Dětské
autosedačky

O Kapku lepší Maxi-Cosi
Koupí této značky přispějete Nadačnímu
fondu Kapka naděje.

Bezpečnost
Všechny dětské autosedačky musí odpovídat přinejmenším starší normě ECE R44/04 nebo lépe
novější ECE R129. Tyto direktivy deﬁnují bezpečnost autosedaček.

I-Size
Tento předpis byl představen v r.2013 a je součástí nové EU normy pro bezpečnost autosedaček
ECE R129; cílem bylo zvýšení bezpečí dětí při cestách autem.

3 klíčové body charakterizující I-Size:
1. Zesílená ochrana
t Dítě by mělo sedět proti směru jízdy do 15 měsíců minimálně
tDůkladnější testování ochrany proti bočnímu nárazu
tPoužití lepších testovacích loutek vybavených ještě více senzory v místech možných závažných
poranění (mozek, páteř, vnitřní orgány apod.)
2. Lepší přizpůsobení se dítěti
t Kategorizace na základě výšky, nikoli váhy dítěte, aby rodiče byli lépe schopni vybrat vhodnou
autosedačku právě pro jejich dítě
3. Garance kompatibility s auty, která mají I-Size pozice sedadel
t Crash testy – ICRT nezávislé spotřebitelské organizace (ADAC, TCS a OAMTC) provádějí své
testování jako doplněk k zákonným normám ECE R44/04 nebo ECE R129 I-Size jako pomoc
rodičům při správném výběru autosedačky
t Kritéria ICRT organizací: 50 % hodnocení tvoří bezpečnost autosedačky a 50 % praktičnost,
snadnost obsluhy včetně např. sundávání potahu, komfort dítěte, obsah chemických látek
a správnost a přehlednost uživatelského manuálu
t Své výsledky zveřejňují tyto organizace každého půl roku pro nové typy autosedaček na trhu
a výsledky lze dohledat na stránkách: www.ADAC.de, www.tcs.ch apod.
t Maxi-Cosi vyrábí bezpečné autosedačky již více než 50 let s respektem přesahujícím rámec
povinné legislativy. Sedačky jsou testovány také interně s použitím nejmodernější technologie.
Zatímco zákonné testy se provádějí při 50 km/h, Maxi-Cosi testuje při 70 km/h a provádí navíc
ještě více testů se zaměřením na různé typy možných frontálních i bočních kolizí

Jak nejlépe vybírat autosedačku
Maxi-Cosi pro vaše budoucí
miminko?
Značka Maxi-Cosi má dlouhou tradici, vyniká bezpečností, praktičností a má na paměti pohodlí
dítěte i rodičů. V autosedačkách Maxi-Cosi bylo odneseno z porodnic po celém světě už 50 milionů
dětí! Jedna z věcí, kterou nutně musíte pořídit, když čekáte miminko, je autosedačka vhodná od
narození.

Výhodou také je,
že pokud je
autosedačka Maxi-Cosi
v autě v případě
autonehody, je
bezplatně vyměněna
za novou.

Bez autosedačky není možné dítě převážet autem, protože je to jediná účinná ochrana v případě
nehody. Bezpečnost a pohodlí miminka je samozřejmostí, zvlášť u renomované značky. Další
kritéria jsou různá, podle nároků rodičů a jejich zvyků – jestli hodně a často plánují cestovat autem
i s miminkem nebo autosedačka bude sloužit jen na krátké cesty; jestli autosedačku budou často
a daleko i s dítětem přenášet a podobně.
Tento stručný průvodce autosedačkami Maxi-Cosi pro nejmenší vám možná pomůže
s rozhodováním, která z nich bude právě pro vaši rodinu ta nejvhodnější. Maxi-Cosi má
i autosedačky od narození do 4 let.

Autosedačky
v kategorii 0+ jsou
určeny pro miminka od
narození do 1 roku.
Jsou certiﬁkovány pro
cestování v letadle.

Autosedačky Maxi-Cosi lze upevnit na
naprostou většinu kočárků na trhu.

Coral 360
První modulární dětská autosedačka na světě Maxi-Cosi Coral 360
nabízí zcela originální řešení problému přenášení dítěte v autosedačce. Díky odnímatelnému měkkému nosiči vážícímu pouze 1,7 kg se
přenášení dítěte v autosedačce pro vás stane zásadním způsobem jednodušší
a pohodlnější. Autosedačka, splňující velmi přísné požadavky bezpečnostní
normy i-Size zároveň nabízí nejvyšší úroveň bezpečnosti pro děti od
narození do 12 měsíců (0-12 kg, do 75 cm).
Autosedačka je kompatibilní s otočnou základnou Maxi-Cosi
FamilyFix 360. Otočná základna Maxi-Cosi FamilyFix 360 poskytuje
nejbezpečnější způsob upevnění autosedačky do auta a zároveň maximálně
zjednodušuje rodiči usazení dítěte díky možnosti otočit autosedačku
jednou rukou směrem k sobě. Díky technologii FlexiSpin je možné
autosedačku otáčet o 360° v jakékoli její poloze. Základna se
připevňuje do auta s pomocí úchytů ISOFIX. Autosedačka se na základnu
připevní snadno a rychle prostřednictvím technologie Click-and-Go. Vizuální
a zvukový indikátor (zacvaknutí) na základně minimalizují pravděpodobnost
nesprávného připevnění autosedačky. Ergonomické uvolňovací tlačítko
umožňuje jednoduché odpojení autosedačky.
t Maximální úroveň pohodlí a bezpečnosti pro vaše dítě
t Snadné přenášení dítěte díky možnosti vyjmout dítě v měkkém nosiči
o hmotnosti 1,7 kg
t Autosedačka je kompatibilní se všemi kočárky Maxi-Cosi a Quinny
i s dalšími kočárky na trhu
t Rychlé a snadné připevnění autosedačky k základně prostřednictvím
technologie Click-and-Go
t Vhodná pro cestování v letadle
t Snadné nastavení pásů dítěte
t Spolu se základnou Maxi-Cosi FamilyFix 360 a autosedačkou Maxi-Cosi
Pearl 360 získáte řešení pro vaše dítě od narození až do 4 let

Marble
Marble

Autosedačka Marble uvedená na trh v roce 2020 je
naprosto perfektní volbou pro rodiče, kteří plánují s
miminkem často cestovat autem i na větší
vzdálenosti nebo chtějí autosedačku používat na
podvozku kočárku i na delší procházky.
Marble totiž umožňuje miminku pohodlnou pozici téměř vleže
(úhel 157o) v autě i na kočárku. Miminko si nemačká bříško a
může zcela volně dýchat. Autosedačka je maximálně
polstrovaná a pohodlná, s vyjímatelnou novorozeneckou
vložkou.

t Splňuje normu I-Size (ECE R129)
t Opěrka hlavičky je polohovatelná do délky
t Má vyjímatelnou novorozeneckou vložku a ergonomickou
podložku hlavy
t Extra velká stříška proti slunci s průhledným okénkem pro
snadnou kontrolu dítěte
t Má vylepšenou boční ochranu z materiálu absorbujícího
nárazy
t V autě se upevňuje pomocí isoﬁxové základny,
která se prodává v setu s autosedačkou
t Je kompatibilní s kočárky MC a většinou ostatních kočárků
vybavených „univerzálními“ adaptéry
t Autosedačka do 85 cm (cca 1,5 roku)
t7PCMBTUJIMBWZNÅBVUPTFEBŌLBWOJUŰOÐPDISBOV TQFDJÅMOÐ
materiál z paměťové pěny pohlcující náraz. Paměťová pěna
je šetrnější nejen při nárazu, ale i komfortní při opírání
hlavičky, když je vyndaný podhlavník
t 5,70 kg váha autosedačky

Pebble 360
Dětská autosedačka Maxi-Cosi Pebble 360 je vhodná pro děti
od narození do cca 15 měsíců (0-13 kg, do 83 cm).
Autosedačka je kompatibilní s otočnou základnou
Maxi-Cosi FamilyFix 360. Otočná základna Maxi-Cosi
FamilyFix 360 poskytuje nejbezpečnější způsob upevnění
autosedačky do auta a zároveň maximálně zjednodušuje rodiči
usazení dítěte díky možnosti otočit autosedačku jednou rukou
směrem k sobě. Díky technologii FlexiSpin je možné
autosedačku otáčet o 360° v jakékoli její poloze. Základna
se připevňuje do auta s pomocí úchytů ISOFIX. Autosedačka se
na základnu připevní snadno a rychle prostřednictvím
technologie Click-and-Go. Vizuální a zvukový indikátor
(zacvaknutí) na základně minimalizují pravděpodobnost
nesprávného připevnění autosedačky. Ergonomické uvolňovací
tlačítko umožňuje jednoduché odpojení autosedačky.
Základna Maxi-Cosi FamilyFix 360 se prodává samostatně.

t1ŰFQSBWBEÐUŒUFQSPUJTNŒSVKÐ[EZQSPMFQÚÐPDISBOVIMBWZBLSLV
t4QMũVKFWFMNJQŰÐTOÌQPáBEBWLZCF[QFŌOPTUOÐOPSNZJ4J[F 3
t4ZTUÌNCPŌOÐPDISBOZTUFDIOPMPHJÐ($FMMBCTPSCVKFFOFSHJJ
vzniklou při nárazu a chrání tak vaše dítě při bočním nárazu
t7J[VÅMOÐB[WVLPWßJOEJLÅUPS [BDWBLOVUÐ OB[ÅLMBEOŒ'BNJMZ'JY
360 minimalizují možnost nesprávného připevnění autosedačky
tCPEPWßCF[QFŌOPTUOÐQÅTVNPáũVKFSZDIMÌBCF[QFŌOÌ
připoutání dítěte
t#F[[ÅLMBEOZ.BYJ$PTJM[FBVUPTFEBŌLVQŰJQFWOJUQPNPDÐ
3-bodového bezpečnostního pásu vozidla
t)NPUOPTU LH

CabrioFix
Jestli hledáte lety osvědčenou, univerzální a lehkou autosedačku, která je za dobrou cenu, právě CabrioFix je vaše možná
volba.
t Má vyjímatelnou novorozeneckou vložku a příjemné polstrování
+ stříšku proti slunci
t Lze ji v autě poutat pásy i pomocí isoﬁxové základy FamilyFix
a EasyFix
t Na stejnou základnu pak můžete použít i větší autosedačku
použitelnou až do 4 let (MC Pearl)
t Pouze FamilyFix je použitelná s pokračovací autosedačkou Pearl
t Je kompatibilní s kočárky MC a všemi ostatními kočárky
vybavenými „univerzálními“ adaptéry (většina značek na trhu)
t Potah lze vyprat v pračce
t 3,25 kg váha

Tinca
Tato autosedačka je novinkou roku 2020 a odpovídá náročnější normě I-Size, hlavně pro vylepšenou boční
ochranu. Je ještě lépe polstrovaná, ale přitom také
velmi lehká a dobře se s ní manipuluje při použití v autě i na
kočárku.
t4QMũVKFOPSNV*4J[F &$&3
t.ÅWZKÐNBUFMOPVOPWPSP[FOFDLPVWMPáLVBFSHPOPNJDLPV
podložku hlavy + samonosnou stříšku proti slunci
t.ÅWZMFQÚFOPVCPŌOÐPDISBOV[NBUFSJÅMVBCTPSCVKÐDÐIP
nárazy a silnější polstrování
t-[FKJWBVUŒQPVUBUQÅTZJQPNPDÐJTPmYPWÌ[ÅLMBEZ
FamilyFix3
t/BTUFKOPV[ÅLMBEOVQBLNŽáFUFQPVáÐUJWŒUÚÐBVUPTFEBŌLV
použitelnou až do 4 let (MC Pearl Smart a Pearl Pro2)
t+FLPNQBUJCJMOÐTLPŌÅSLZ.$BWŒUÚJOPVPTUBUOÐDILPŌÅSLŽ
vybavených „univerzálními“ adaptéry
t7PCMBTUJIMBWZNÅBVUPTFEBŌLBWOJUŰOÐPDISBOV TQFDJÅMOÐ
materiál z paměťové pěny pohlcující náraz. Paměťová pěna
je šetrnější nejen při nárazu, ale i komfortní při opírání
hlavičky, když je vyndaný podhlavník
t LHWÅIBBVUPTFEBŌLZ

Pebble Pro
I-Size
Tato autosedačka je z novější řady a odpovídá náročnější normě I-Size, hlavně pro vylepšenou
boční ochranu. Proti předchozím modelům je robustnější a má více funkcí, které rodičům
usnadní manipulaci. Vnitřní vložka je ze dvou částí (podhlavníček a zádová část zvlášť – je to
variabilnější systém; přesně se postupně přizpůsobí růstu vašeho dítěte). Pásy se automaticky
oddělí do stran po vyndání dítěte a umožní snadnější opětovné vložení miminka do sedačky. Má
též automatický zámek pásů – lze upravovat jejich délku jednou rukou. Výškové nastavení pásů
je úžasně rychlé a jednoduché (nemusí se upravovat zezadu). Potah sedačky se pro vyprání
sundává ze skořepiny také úplně snadno.
t4QMũVKFOPSNV*4J[F &$&3
t.ÅWZKÐNBUFMOPVOPWPSP[FOFDLPVWMPáLV
a ergonomickou podložku hlavy + stříšku proti
slunci
t.ÅWZMFQÚFOPVCPŌOÐPDISBOV[NBUFSJÅMV
absorbujícího nárazy
t-[FKJWBVUŒQPVUBUQÅTZJQPNPDÐJTPmYPWÌ
základy FamilyFix3
t/BTUFKOPV[ÅLMBEOVQBLNŽáFUFQPVáÐUJWŒUÚÐ
autosedačku použitelnou až do 4 let
(MC Pearl Smart a Pearl Pro2)
t+FLPNQBUJCJMOÐTLPŌÅSLZ.$BWŒUÚJOPV
ostatních kočárků vybavených „univerzálními“
adaptéry
t LHWÅIBBVUPTFEBŌLZ

Základny k autosedačkám
EasyFix

FamilyFix

FamilyFix2

tJOTUBMBDFQPNPDÐ
systému Isoﬁx nebo
pásu
t[QŒUOÅWB[CBJOTUBMBDF
tBVUPTFEBŌLB$BCSJPmY
tCF[NPáOPTUJQPVáJUÐ
pokračovací
autosedačky

tJOTUBMBDFQPNPDÐTZTUÌNV
Isoﬁx
t[QŒUOÅBVEJPWJ[VÅMOÐWB[CB
pro jistotu správné
instalace
tQPMPIOBTUBWFOÐ
autosedačky
tBVUPTFEBŌLB$BCSJPmY
tQPVáJUÐQSPWŒUÚÐ
autosedačku po směru
u
jízdy do 4 let - Pearl

t*4J[FQSPWŒUÚÐCF[QFŌOPTU
t[QŒUOÅWB[CBJOTUBMBDF
tTOBEOÅJOTUBMBDFBVUPTFEBŌLZ
systém Click& Go
tVNPáũVKFDFTUPWÅOÐQSPUJTNŒSV
do 4 let
tBVUPTFEBŌLB3PDL 5JODB 1FCCMF
Pro
tQPVáJUÐQSPWŒUÚÐBVUPTFEBŌLVEP
4 let/ 105cm- Pearl Smart, Pearl
Pro

Tinca základnaa

FamilyFix 360
Fam

tTQMũVKFWFMNJQŰÐTOÌ
požadavky bezpečnostní
normy i-Size (R129)
t*TZTUÌN*40'*9QSPTOBEOÌ
BEOÌ
Ì
a bezpečné připevněníí
autosedačky bez použití
žití
bezpečnostních pásů
t*[ÅLMBEOBKFWZCBWFOB
podpůrnou nohou, která
rá
v případě nárazu pomáhá
áhá
udržet autosedačku naa místě
t*WJ[VÅMOÐJOEJLÅUPSOB
základně minimalizuje
pravděpodobnost
nesprávného připevnění
autosedačky

tTQMũV
tTQMũVKFWFMNJQŰÐTOÌQPáBEBWLZ
bezpečnostní normy i-Size (R129)
bezp
tVNPáũVKF BCZEÐUŒDFTUPWBMPW
tVNP
autosedačce pro lepší ochranu hlavy
auto
krku v protisměru od narození do
a krk
4 let
tPENŒTÐDŽDNKFNPáOÌ
tPE
autosedačku na základnu umístit
auto
i po směru jízdy.
tTOBEOÌBCF[QFŌOÌQŰJQFWOŒOÐ
základny do auta s využitím systému
*40'*9
t[ÅLMBEOBKFWZCBWFOBQPEQŽSOPV
nohou, která v případě nárazu
pomáhá udržet autosedačku na místě
tWJ[VÅMOÐB[WVLPWßJOEJLÅUPS
(zacvaknutí)

FamilyFix3
t*4J[FQSPWŒUÚÐCF[QFŌOPTU
t[QŒUOÅBVEJPWJ[VÅMOÐWB[CB
pro jistotu správné
instalace
tOBTUBWFOÐQPEMFTFEBEMB
BEMB
díky 2 polohám
tTOBEOÅJOTUBMBDF
autosedačky systém
m
Click& Go
tVNPáũVKFDFTUPWÅOÐQSPUJ
QSPUJ
směru do 4 let
tBVUPTFEBŌLB$PSBM 1FCCMF
Pro
tQPVáJUÐQSPWŒUÚÐ
autosedačku do 4 let/
105cm- Pearl Smart, Pearl
Pro

Maxi-Cosi doporučuje

Fusak
usak do autosedačky 0+
0

Zpětné zrcátko do auta

Chránič sedadla vozu

Víte, že
ž do
d autosedačky
d čk nepatří
ří děťátko
děťá
v bundě nebo silné kombinéze? Důvod je
jednoduchý, nelze pevně nastavit bezpečnostní pásy a hrozí zranění. Fusak do
autosedačky zajistí miminku bezpečí a komfort
v chladném období.

Mějte své dítě pod kontrolou proti směru
jízdy. Crash testováno a schváleno.

Zamezuje odření a znečištění sedadla
sedadla.

360 Family
iSize
* Zdroj: Interconnection 2020
car seats sell-in data in value
in United Kingdom, France,
Germany, Benelux, Italy, Spain
and the Nordic region.

FamilyFix 360

Pebble 360

Coral 360

Pearl 360

