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Ochrana na‰ich mal˘ch je pro nás tou nejvût‰í v˘zvou. 



Na poãátku je dobrá my‰lenka a na konci velmi dobr˘ v˘robek.Mezitím je v‰ak dlouhá cesta.Na základû 
dÛkladné anal˘zy trhu, uplatnûním pokrokov˘ch technologií CAD, vyuÏitím dlouholet˘ch zku‰eností a cílem b˘t
lep‰í neÏ prÛmûr vznikají v˘robky orientované na zákazníka a zamûfiené na ‰piãkov˘ v˘kon.Firma RÖMER má
totiÏ za to, Ïe pro ochranu na‰ich dûtí je dobré jen to nejlep‰í.

„My‰lenkov˘m centrem“ na‰eho podniku je mûsto Ulm. Z Ulmu pfii‰lo v uplynul˘ch 35 letech mnoho podnûtÛ
na nová, pokroková fie‰ení. Pracujeme na tom, aby tomu tak bylo i v budoucnu.

V˘voj produktÛ RÖMER:
Model dûtské autosedaãky vytvofien˘ 

prostfiednictvím technologie CAD.
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Bezpeãnost dûtí úãelnû.



„Pfii testech stále mezi nejlep‰ími.“ AÈ uÏ je provádûjí autokluby (ADAC, ÖAMTC, TCS, ANWB, RACE atd.) nebo
spotfiebitelské organizace (napfi. Stiftung Warentest v Nûmecku) – v˘sledky nezávisl˘ch evropsk˘ch testÛ 
dokazují, Ïe RÖMER nic neponechává náhodû. RÖMER je prÛkopníkem pokrokov˘ch fie‰ení v˘robkÛ, které
trvale plní i ta zku‰ební kritéria, která vysoce pfiekraãující poÏadavky norem – jako jsou napfiíklad kritéria pro 
ochranu pfii boãním nárazu. O dÛvod víc, aby vítûzové testÛ ãasto pocházeli od firmy RÖMER. Ten nejlep‰í
dÛkaz v˘teãné úãinnosti na‰ich dûtsk˘ch sedaãek v‰ak poskytují vyhodnocení skuteãn˘ch nehod. 

Obrázek nahofie: Zafiízení pro bariérové zkou‰ky firmy RÖMER: Pfii simulaci nehody se pouÏívají figuríny, 
které jsou za úãelem mûfiení rychlosti a síly vybaveny pfiístroji. Namûfiené hodnoty a vyhodnocení filmÛ o 
prÛbûhu pohybu, které jsou pfiitom získány, jsou základem pro v˘voj úãinn˘ch a pro dûti vhodn˘ch 
bezpeãnostních systémÛ.

Renomovaní v˘robci automobilÛ resp. znaãky – jako jsou napfi. Alfa Romeo, Audi, Bentley, BMW, Chevrolet,
Chrysler, Citroën, Dacia, Daewoo, Daihatsu, Dodge, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Jaguar, Jeep, Kia, Lancia,
Land Rover, Lexus, Maybach, Mazda, Mercedes-Benz, Mini, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Porsche,
Renault, Saab, Seat, Skoda, Smart, Subaru, Suzuki, Toyota, Volvo a VW – dÛvûfiují v˘robkÛm RÖMER.
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Zodpovûdnost tûlem i du‰í.



Kvalita je u firmy RÖMER pfiirozené pfiesvûdãení. To se projevuje jiÏ u nápadu na nov˘ produkt a provází v˘voj
v˘robku na cestû k zákazníkovi. AÈ uÏ jde o vhodnou volbu materiálu nebo extrémní zatíÏení, kter˘m musí pfied
zahájením sériové v˘roby projít kaÏd˘ v˘robek, nebo o zkou‰ky kvality bûhem v˘roby – v‰echna opatfiení 
zabezpeãují vysok˘ kvalitativní standard v˘robkÛ firmy RÖMER. Není náhodou, Ïe firma RÖMER patfií mezi
úzkou elitu v˘robcÛ, jejichÏ systém fiízení jakosti splÀuje pfiísné poÏadavky automobilového prÛmyslu podle
ISO/TS 16949. 

Síla podniku se ukáÏe i tam, kde nejde v prvé fiadû o prodejní úspûch. Vûdoma si Ïivotnû dÛleÏité otázky 
ekologie a ochrany Ïivotního prostfiedí bere firma RÖMER svou zodpovûdnost váÏnû – od fáze plánování pfies
v˘robu aÏ po obaly a jejich likvidaci. RÖMER se dobrovolnû zavázal k v˘robû kvalitních produktÛ pfii souãasném
respektování ekologick˘ch zásad a je certifikován na základû zákona o auditu Ïivotního prostfiedí podle normy
DIN EN ISO 14001.

Volání zákazníkÛ po stále lep‰ích v˘robcích je stále silnûj‰í. Pro vedoucí firmu na trhu z toho vypl˘vá závazek
pfiizpÛsobit znalosti a schopností zamûstnancÛ budoucím poÏadavkÛm. Této v˘zvû RÖMER ãelí nov˘mi 
pokrokov˘mi v˘robky na ochranu na‰ich nejmen‰ích.

Na‰e peãeÈ „MAXIMUM RELAX SEATING COMFORT“ tak znamená atraktivní, dobfie padnoucí potahy sedadel
v aktuálních barevn˘ch kombinacích a z moderních materiálÛ. A za druhé znamená komfortní, ergonomické
ãalounûní, které umoÏÀuje pohodlné a uvolnûní sezení i pfii del‰ích jízdách.
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Systém ES pro 
management Ïivotního
prostfiedí a podnikov˘

ekologick˘ audit

testováno 
a schváleno podle 

nové zku‰ební 
normy



Díky systému ISOFIX jsou dûtské sedaãky je‰tû bezpeãnûj‰í.

jako celosvûtovû standardizované rozhraní mezi vozidlem a dûtskou sedaãkou minimalizuje chyby pfii
montáÏi a optimalizuje ochrann˘ úãinek pevn˘m spojením mezi dûtskou sedaãkou a vozidlem. K tomu potfiebn˘
standard ISOFIX je v platnosti od 26. února 2004. Stále více vozidel je sériovû vybavováno kotevními závûsy
pro ISOFIX nebo je lze na pfiání dodateãnû vybavit. 

V˘hody systému ISOFIX: 
• normované upevnûní k jednoduché, rychlé instalaci a demontáÏi
• bezpeãné, pevné spojení mezi dûtskou sedaãkou a vozidlem
• optimalizovan˘ ochrann˘ úãinek pfii nehodû
• i neobsazená dûtská sedaãka je ve vozidle fixována
• ve druhém rodinném voze, kter˘ není vybaven napojením pro ISOFIX, 

lze dûtskou sedaãku pfiipevnit pomocí normálního pásu

ISOFIX

karosérie

zavádûcí
pomÛcka

zaskakovací 
tfimen

zaskakovací
rameno

dûtská 
sedaãka



Pro kaÏdé dítû optimální ochrana.

Skupina 0+
do 13 kg

• Dûtská vaniãka s pûtibodov˘m
systémem pásÛ.

• PouÏití s trojbodov˘m 
bezpeãnostním pásem.

• Proti smûru jízdy.
PouÏití se základnou 

s opûrnou nohou – 
seznam modelÛ!

Skupina 1
9 aÏ 18 kg

• Skofiepinová sedaãka 
s pûtibodov˘m systémem pásÛ.

• PouÏití s trojbodov˘m 
bezpeãnostním pásem.

• Ve smûru jízdy.

• PouÏití s trojbodov˘m bezpeã-
nostním pásem a opûrnou 
nohou – seznam modelÛ!

Skupina 2+3
15 aÏ 36 kg

• Zv˘‰ení sedáku s
opûradlem zad.

• PouÏití s trojbodov˘m 
bezpeãnostním pásem.

• Ve smûru jízdy.

RÖMER BABY-SAFE  

RÖMER BABY-SAFE plus

RÖMER BABY-SAFE ISOFIX plus

RÖMER PRINCE

RÖMER KING

RÖMER KING plus

RÖMER DUO plus

RÖMER SAFEFIX plus

RÖMER VIP

RÖMER KID

RÖMER KID plus

RÖMER KIDFIX  

ISOFIX

PouÏití se systémem 
– seznam modelÛ!

PouÏití se systémem 
+ TopTetherISOFIX

PouÏití se systémem 
a opûrnou nohou – 

seznam modelÛ!

Dodateãné upevnûní 
na systém ISOFIX – 
seznam modelÛ!

ISOFIX
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Ti nejmen‰í potfiebují tu nejvût‰í péãi.



RÖMER BABY-SAFE a RÖMER BABY-SAFE plus.

Dokonalost v detailu: Dûti by se co nejdéle mûly pfiepravovat proti smûru jízdy. Zejména citlivé zóny hlavy, krku
a zad tak mají velkoplo‰nou podporu. Díky vysok˘m postranicím a hluboké skofiepinû jsou nejmen‰í chránûni
je‰tû lépe v sedaãkách RÖMER BABY-SAFE (obrázek nahofie vlevo) a BABY-SAFE plus (obrázek dole). Pro
pfiípad boãního nárazu poskytují tyto sedaãky nadstandardní bezpeãnost. Provedení BABY-SAFE je sériovû
vybaveno vloÏkou sedaãky pro dûti zhruba do vûku 4 mûsícÛ. Na rozdíl od toho má sedaãka BABY-SAFE plus
v˘‰kovû pfiestavitelnou opûrku hlavy.

Dûtské skofiepinové sedaãky se nesmûjí pouÏívat ve spojení s ãelním airbagem na stranû spolujezdce.

Skupina 0+

do 13 kg

Speciálnû u systému BABY-SAFE plus
lze hlavovou opûrku snadno nastavit 

v 7 v˘‰kov˘ch polohách.

Dynamické, obloukové fie‰ení madla s
moÏností nastavení 3 poloh zaji‰Èuje vût‰í

prostor pro uloÏení a vyjímání dítûte.

5-bodov˘ systém bezpeãnostního
pásu s tvarovû vhodn˘m 

bezpeãnostním uzávûrem pásu
je‰tû zvy‰uje bezpeãnost.
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Im Test: 16 Autokindersitze

6/2004tt

S T I F T U N G WA R E N T E TS

GUT

www.test.de

T E S T S I E G E R
Gruppe 0+ (bis 13 kg)

European Test June 2004

27 Child Car Seats tested

highly 
recommended /

good

RÖMER BABY-SAFE plus

Zvlá‰tní pol‰táfi pro ty úplnû nejmen‰í 
pro odlehãení citliv˘ch zad.

Optimální ochrana pfii boãním nárazu.

Mûkce ãalounûn˘, 
snímateln˘ a prací potah.

Vãetnû sluneãní stfií‰ky.



Dûtská anatomická sedaãka s adaptérem ISOFIX.

Model RÖMER BABY-SAFE ISOFIX plus a adaptér ISOFIX (Základna) jsou povoleny jako celkov˘ systém 
Semi-Universal (seznam modelÛ!) k instalaci se systémem ISOFIX. 

Dûtské skofiepinové sedaãky se nesmûjí pouÏívat ve spojení s ãelním airbagem na stranû spolujezdce.

Adaptér ISOFIX (Základna) je upevnûna na obou ukotvovacích
bodech ISOFIX. Opûrná noha slouÏí jako opûra systému na
podlaze vozidla a brání pfieklopení nebo pootoãení sedaãky.

Zvlá‰tû k tomu vybaven˘ model RÖMER BABY-SAFE ISOFIX
plus se upevÀuje na adaptér ISOFIX. DÛleÏité u systémÛ 
instalovan˘ch proti smûru jízdy: Zadní odrazná deska tlaãí v
pfiípadû nárazu na vozidlo zezadu proti zadnímu opûradlu
sedadla a optimalizuje tak ochranné úãinky.

Aktuální seznam modelÛ na adrese www.roemer.eu



RÖMER BABY-SAFE ISOFIX plus.

Pohodlnûji to nejde: Systém RÖMER BABY-SAFE ISOFIX plus nabízí samozfiejmû v‰echny v˘hody systému
RÖMER BABY-SAFE plus. ProtoÏe se v‰ak instaluje jednodu‰e na adaptér upevnûn˘ systémem ISOFIX, 
odpadá jinak bûÏné upevÀování dûtské anatomické sedaãky pomocí pásÛ. To je ulehãení, které bezpochyby
dokáÏe ocenit fiada rodiãÛ.

Skupina 0+

do 13 kg

Opûrku hlavy lze hravû 
nastavit do 7 v˘‰kov˘ch poloh.

Dynamické, obloukové fie‰ení 
madla s moÏností nastavení 

3 poloh zaji‰Èuje vût‰í prostor pro 
uloÏení a vyjímání dítûte.

5-bodov˘ systém 
bezpeãnostního pásu s tvarovû

vhodn˘m bezpeãnostním uzávûrem
pásu je‰tû zvy‰uje bezpeãnost.
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Im Test: 17 Autokindersitze

6/2005tt

S T I F T U N G WA R E N T E TS

GUT

www.test.de

T E S T S I E G E R
Gruppe 0+ (bis 13 kg)

European Test June 2005

27 Child Car Seats tested

highly 
recommended /

good

RÖMER BABY-SAFE ISOFIX plus

ISOFIX

Zvlá‰tní pol‰táfi pro ty úplnû 
nejmen‰í pro odlehãení citliv˘ch zad.

Optimální ochrana pfii boãním nárazu.

Mûkce ãalounûn˘, 
snímateln˘ a prací potah.

Vãetnû sluneãní stfií‰ky.



Rozen˘ následník trÛnu.



Skupina 1

9 aÏ 18 kg
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Standard, kter˘ má „‰mrnc“: RÖMER PRINCE je dûtská sedaãka upevnûná bezpeãnostním pásem. Av‰ak s tou
v˘hodou, Ïe trojbodov˘ bezpeãnostní pás se vede konstrukcí sedaãky. Tím se omezí pohyb dopfiedu, coÏ 
zlep‰uje ochranu pfii nehodû. Bez problémÛ je moÏné naklonûní vaniãky sedaãky do rÛzn˘ch poloh sedu, aniÏ
by se pfiitom zhor‰ilo vedení a napûtí trojbodového pásu. Touto novou konstrukcí se znaãnû zv˘‰í bezpeãnost 
a pohodlí.

RÖMER PRINCE.

Speciální ramenní pol‰táfie: 
redukují zatíÏení v oblasti krku a hlavy.

Pûtibodov˘ systém pásÛ s
centrálním délkov˘m sefiízením pásu.

Vûtrací kanály v oblasti zad 
pro dobrou klimatizaci.

Snadno ovladatelné drÏáky 
pro boãní odkládání ramenních pásÛ.

Ve 4 stupních od polohy vsedû 
po polohu pfii spánku.

Optimální ochrana pfii boãním nárazu.

Snímateln˘, prací a ve styku s
pokoÏkou pfiíjemn˘ potah.

Velká vaniãka sedaãky nabízí 
více místa pro dítû.



S nedostiÏn˘m 
systémem automatického napínání pásu.

Jedineãn˘ technick˘ v˘voj a rodiãi velmi oceÀovan˘ systém automatického napínání od spoleãnosti RÖMER. 
Pfii tomto fie‰ení se trojbodov˘ bezpeãnostní pás pfii instalaci dûtské sedaãky automaticky dotáhne a dosáhne
tím bez dodateãného vynakládání síly dokonalé fixace. U nové generace sedaãek byl napínací systém dále 
vyvinut a zlep‰en. Celá sedací jednotka je sama o sobû je‰tû stabilnûj‰í a poskytuje v pfiípadû nehody více 
ochrany pfii pfiedním a boãním nárazu.

Díky sklopné skofiepinû je vedení pásu – i ve stísnûn˘ch 
pomûrech ve vozidle – volnû pfiístupné. Úhel otevfiení je 
je‰tû vût‰í a tím je pfiístup jednodu‰‰í.

VloÏit pás, sklopit skofiepinu zpût a dodateãn˘ 
napínací systém jiÏ pÛsobí. Ten fixuje RÖMER KING 
dokonale na sedadle vozu.
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RÖMER KING a RÖMER KING plus.

ÚroveÀ v kaÏdém ohledu: RÖMER KING (obrázek nahofie) a KING plus (obrázek dole) nabízejí vût‰í 
bezpeãnost sv˘m systémem upínání automobilového bezpeãnostního pásu, které umoÏÀuje snadné a pevné
upoutání sedaãky na sedadlo. Kromû toho jsou sériovû vybaveny celou fiadou speciálních prvkÛ pro maximální
komfort a optimální pfiíjemnou obsluhu. Vût‰í vaniãka nové generace sedaãek nabízí více místa a pohodlí pro
tuto vûkovou skupinu. Zatímco u sedaãky KING lze v˘‰ku ramenního pásu nastavovat prostfiednictvím 3 párÛ
‰tûrbin na pásy, sedaãka KING plus se vyznaãuje zafiízením k nastavení v˘‰ky pásu, se kter˘m je moÏné 
nastavení celkem v 7 stupních.

Skupina 1

9 aÏ 18 kg

Speciálnû u KING plus lze hlavovou 
opûrku  hravû nastavit v 7 v˘‰kov˘ch 

stupních a je ji moÏno obsluhovat 
zepfiedu. Souãasnû se odpovídajícím 

zpÛsobem nastavuje také 
v˘‰ka pásÛ.

Pûtibodov˘ systém pásÛ s
centrálním délkov˘m sefiízením pásu.

Vûtrací kanály v oblasti zad 
pro dobrou klimatizaci.

Snadno ovladatelné drÏáky 
pro boãní odkládání ramenních pásÛ.

Ve 4 stupních od polohy vsedû 
po polohu pfii spánku.

Optimální ochrana pfii boãním nárazu.

Snímateln˘, prací a ve styku s
pokoÏkou pfiíjemn˘ potah. U KING plus: 
rychle snímateln˘ potah, vyvlékání 
a navlékání pásu odpadá.

Velká vaniãka sedaãky nabízí 
více místa pro dítû.



S ISOFIXem a systémem Antikipp proti naklápûní 
sedaãky vpfied v pfiípadû nárazu. RÖMER DUO plus.

VÏdy o krok vpfiedu: Systém RÖMER DUO plus lze oznaãit jako prvního prÛkopníka. Îádnému jinému v˘robci
se nepodafiilo získat pro dûtskou sedaãku v nároãn˘ch testech tolik povolení specifick˘ch pro jednotlivá 
vozidla. S pásem TopTether (= pfiídavn˘ pás, tfietí upevÀovací bod) i bez nûj dosáhl systém RÖMER DUO plus
v testech vynikajících v˘sledkÛ. Lze ho instalovat do v‰ech vozidel, ve kter˘ch je také ukotvovací bod 
TopTether. UpevÀuje se systémem ISOFIX a pfiídavn˘m pásem TopTether (k dostání jako pfiíslu‰enství).
Dûtskou sedaãku lze instalovat se systémem ISOFIX (bez pásu TopTether), je-li k dispozici pfiíprava ISOFIX 
pro dané vozidlo (seznam modelÛ!).

RÖMER DUO plus s unikátním 
systémem Antikipp: omezení 
klopného pfiípadnû rotaãního 
pohybu, redukované hodnoty 

pro pfiemístûní hlavy dopfiedu, 
niÏ‰í hodnoty zatíÏení.

Ramenní pásy lze hravû 
nastavit v 7 v˘‰kov˘ch polohách.

Vûtrací kanály v oblasti zad 
pro dobrou klimatizaci.

Jedním hmatem od polohy sedací 
pfies polohu odpoãinkovou k poloze na spaní.

RÖMER DUO plus RÖMER DUO plus + TopTether

Im Test: 17 Autokindersitze

6/2005tt

S T I F T U N G WA R E N T E TS

GUT

www.test.de

T E S T S I E G E R
Gruppe 1 (9 bis 18 kg)

European Test June 2005

27 Child Car Seats tested

highly 
recommended /

good

Snadno ovladatelné drÏáky pro 
boãní odkládání ramenních pásÛ.

Pûtibodov˘ systém pásÛ s
centrálním délkov˘m sefiízením pásu.

Snímateln˘, prací a ve styku 
s pokoÏkou pfiíjemn˘ potah.

Optimální ochrana pfii boãním nárazu.

Im Test: 27 Autokindersitze
Qualitätsurteil: 1 sehr gut, 15 gut, 

8 befriedigend, 2 ausreichend, 1 mangelhaft

6/2007tt

S T I F T U N G WA R E N T E TS

GUT

www.test.de

European Test June 2007

30 Child Car Seats tested

especially 
recommended /

good

Aktuální seznam modelÛ na adrese www.roemer.eu



Typické pro ISOFIX: U provedení RÖMER SAFEFIX plus je riziko chybného pouÏití rozhodující mûrou sníÏeno,
protoÏe montáÏ i demontáÏ je velmi jednoduchá. Tfietí upevÀovací bod ve spojení s obûma rameny západky 
ISOFIX zde poskytuje opûrnou nohu, která podpírá dûtskou sedaãku na podlaze vozidla a tak spoleãnû se 
systémem Antikipp brání pfieklopení pfiíp. pootoãení sedaãky a sniÏuje zatíÏení. Její v˘‰ku lze nastavit 
a dodateãnû stabilizovat jednoduch˘m hmatem – i pfii instalaci s trojbodov˘m pásem.
Provedení RÖMER SAFEFIX plus je schváleno k pouÏití se systémem ISOFIX a opûrnou nohou a také k 
instalaci se trojbodov˘m bezpeãnostním pásem a opûrnou nohou Semi-Universal. (seznam modelÛ!)

Skupina 1

9 aÏ 18 kg

Opûrku hlavy lze hravû zepfiedu 
nastavit na 7 stupÀÛ v˘‰ky. 

Souãasnû se odpovídajícím zpÛsobem 
nastavuje také v˘‰ka ramen.

Pûtibodov˘ systém pásÛ s
centrálním délkov˘m sefiízením pásu.

Vûtrací kanály v oblasti 
zad pro dobrou klimatizaci.

Ve 4 stupních od polohy 
vsedû po polohu pfii spánku.
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ISOFIX

Snadno ovladatelné drÏáky pro 
boãní odkládání ramenních pásÛ.

Optimální ochrana pfii boãním nárazu.

Ve styku s pokoÏkou pfiíjemn˘, 
rychle snímateln˘ a prateln˘ potah, 
vyvlékání  a navlékání pásu odpadá.

Velká vaniãka sedaãky nabízí více místa pro dítû.

Aktuální seznam modelÛ na adrese www.roemer.eu

S upevnûním ISOFIX a opûrnou nohou.
RÖMER SAFEFIX plus.



Dobrá ochrana za atraktivní cenu.



RÖMER VIP.

RÛst namísto vyrÛstání: Dûti ve vûku mezi 3 a 12 lety velmi snadno vyrostou z dûtské sedaãky, pokud s nimi
sedaãka nedokáÏe drÏet krok. Pro sedaãku RÖMER VIP Ïádn˘ problém: Díky hlavové opûrce, jejíÏ v˘‰ku lze
nastavit v 11 stupních, nabízí tato dûtská sedaãka stále dobrou ochranu a pohodlí – od prvního roku ve ‰kolce
aÏ do ‰kolního vûku. Profil sedaãky RÖMER VIP doplÀuje optimální ochrana pfied boãním nárazem a atraktivní
pomûr ceny k v˘konu.

Skupina 2+3

15 aÏ 36 kg

Praktické a zvlá‰È komfortní: 
Pouze jednou rukou lze nastavit vhodnou

v˘‰ku hlavové opûrky v 11 polohách.

Optimální ochrana pfii boãním nárazu.

Snímateln˘ a prací potah.

RÖMER VIP lze snadno a rychle 
namontovat. Jeho zádová ãást 

se plynule pfiizpÛsobí sklonu opûradla 
automobilového sedadla.

S drÏákem nápojÛ.
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RÖMER VIP

Im Test: 17 Autokindersitze

6/2005tt

S T I F T U N G WA R E N T E TS

GUT

www.test.de

European Test June 2005

27 Child Car Seats tested

highly 
recommended /

good



Bezpeãnost, která se pfiizpÛsobí. 
RÖMER KID a RÖMER KID plus.

Více neÏ jen design: Optimalizovan˘ tvar sedaãky RÖMER KID (obrázek vlevo nahofie) a KID plus (obrázek 
dole) nabízí díky speciálnímu hlavovému dílu s boãními opûrkami vytaÏen˘mi daleko dopfiedu a díky 
kompletnímu zakrytí oblasti ramen men‰ím i vût‰ím dûtem vysoké pohodlí a maximální moÏnou ochranu pfii 
boãním nárazu. Dal‰í bezpeãnostní v˘hoda u sedaãky KID plus: pás probíhá vÏdy tûsnû u tûla, protoÏe 
sedadlo lze ideálnû pfiizpÛsobit pánvi dítûte.

Praktické a zvlá‰È komfortní:
Pouze jednou rukou lze nastavit vhodnou

v˘‰ku hlavové opûrky v 11 polohách.

Jednoduchou manipulací lze 
na zádové ãásti vyklopit rozpûrku 

pro odpoãinkovou polohu.

Speciálnû u KID plus znamená 
moÏnost sefiízení ‰ífiky sedací plochy 

ve 3 stupních, a tím uzpÛsobení 
bezpeãnosti a komfortu.

RÖMER KID plus

Im Test: 25 Autokindersitze

6/2006

S T I F T U N G WA R E N T E TS

GUT

www.test.de

Perfektní prÛbûh pásu pro lep‰í bezpeãnost.

Sedaãky RÖMER KID a KID plus lze snadno a
rychle namontovat. Opûradlo se plynule pfiizpÛsobí
sklonu opûradla automobilového sedadla.

Snímateln˘ a prací potah.

Optimální ochrana pfii boãním nárazu.

European Test June 2007

30 Child Car Seats tested

especially 
recommended /

good



Je‰tû nûco navíc. RÖMER KIDFIX.

Jistota je jistota: Ramena západky integrovaná do sedaãky RÖMER KIDFIX se spojují s upevÀovacími body 
ISOFIX ve vozidle Poté se dítû pfiipoutá 3bodov˘m bezpeãnostním pásem vozidla do dûtské sedaãky. Pfiednost
tohoto dvojitého zaji‰tûní: Dítû se pfii boãním nárazu dostane rychleji do kontaktu s tlumicí zónou dûtské 
sedaãky a díky tomu je ménû zatûÏováno. Nebezpeãnému vyklouznutí pánevního pásu smûrem nahoru 
(„submarining“) pfii ãelním nárazu zamezuje speciální konstrukãní fie‰ení, které dovoluje sedáku, aby se 
kontrolovanû pohyboval s dítûtem.  
Sedaãka RÖMER KIDFIX je schválena jako Semi-Universal (seznam modelÛ!) k montáÏi s rameny západky
KIDFIX (a zaji‰tûním dítûte trojbodov˘mi bezpeãnostními pásy).

Skupina 2+3

15 aÏ 36 kg
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Perfektní prÛbûh pásu pro lep‰í bezpeãnost.

Pfii pouÏití s trojbodov˘mi bezpeãnostními 
pásy a rameny západky KIDFIX lze klidovou 
polohu nastavit pomocí dobfie pfiístupné 
páky ve ‰tûrbinû sedáku sedaãky.

Snímateln˘ a prací potah.

Optimální ochrana pfii boãním nárazu. Praktické a zvlá‰È komfortní: 
Pouze jednou rukou lze nastavit vhodnou

v˘‰ku hlavové opûrky v 11 polohách.

RÖMER KIDFIX lze snadno a rychle 
namontovat. Jeho zádová ãást se 

plynule pfiizpÛsobí sklonu opûradla 
automobilového sedadla.

Pfii pouÏití jen s trojbodov˘mi bezpeãnostními
pásy (= univerzální povolení, bez ramen 
západky KIDFIX) lze opûradlo s v˘klopnou 

rozpûrou sklápût do klidové polohy.

RÖMER KIDFIX

Im Test: 27 Autokindersitze
Qualitätsurteil: 1 sehr gut, 15 gut, 

8 befriedigend, 2 ausreichend, 1 mangelhaft

6/2007tt

S T I F T U N G WA R E N T E TS

GUT

www.test.de

T E S T S I E G E R
Gruppe 2+3  (15 bis 36 kg)

KIDFIX_Stiwatest

European Test June 2007

30 Child Car Seats tested

especially 
recommended /

good

Aktuální seznam modelÛ na adrese www.roemer.eu



Servis a bezpeãnost u firmy RÖMER.

Kde dostanu originální náhradní díly RÖMER popfiípadû náhradní potahy?
Ve specializovaném obchodû ve Va‰í blízkosti. Tam Vám ochotnû poradí a potfiebn˘ díl, pokud jej nemají na
skladû, v krátké dobû obstarají.

Od kdy by dítû mûlo pfiejít na následující sedaãku?
V dûtsk˘ch skofiepinách skupiny 0+ nesmí hlava dítûte pfieãnívat pfies horní hranu skofiepiny. V sedaãkách 
skupiny 1 mÛÏe dítû zÛstat tak dlouho, dokud horní hrana skofiepiny neleÏí ve v˘‰i oãí dítûte. Respektovat je
nutné zejména údaje o hmotnosti pro dûtskou sedaãku. Pfiíli‰ ãasn˘ pfiechod na následnou sedaãku nelze v
zájmu bezpeãnosti dítûte doporuãit.

Nemohu jiÏ nalézt návod k obsluze. Co mám dûlat?
Návody k obsluze k v˘robkÛm firmy RÖMER si mÛÏete vyÏádat u nás.

Co musím dodrÏet po nehodû?
Pfii automobilové nehodû s rychlostí nárazu vy‰‰í neÏ 10 km/h mohla b˘t dûtská sedaãka po‰kozena. 
V takovém pfiípadû za‰le Vá‰ specializovan˘ prodejce havarovanou sedaãku k nám. My havarovanou 
sedaãku provûfiíme bezplatnû. Pokud by bylo nutné vymûnit nûjaké díly, pak je pfiíslu‰n˘m zpÛsobem 
vyúãtujeme.

Co dûlat, vyskytnou-li se problémy na zámku pásu?
Poruchy funkce zámku pásu vût‰inou spoãívají v neãistotách. Tyto poruchy mÛÏete ãasto odstranit sami. 
Prosím, informujte se za tím úãelem nahlédnutím do návodu k obsluze své dûtské sedaãky.

Kdy by se mûl vymûnit potah dûtské sedaãky?
Pfii normálním opotfiebení je vhodné vymûnit potah po 3 aÏ 4 letech pouÏívání. Mûjte pfiitom ale na pamûti, 
Ïe potah je dÛleÏitou ãástí funkce systému. Proto je vÏdy nutné pouÏít originální potah RÖMER.

Mé dítû otevírá zámek pásu. Co mám dûlat?
V tomto pfiípadû doporuãuje spotfiebitelsk˘ ãasopis „Stiftung Warentest“ (vydání 9/97) co nejrychleji zastavit, 
dítû znovu pfiipoutat a pouãit ho o nebezpeãí dfiíve, neÏ budete pokraãovat v jízdû. Podle okolností je nutno
„v˘chovné opatfiení“ nûkolikrát zopakovat. V kaÏdém pfiípadû se v‰ak vyvarujte pochvaly svého dítûte za 
otevfiení zámku nebo pfiedvádûní jeho schopnosti dokonce jin˘m. Mûjte na pamûti, Ïe ve váÏném pfiípadû 
musí cizí zachránce dítû ze sedaãky rychle vyprostit. TûÏko otevírateln˘ nebo zablokovan˘ zámek by tomu
moÏná zabránil.

Je stará dûtská sedaãka je‰tû bezpeãná?
Problémem dûtské sedaãky z druhé ruky je to, Ïe ãasto neznáte její historii. Podstupujete tak dokonce 
riziko, Ïe pro své dítû pouÏijete sedaãku po‰kozenou pfii autonehodû. Pokud jste dûtskou sedaãku zakoupili
sami, nestojí v zásadû nic v cestû jejímu dal‰ímu pouÏití. Pfiesto Vám doporuãujeme pouÏití sedaãky, která
vyhovuje aktuálnímu bezpeãnostnímu standardu (nejménû ECE R 44/03, novû ECE R 44/04).



Promy‰lené pfiíslu‰enství.
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Skupina 0+
do 13 kg

RÖMER BABY-SAFE  

RÖMER BABY-SAFE plus

RÖMER BABY-SAFE ISOFIX plus

RÖMER PRINCE

RÖMER KING

RÖMER KING plus

RÖMER DUO plus

RÖMER SAFEFIX plus

RÖMER KID

RÖMER KID plus

RÖMER KIDFIX  

Skupina 1
9 aÏ 18 kg

Skupina 2+3
15 aÏ 36 kg

Letní potah

Letní potah

Letní potah

ãerná

‰edá

TopTether – 
pfiídavné upevnûní pro 
RÖMER DUO plus

Hlavová opûrka pro
RÖMER PRINCE
RÖMER KING

DrÏák nápojÛ pro
RÖMER KIDFIX



Kolekce 2008. Bezpeãnost krásnû zabalená.
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Tessa

Pierre

Rubens

Celine

Anabel
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Eric Romy Lara Ellen



NickiSenna Robbie Benno
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Clara Dario Marcel Stella



Pierre Rubens CelineTessa
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Anabel bbeellllyybbuuttttoonn--

cchhooccoollaattee  bbrroowwnn

bbeellllyybbuuttttoonn--

iinnddiiggoo  ddeenniimm

WWeellccoommee  ttoo

bbeellllyybbuuttttoonn!!

bellybutton – stands for love,
trust and the know-how 
gathered by experienced
mothers. Pregnancy and life
with children are very special
times in a woman’s life. Each
of our products is designed
with the aim of offering only
the very best to mothers and
their children: trendy fashion,
nourishing skin care and gifts
which come straight from the
heart.

The „bellybutton by Römer“
edition combines both highest
safety standards and the 
unique bellybutton design,
making your child feel com-
fortable and safe on the road –
right from the very first day of
its life.

Have a safe journey!

YYoouurr  bbeellllyybbuuttttoonn  TTeeaamm

bellybutton, that’s us: Ursula Karven, Katja Emcke,
Astrid Schulte, Netti Bode and Dana Schweiger

For more information visit us at  
www.bellybuttoninternational.com



BRITAX RÖMER
Kindersicherheit GmbH
Postfach 34 49
D-89024 Ulm

t +49 (O) 731-93 45-0
f +49 (0) 731-93 45-210
e info@de.britaxeurope.com
www.roemer.eu

A Britax Childcare company
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