné.
Většina našich autosedaček pro batolata je snadno nastavitelná tak, aby odpovídala vašemu rostoucímu dítěti.
Stačí změnit výšku nebo změnit 5-ti bodový pás, aby si vaše dítě vždy užívalo pohodlnou a bezpečnou jízdu
bez ohledu na to, jak rychle roste!
Pro rychlou a snadnou instalaci nabízíme několik autosedaček ISOFIX pro batolata, tyto autosedačky jsou
připojeny k ISOFIX kotvám vašeho vozu, což znamená, že se velmi snadno instalují! Nedělejte si starosti, pokud
vaše auto nemá kotvy ISOFIX, nabízíme několik autosedaček pro batolata, které mohou být instalovány pouze
za pás vašeho automobilu, pro správnou instalaci postupujte podle pokynů v přiložené příručce.

Pomocník s výběrem autosedačky
Mám autosedačku 0-75cm (vajíčko), mé dítě vyrostlo, není mu pohodlná…

Hlavička přečuhuje,
sedí samo

Mám isoﬁx
bázi

Chci autosedačku
s isoﬁxem

70-105 cm,
do 4let

70-105 cm,
do 4 let
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Chci autosedačku, která dlouho
vydrží a poroste spolu s dítětem
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0—13 kg
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MICA Pro Eco
Záleží nám na budoucnosti. Autosedačka Mica Pro Eco je
vyrobena podle nejvyšších bezpečnostních standardů I-Size,
kombinuje nejlepší pohodlí ve své třídě s inovací šetrnou k planetě
a EcoCare, 100% recyklovanou látku. Rotace 360 stupňů s
použitím pouze jedné ruky, G-Cell pro maximální ochranu proti
bočnímu nárazu, 5-ti bodový bezpečnostní pás s technologií
Easy-In pro snadné poutání. To vše dělá z Mica Pro Eco
autosedačku která vašemu dítěti poskytne bezpečí a komfort na
cestách.
Vlastnosti Mica Pro Eco:
t0UPŌFOÐP QPV[FKFEOPVSVLPV
tSFDZLMPWBOÌULBOJOZ
t0DISBOBQSPUJCPŌOÐNVOÅSB[V($&--
t4OBEOÌVTB[FOÐEÐUŒUF
t$MJNB'MPXQSPSFHVMBDJUFQMPUZ
t/FKMFQÚÐÛIFMTLMPOVWFTWÌUŰÐEŒQSPNBYJNÅMOÐQPIPEMÐ
spánku a více poloh naklonění
t&YUSBQPMTUSPWBOÌTFEBEMPTNŒLLPVEŒUTLPVWMPáLPV
a potahem vyrobeným z luxusních recyklovaných látek
t*OUFHSPWBOÅ[ÅLMBEOB*40'*9TPQŒSOPVOPIPV
t7ÐDFQPMPIQÅTŽBPQŒSFLIMBWZ
t1PKJTULBQSP[BKJÚUŒOÐQSPUJTNŒSVKÐ[EZ
(nejméně do 15 měsíců)
t1SPUJTNŒSVKÐ[EZ PEOBSP[FOÐ BQPTNŒSVKÐ[EZ
(od 15 měsíců) do 4 let
t7ZIPWVKFOFKOPWŒKÚÐFWSPQTLÌCF[QFŌOPTUOÐOPSNŒJ4J[F
3J4J[F
t4OÐNBUFMOßBQSBUFMOßQPUBI

MICA Pro Eco

Beryl
Autosedačka Maxi-Cosi Beryl je navržena tak, aby rostla s dítětem pro bezpečné,
pohodlné cestování a dlouhé používání. Snadno se přizpůsobuje vašemu novorozenci,
batoleti a dítěti do 7 let. Má polohu po i proti směru jízdy a je jedinou autosedačkou,
kterou potřebujete.
Od dlouhých cest až po krátké výlety do obchodů - díky autosedačce Maxi-Cosi Beryl
je každá cesta autem hračkou. 5-ti bodový pás Easy-in se přizpůsobí tak, aby pohodlně
a bezpečně padl, takže jste připraveni rychle vyrazit. Beryl je vybavena inovativní,
bezpečnostní technologií G-CELL pro maximální ochranu při bočním nárazu. Pro vaše
pohodlí se rychle a bezpečně instaluje do všech automobilů pomocí ISOFIX nebo
bezpečnostního pásu automobilu.

Snadné používání:
t Vysoká úroveň pohodlí a bezpečnosti pro vaše dítě
t Snadná a rychlá instalace do auta s pomocí systému ISOFIX
t Vizuální indikátory správného připevnění autosedačky k úchytům ISOFIX
t Autosedačku je možné připevnit do vozidla i s pomocí 3-bodových bezpečnostních
pásů
Bezpečnost:
t Přeprava dítěte proti směru jízdy pro lepší ochranu hlavy a krku (0-13 kg)
t Přeprava dítěte po směru jízdy (9 - 25 kg)
t 5-ti bodový bezpečnostní pás umožňuje rychlé a bezpečné připoutání dítěte
t Systém boční ochrany s technologií G-Cell absorbuje energii vzniklou při nárazu a
chrání tak vaše dítě při bočním nárazu
Pohodlí:
t Součástí autosedačky je vyjímatelná komfortní vložka pro děti od narození do 13 kg
t 5 variant náklonu autosedačky
t Měkké polstrování a potah autosedačky z příjemného materiálu
Potah autosedačky lze prát v pračce.

Beryl

AxissFix,
AxissFix Plus,
AxissFix Air
S Maxi-Cosi autosedačkami uděláte nový obrat v dětské bezpečnosti! Naše inovativní
AxissFix autosedačky se otáčí o 360° a nabízí snadné používání. V souladu
s nejnovějším evropským standardem I-Size nabízí dětem cestování proti směru jízdy,
pro lepší ochranu hlavy a krku.
Do automobilu se autosedačky instalují s pomocí ISOFIX úchytů. Systém Top Tether
umožňuje autosedačky připevnit také prostřednictvím třetího kotvícího bodu.
Autosedačky Maxi-Cosi AxissFix nabízí zcela nový směr v oblasti bezpečného
převážení dítěte v automobilu. Autosedačky v sobě spojují maximální bezpečí dítěte a
nejvyšší úroveň uživatelského komfortu.
t Maxi-Cosi AxissFix je určena pro děti od cca 4 měsíců do 4 let (9-18 kg, 61-105 cm)
t Umožňuje dětem bezpečně sedět proti směru jízdy od 61 cm do 87 cm výšky
(od 4 měsíců do cca 2 let)
t Sezení proti směru jízdy zajišťuje vyšší ochranu hlavy a krku dítěte. Od 15 měsíců
(od cca 76 cm) může být sedačka umístěna i po směru jízdy. Výběr mezi polohou
po nebo proti směru jízdy umožňuje sedák otočný o 360°. Otočný sedák usnadňuje
i připoutání dítěte. Indikátor správné výšky vám umožní snadno určit, kdy je
zapotřebí autosedačku otočit po směru jízdy
t Autosedačka otočná ve 360° usnadňuje připoutání dítěte
t Výšku ramenních pásů lze nastavit jedním pohybem spolu s opěrkou hlavy
t Indikátor pro kontrolu správné výšky upozorňuje, kdy je autosedačku potřeba
otočit po směru jízdy

Vyberte si z řady
AxissFix

AxissFix

AxissFix Plus

AxissFix Air

základní varianta
od cca 4 měsíců

od narození díky vložce

integrované airbagy

Pearl, Pearl Smart,
Pearl Pro2, Pearl 360
Hledáte pokračující autosedačku, jakmile vaše dítě vyroste z jeho Maxi-Cosi
CabrioFix, Pebble Pro, Coral 360,Tinca, Pebble 360? Pak už nemusíte hledat,
protože stejnou základnu autosedačky, kterou jste použili k instalaci naší
dětské autosedačky, lze použít také s našimi autosedačkami pro batolata
Maxi-Cosi Pearl.
Pearl musí být vždy nainstalován s kompatibilní ISOFIX základnou. Maxi-Cosi
Pearl autosedačky jsou kompatibilní se základnami Maxi-Cosi FamilyFix.
Základna má konektory ISOFIX, které lze připevnit k ISOFIXU vašeho vozu pro
bezpečné uchycení.
Jakmile je základna autosedačky připevněna k systému ISOFIX ve vašem
vozidle, můžete na ni zaklapnout sedačku pro batolata. Vizuální indikátory na
základně vás upozorní, když je autosedačka správně zajištěna. Jakmile je
potvrzeno správné uchycení, můžete nechat autosedačku i základnu
nainstalované ve vozidle. Tímto způsobem pokaždé, když potřebujete
nastupovat a vystupovat z auta, stačí jen připoutat bezpečnostní pás.

t Od 9 měsíců do 4 let (cca od 9 do 18 kg, do 105 cm)
t Systém ISOFIX pro snadné a bezpečné připevnění autosedačky bez použití
bezpečnostních pásů
t Splňuje požadavky bezpečnostní normy R44/04
t Systém boční ochrany, který chrání vaše dítě při bočním nárazu
t 5-ti bodový bezpečností pás umožňuje rychlé a bezpečné připoutání dítěte
t Interaktivní světelné a zvukové upozornění na základně Maxi-Cosi FamilyFix
minimalizuje pravděpodobnost nesprávného připevnění autosedačky
t Základna autosedačky je vybavena podpůrnou nohou, která v případě nárazu
pomáhá udržet autosedačku na místě

Vyberte si z řady Pearl
Pearl

Pearl Pro2 i-Size

Po směrná autosedačka,
kompatibilní se
základnou FamilyFix

Maximální pohodlí a
bezpečnost pro dítě,
kompatibilní se
základnou FamilyFix 3

Pearl Smart

Pearl 360

Nastavitelné polohy
autosedačky v obou
polohách pro i proti směru
jízdy, kompatibilní se
základnami FamilyFix 3,
FamilyFix 2

360 otočná, tepelný
komfort Clima Flow,
kompatibilní se základnou
FamilyFix 360

Titan I-Size, Titan Plus,
Titan Pro I-Size
Autosedačky Maxi-Cosi Titan jsou multi-věkové
autosedačky vhodné pro děti od 9 měsíců do 12 let.
Autosedačka se používá nejprve s 5-ti bodovým pásem pro
upevnění kojenců a batolat, ve starším věku dítěte
použijete běžný 3-bodový bezpečnostní pás vozu. Instalace
autosedačky s pomocí systému ISOFIX a úchytu Top Tether
udržuje autosedačku na svém místě a bezpečně
připevněnou k autu.
Snadné použití:
t Snadné nastavení opěrky hlavy
t Současné nastavení bezpečnostního pásu a opěrky hlavy
t Instalace pomocí systému ISOFIX a úchytu Top Tether
Komfort:
t 5 poloh pro komfortní pocit dítěte
t Vyjímatelná měkká vložka pro bezpečnější upoutání batolete
Bezpečnost:
t Výborné výsledky testů
t Indikátor správné instalace ISOFIX
t 5-ti bodový bezpečnostní pás do hmotnosti dítěte 18 kg
t 3-bodový pás vozidla pro děti od 18 kg
t Systém ochrany proti nárazu G-Cell
t I-Size bezpečnost (Titan I-Size, Titan Pro I-Size)

Vyberte si z řady
Titan

Titan Plus
Extra vložka
pro nejvyšší komfort,
Clima Flow termoregulace

Titan Pro I-Size

Titan I-Size

G-Cell 2,0 technologie bočního nárazu,
Air Protect extra ochrana hlavy,
I-Size bezpečnost

5 nastavitelných poloh,
I-Size bezpečnost

Bezpečné cestování
s většími dětmi
Chápeme, že děti rostou a chtějí sedět jako jejich rodiče bez autosedačky, zvlášť když se
blíží k výšce, kdy ji nepotřebují. Proto je důležité vybrat autosedačku skupiny 2/3, díky které
se nebudou cítit jako batole. Děti musí být v autosedačkách s výškově nastavitelným
opěradlem a ochranou hlavy a ramen, dokud nedosáhnou výšky 150 cm. Dítě je zajištěno
pomocí tříbodového bezpečnostního pásu automobilu. To pomůže chránit nejzranitelnější
části těla, jako je hlava a břicho
Některé autosedačky skupiny 2/3 se používají s ukotvením ISOFIX, díky tomu je autosedačka stabilnější.
Vaše dítě může začít používat autosedačky skupiny 2/3 pouze ve chvíli, když je bezpečnostní pás vozidla ve stejné výšce jako rameno.

Kore, Kore Pro
t Od 3,5 roku do 12 let
t 100 – 150cm
t Instalace pomocí ISOFIX nebo bezpečnostního pásu auta.

Kore Pro
t Detekuje, když na něm sedí vaše
dítě, světlo osvětluje oblast
připnutí, usnadňuje zacvaknutí
spony
t Maximální bezpečnost pro vaše dítě
t Side Protection Systém Plus, tlumiče
nárazů ze skleněných vláken
t Bambusová tkanina, regulující teplotu

Kore
Ko
ore
t
t
t
t

Rychlé a snadné připoutání
Bezpečnost I-Size
Vynikající boční ochrana SPS Plus
Roste s vaším dítětem

Morion, Rodiﬁx Air Protect
t0E SPLVEPMFU
toDN LH
t*OTUBMBDFQPNPDÐTZTUÌNV*40'*9

3PEJmY"JS1SPUFDU

Morion
t Praktická, snadno použitelná a prostorná
t Bezpečnostní standard I-Size
t Možnost naklonění podle sklonu vašeho sedadla,
pohodlné cestování

t Unikátní systém vedení pásů pro rychlé
a snadné připnutí
t Patentovaná technologie AirProtect ®
na opěrce hlavy pro extra ochranu
dětské hlavy

Rodi AP, Rodi SPS
t Od 3,5 roku do 12 let
t 100 – 150cm, 15 -36kg
t Instalace pomocí bezpečnostního pásu automobilu

Rodi SPS
t SPS systém boční ochrany, snižuje riziko zranění, absorbuje sílu
nárazu a zajišťuje ochranu dítěte
t Lehká váha, snadné přenášení a instalace

Rodi AP
t Patentovaná technologie AirProtect ® na opěrce hlavy pro extra
ochranu dětské hlavy
t Vynikající ochrana proti bočnímu nárazu
t Výškově nastavitelná pro pohodlí rostoucích dětí

Chcete se dozvědět více o autosedačkách Maxi-Cosi?
www.maxi-cosi.cz

