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Tito přední výrobci používají 
dětské sedačky BRITAX 
RÖMER pro Euro NCAP:

Autosedačky BRITAX 
RÖMER jsou dobrou 

volbou. 3 ze 4 výrobců 
automobilů důvěřují našim 

dětským autosedačkám, 
když testují bezpečnost 

dětských pasažérů 
v testech Euro NCAP*

*Euro NCAP testy 2009
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Tito přední výrobci používají 

BABY-SAFE Sleeper
Skupina 0

Základna Belted Base 
s BABY-SAFE plus SHR
Skupina 0+

SAFEFIX plus
Skupina 1

GUT (1,8)

Im Test:
10 Autokindersitze

Ausgabe
11/2008

Základna ISOFIX 
s BABY-SAFE plus
Skupina 0+

KING plus
Skupina 1

DUO plus
Skupina 1

KIDFIX
Skupina 2-3

KID
Skupina 2-3

KID plus
Skupina 2-3

JOCKEY Relax
do 22 kg

JOCKEY Comfort
do 22 kg

GUT (2,3)

Im Test:
15 Fahrradkindersitze

Ausgabe
4/2007

GUT (2,2)

Im Test:
15 Fahrradkindersitze

Ausgabe
4/2007

SAFEFIX plus TT
Skupina 1

VÝSLEDKY NĚMECKÝCH TESTŮ
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Batolata
9–18 kg (≈ 9 m – 4 r)

Děti
15–36 kg (≈ 4–12 r)

Novorozenci a kojenci
Narození – 13 kg (≈ narození – 12–15 m)

Sportovní 
kočárky 
a cestovní 
systémy

Sedačky pro 
více skupin

Sedačky pro 
konkrétní 
skupiny
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Skupina 0+&1 Narození – 18 kg
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Cyklosedačky

FIRST CLASS plus

EVOLVA 1-2-3 plusEVOLVA 1-2-3

BABY-SAFE 
plus SHR II

BABY-SAFE 
plus II

BABY-SAFE 
Sleeper ECLIPSE KING plus DUO plus SAFEFIX plus TT KIDFIXADVENTURE KID KID plus

BABY-SAFE 
Belted Base
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SAFEFIX plus
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Sportovní kočárky a cestovní systémy Narození – 15 kg str.
33



Děti jsou to nejcennější. Jejich bezpečí je pro všechny rodiče na prvním místě. Když se rozhodnete pro naše výrobky, zbavíte se 
starostí, neboť svému dítěti zajistíte bezpečné cestování.

2

Proč výrobky BRITAX RÖMER?

Výrobky BRITAX RÖMER patří podle špičkových evropských organizací pro 
testování výrobků, jako třeba nezávislých automobilových klubů a organizací 
pro ochranu spotřebitelů, již tradičně k těm nejlepším a neustále převyšují 
zákonné bezpečnostní požadavky.

Jsme hrdí na to, že působíme jako průkopníci a udáváme bezpečnostní 
standardy, jakým je třeba technologie ISOFIX. Uvedli jsme ji ve spolupráci 
s VW roce 1997 a stal se z ní mezinárodní standard.

Co za tím vězí?
Výrobky BRITAX a RÖMER jsou synonymem bezpečí. Abychom zajistili 
prvotřídní kvalitu u všech našich výrobků, vybíráme prvotřídní materiály 
a testujeme je v extrémních podmínkách.

Designéři a inženýři v našich vývojových centrech v Německu a ve Velké 
Británii používají k výzkumu špičkové vybavení, 
včetně našich vlastních zařízení pro crash 
testy. S pomocí simulací nárazu a s použitím 
zdokonalených zkušebních figurín vyvíjíme 
bezpečné, účinné a ergonomické dětské 
zádržné systémy.

Společnost BRITAX RÖMER patří k úzké elitě 
výrobců, jejichž systémy řízení jakosti splňují 
přísné požadavky automobilového průmyslu 
ve shodě s normou ISO/TS 16949.

Společnost BRITAX RÖMER je zavázána vyrábět své výrobky 
v souladu s ekologickými zásadami. V Německu je držitelem 
certifikátu dle normy DIN EN ISO 14001 na základě zákona 
o ochraně životního prostředí.



Vysvětlení systému ISOFIX
V roce 1997 uvedla společnost BRITAX 
RÖMER ve spolupráci s VW bezpečnostní 
systém ISOFIX, který se stal mezinárodním 
standardem pro instalaci dětské autosedačky 
do vozidla bez použití bezpečnostního pásu 
vozidla. Systém minimalizuje problémy při 
instalaci a zajišťuje optimální ochranu díky 
pevnému připojení k podvozku vozidla.

Vysvětlení systému ISOFIT
Náš jedinečný systém ISOFIT je zvláštností 
skupiny 2-3 dětských autosedaček 
a k upevnění sedačky do auta používá 
bezpečnostní systém ISOFIX. V případě 
nehody systém ISOFIT umožní, aby se 
sedačka s dítětem mírně pohnula směrem 
dopředu, přičemž bezpečnostní pás zůstane 
na správném místě a kontrola energie nárazu 
je účinnější. Přímé spojení s podvozkem 
auta předchází bočnímu pohybu sedačky 
a zvyšuje ochranu v případě bočního nárazu.

Ochrana proti bočnímu nárazu
Boční nárazy jsou příčinou 20% dětských 
smrtelných úrazů způsobených při autonehodách*. 
Proto jsou všechny autosedačky BRITAX RÖMER 
navrženy tak, aby zajistily maximální izolaci hlavy 
a optimální ochranu těla v případě bočního nárazu. 
Hluboké, měkce polstrované bočnice pohlcují 
energii nárazu a snižují dopad nárazu na vaše dítě.

Vysvětlení systému D-SIP® 
Pro větší ochranu miminek před bočním nárazem 
jsme vyvinuli D-SIP® , který je zabudován v obou 
stranách dětských sedaček BABY-SAFE. V případě 
bočního nárazu se zařízení D-SIP® dostává jako 
první do kontaktu s dveřmi automobilu a snižuje 
setrvační síly. Energie nárazu je rozložena do celé 
skořápky dětské autosedačky 
a síly jsou odváděny od 
vašeho dítěte.

V případě nehody mohou síly působící na cestující osoby překročit sílu jedné tuny – a přitom je většina zádržných a bezpečnostních 
systémů ve vozidlech konstruována převážně pro dospělé. Hlavní role technologie BRITAX RÖMER spočívá v bezpečnosti dětí ve 
vozidle. Proto důkladně zkoumáme tyto síly, které mohou působit na dítě při nárazu, a vyvíjíme řešení, jejichž cílem je pohlcení 
a zmírnění těchto sil na minimum.
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Řízení energie nárazu

1

Bez 

otočného 

spoje

1

2

S otočným spojem

Od roku 1997, kdy jsme uvedli ISOFIX na trh, jsme systém 
ještě zdokonalili, aby byl ještě bezpečnější. V případě 
nehody redukuje náš systém s otočným spojem pohyb 
dítěte dopředu a odklání směr působení sil směrem dolů. 
Zmenšuje se tak riziko kontaktu hlavy s interiérem vozidla 
a zásadně snižuje působení sil na dítě.

Zdokonalená technologie ISOFIX 

Všechny sedačky ISOFIX 
nejsou stejné...

*  Zdroj: Studie BRITAX 2005
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Hmotnost dítěte kg
10 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
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Skupina 1 9–18 kg (≈ 9 m – 4 r)

Skupina 2–3 15–36 kg (≈ 4–12 r)

Skupina 0+ Narození – 13 kg (≈ narození – 12–15 m)

Skupina 0+&1 Narození – 18 kg (≈ narození – 4 r)

Skupina 1–2–3 9–36 kg (≈ 9 m – 12 r)

Skupina 0 Narození – 10 kg (≈ narození – 6 m)

Jak si vybrat správnou sedačku

2. Je váš vůz vybaven 
systémem ISOFIX?
Nejbezpečnější způsob instalace 
autosedačky je s použitím kotvících 
bodů ISOFIX v autě. Pokud vaše 
auto není vybaveno systémem 
ISOFIX, vyberte si z naší bohaté 
nabídky sedaček, které se upevňují 
bezpečnostními pásy vozu.

1. Vyberte správnou sedačku podle hmotnosti vašeho dítěte
Autosedačky se dělí do skupin podle hmotnosti dítěte. Ty obecně souvisejí s různými věkovými skupinami, ale hmotnost dítěte určuje, jaká sedačka má být použita. 
Zjistěte tedy přesnou hmotnost vašeho dítěte a vyberte pro vaše dítě vhodnou autosedačku.

3. Zkontrolujte, zda autosedačka vyhovuje vašemu autu 
a je pro to schválená.
Pro kontrolu, zda autosedačka vašemu autu vyhovuje, vezměte své auto na 
nákup autosedačky a požádejte obsluhující personál, aby vám postup upevnění 
předvedl. Přestože návody k použití podrobně popisují správnou montáž krok 
za krokem, mnozí rodiče si neuvědomují, že jejich dětská autosedačka není 
nainstalována správně. Pokud jste si vybrali sedačku ISOFIX, musíte také 
uvážit, jestli je autosedačka schválena pro použití ve vašem autě. Seznam vozů 
schválených pro vámi vybranou sedačku najdete na našich webových stránkách.

Zvažte své potřeby
Zamyslete se nad cestovními 
potřebami dítěte. Bude vaše dítě 
cestovat převážně na krátké nebo 
dlouhé vzdálenosti? Budete sedačku 
přemisťovat z auta do auta? Plánujete 
koupit autosedačku pro použití 
v autech prarodičů? Toto vám pomůže 
si ujasnit, jaké praktické vlastnosti máte 
při výběru dětské autosedačky hledat.
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Časté otázky?

Pamatujte, že nejlepší sedačka je ta, která je vhodná pro vaše dítě a vaše vozidlo/a 
a která se snadno instaluje.

Proč kupovat sedačku pro konkrétní skupinu?
Sedačky pro konkrétní skupiny mají nejlépe optimalizovaný tvar vzhledem k hmotnosti dítěte. Navíc poskytují větší 
komfort a jsou účelně vybavené:

•  Specializované sedačky skupiny 0+ jsou snadno přenosné a je možné je používat doma, ve vozidle a jako součást 
cestovního systému.

•  Specializované sedačky skupiny 1 mívají komfortní naklápěcí systém, který můžete snadno nastavovat, zatímco dítě 
sedí v sedačce a sedačka je připevněná k vozidlu. 

•  Sedačky skupiny 2-3 jsou lehké a snadno se přenášejí z auta do auta.

Proč kupovat sedačku pro více skupin?
Sedačky určené pro více skupin nebo kombinované sedačky jsou nastavitelné a rostou s dítětem. Jsou ideální volbou 
pro mnoho rodičů, prarodičů a těch, kdo pravidelně vozí děti různého věku.

Kdy je čas změnit autosedačku?
•  Ze skupiny 0+ do skupiny 1 přejděte pouze tehdy, když: dítě může s jistotou bez Vaší pomoci sedět nebo překračuje 

váhový limit nebo jeho hlava vyčnívá ze sedačky.

•  Ze skupiny 1 do skupiny 2-3 přejděte pouze tehdy když: dítě překračuje váhový limit nebo linie očí vyčnívá nad horní 
hranu sedačky.

•  Pamatujte, že dítě má zůstat v každé úrovni tak dlouho, jak je to možné - dokud dodržuje váhový limit nebo jeho 
hlava nepřesahuje horní okraj sedačky. Toto je zvlášť důležité pro miminka, neboť opačně nasměrované sedačky 
jsou nejbezpečnější.

Proč byste se měli vyhnout autosedačkám z druhé ruky?
Nikdy neznáte přesnou historii použité autosedačky, vždy je tu nebezpečí, že má za sebou nehodu nebo že postrádá 
důležité součásti.

Co říká zákon?
V rámci Evropské unie je povinné používat dětské autosedačky pro děti do výšky 1,35 m nebo 1,5 m – podle 
ustanovení dané členské země. Je-li vozidlo vybaveno aktivními předními airbagy, je zakázáno umísťovat dětskou 
sedačku proti směru jízdy na přední sedadlo vozidla.
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Podpůrná noha
Podpůrná noha, která 
je součástí systému 
ISOFIX, podpírá 
a stabilizuje dětskou 
sedačku na podlaze 
vozidla – minimalizuje 
naklánění a přetáčení 
sedačky. Jelikož jsou 
některé moderní 
vozy vybaveny 
odkládacími 
přihrádkami 
v podlaze, podívejte 
se prosím na seznam 
vozidel na našich 
webových stránkách 
a zkontrolujte, zda 
jsou autosedačky 
s podpůrnou nohou 
schváleny pro použití 
ve vašem voze.

Výkonné 
ramenní opěrky
Naše ramenní 
opěrky jsou 
klíčovým 
bezpečnostním 
prvkem, který 
rovnoměrně 
rozkládá síly na 
ramena a hrudník 
a současně 
poskytuje komfort.

Snadné 
nastavení 
hlavové opěrky 
a pásů sedačky
Můžete snadno 
nastavit výšku 
hlavové opěrky 
a pásů sedačky, 
aniž by bylo nutné 
znovu navlékat 
pásy sedačky 
– je vyloučeno 
jakékoli pochybení 
při opětovném 
navlékání pásů 
a zajištěna 
bezpečnost.

Rychle 
odnímatelný 
potah
Všechny naše 
potahy jsou 
odnímatelné 
a mohou se prát 
v pračce. Některé 
modely mají ale 
rychle odnímatelné 
potahy, které lze 
vyměnit, aniž by 
bylo třeba vyvlékat 
pásy sedačky 
a znovu je navlékat.

Polohování
Všechny naše 
sedačky konkrétní 
skupiny jsou 
vybaveny 
polohováním, které 
vám umožní nastavit 
sedačku, aniž byste 
rušili své dítě.

Rychlý průvodce vlastnostmi
Zde vám vysvětlíme naše klíčové bezpečnostní a praktické výhody, abychom vám pomohli vybrat vaši dětskou autosedačku.

Pás Top Tether
Top Tether je pás 
upevněný na horní 
části dětské sedačky 
a v kotevním bodě 
ve vozidle. Stejně 
jako podpůrná noha 
omezuje rotaci 
dětské sedačky.



Narození – 10 kg (≈ narození – 6 m)

Dětský zádržný systém vhodný pro miminka do 10 kg. 

BABY-SAFE Sleeper je řešení ze skupiny 0 a je to kompletní bezpečnostní systém s polohou v úplném lehu, vhodný pro novorozence a předčasně narozené děti. 

Během vývoje výrobku BABY-SAFE Sleeper nechala společnost BRITAX RÖMER provést lékařskou studii od Dr. Philippa Meyera z dětské nemocnice Hospital 
Necker for Sick Children v Paříži. Jeho studie stejně tak jako i jiné lékařské studie se shodly na tom, že novorozence, předčasně narozené děti nebo velmi malá 
miminka je třeba kvůli minimalizování doby kyslíkové desaturace přepravovat v poloze v lehu, jež je pro ně při delším cestování nejzdravější.

Skupina 0

BABY-SAFE 
Sleeper
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BABY-SAFE Sleeper
BABY-SAFE Sleeper je kompletní bezpečnostní systém s polohou v úplném lehu. 
Ať už cestujete autem nebo s kočárkem BRITAX, vaše miminko můžete přepravovat 
bezpečně a komfortně, zcela chráněné po celou dobu. Vnitřní obložení pohlcující 
energii nárazu poskytuje novorozencům 360˚ ochranu těla. Při instalaci ve vozidle 
s držadlem ve vztyčené poloze zajišťuje plnou ochrannou zónu okolo dítěte.

Systém s polohou 
v úplném lehu

Lékařské studie se shodly na tom, že 
novorozence, předčasně narozené děti 

a velmi malá miminka je třeba kvůli 
minimalizování doby kyslíkové desaturace 
přepravovat v poloze v lehu, jež je pro ně 
při delším cestování nejzdravější.
Dr. Philippe Meyer
z dětské nemocnice Hospital Necker for Sick 
Children v Paříži

Výběr potahů:

Neon Black Venetian Red

Cestovní
systém

Kompatibilní s... 

Skupina 0
Narození – 10 kg

(≈ narození – 6 m)

BRITAX
B-MOBILE

str.
38

BRITAX
B-SMART

str.
40

BRITAX
B-DUAL

str.
42

VLASTNOSTI:
Systém s polohou v úplném lehu je nejzdravější způsob 
přepravování miminek na delší vzdálenosti •
Ochranný prvek proti překlopení pro maximální bezpečnost •
Vnitřní obložení pohlcující energii nárazu 
pro 360° ochranu těla •
Nastavitelné opěradlo umožňuje upravení 
polohy dítěte •
3bodový bezpečnostní pás •
Kompatibilní s kočárky BRITAX, které jsou vybaveny 
systémem CLICK & GO® •
Jednou rukou ovladatelný mechanismus pro 
cestovní systémy •
Vhodné pro předčasně narozené děti •
Vypodložená vnitřní vložka: hebká k pokožce a 
odnímatelná kvůli praní •
Stahovací boudička se úhledně skládá dovnitř •
Odnímatelná stříška •

PŘÍSLUŠENSTVÍ (k dispozici samostatně):
Ochrana pro novorozence – Poskytuje 
přídavnou oporu pro velmi malé děti, nabízí 
bezpečné a komfortní prostředí, omezuje 
pohyb dítěte při cestování vozidlem. Na 
vývoji této ochrany pro novorozence se 
podílel také Dr. Philippe Meyer.

•

Pláštěnka

Úplný přehled příslušenství najdete 
na straně 47.



Sedačka pro umístění proti směru jízdy je vhodná pro nejmenší děti od narození do 13 kg. 

Naše přenosné dětské sedačky BABY-SAFE plus II a BABY-SAFE plus SHR II se snadno přemísťují z vozidla na kočárek, 
aniž by bylo nutné vyrušovat spící dítě. Vaše dítěte je v sedačce připoutáno integrovanými pásy autosedačky a dětská 
autosedačka je nainstalována ve vozidle pomocí jedné ze tří možností: buď můžete použít 3bodový bezpečnostní pás, nebo 
některou z našich základen pro bezpečnější a snadnější instalaci. Základna BABY-SAFE Belted Base se instaluje s 3bodovým 
bezpečnostním pásem vozidla, zatímco základna BABY-SAFE ISOFIX Base se ukotvuje v připojovacích bodech ISOFIX ve 
vozidle. Základna může zůstat ve vozidle a dětská autosedačka se jednoduše zaklapne anebo vyjme podle potřeby.

BABY-SAFE 
plus II BABY-SAFE 

Belted Base
BABY-SAFE
ISOFIX Base

BABY-SAFE 
plus SHR II

9
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Pokud je vozidlo vybaveno aktivními airbagy 
spolujezdce řidiče, je zakázáno použít na 
sedačku 0-13 kg na sedadle spolujezdce řidiče.Narození – 13 kg (≈ narození – 12 –15 m)

Skupina 0+
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BABY-SAFE plus II
BABY-SAFE plus II je ideální první autosedačka pro 
vaše dítě od narození, poskytující špičkovou ochranu proti 
bočnímu nárazu. Lze ji nasadit i na kočárek. Zabudovaný 
polohovací systém umožňuje rovnější polohu dítěte pro 
ležení, opěrka hlavy a pásy se pak snadno nastaví podle 
toho, jak dítě roste.

Billy

Felix

Elena

David Leon

Organic Nature

Jet

NoahGreta

Jasmin

Olivia

Cowmoofl age

Výběr potahů:

BABY-SAFE plus SHR II
Sedačka BABY-SAFE plus SHR II má všechny bezpečnostní 
a komfortní funkce, které nabízí sedačka BABY-SAFE plus II. 
Díky zabudovaným adaptérům snadno upevníte sedačku do 
kočárku a vznikne cestovní systém. Tlačítko pro odpojení, které 
se ovládá jednou rukou, zaručuje snadné odpojení od kočárku.

10

Skupina 0+
Narození – 13 kg

(≈ narození – 12–15 m)

Soft Beige Deep Blue



Technologie lepší ochrany 
proti bočnímu nárazu
Podle statistiky je jedna ze čtyř autonehod boční náraz.** Vzhledem k této 
skutečnosti jsme vyvinuli D-SIP® - technologii poskytující špičkovou ochranu 
při bočním nárazu. V případě bočního nárazu naše patentovaná technologie 
D-SIP® rozkládá energii nárazu do celé konstrukce 
sedačky, čímž odvádí síly mimo vaše dítě.

Integrovaný naklápěcí systém
Patentovaný naklápěcí mechanismus, 
integrovaný do hlavové opěrky a systému 
pásů, je automaticky polohován, když se 
nastavuje výška hlavové opěrky a systému 
pásů. V nejnižší poloze poskytuje rovnější 
polohu pro ležení dítěte, která je ideální pro 
vývoj páteře u novorozenců. Při zvednutí 
umožňuje systém polohu vsedě a poskytuje 
tak optimální ochranu pro starší děti.

Cestovní systém
Kompatibilní s...*

*Adaptéry požadované pro 
BABY-SAFE plus II

**  Zdroj: Univerzita Loughborough, 21. mezinárodní technická konference o lepší bezpečnosti vozidel, 2009 Stuttgart

KOMPATIBILNÍ 
S KOČÁRKY 

DALŠÍCH PŘEDNÍCH 
VÝROBCŮ

Přečtěte si další informace na stránkách: www.britax-roemer.cz. 
Zeptejte se svého prodejce na vhodné adaptéry nebo naleznete 

na www.britax-roemer.cz/zakaznicky-servis/kompatibilita.

BRITAX
B-MOBILE

BRITAX
B-DUAL

®

VLASTNOSTI: BA
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E 
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 II

BA
BY

-S
AF

E 
pl

us
 S

HR
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5bodový bezpečnostní pás s nastavováním 
jedním zatažením • •
Technologie D-SIP® poskytuje dokonalejší ochranu 
proti bočnímu nárazu • •
Výškově nastavitelná hlavová opěrka a systém 
pásů se snadným nastavováním zepředu • •
Integrovaný naklápěcí systém pro rovnější polohu 
pro ležení dítěte • •
Hluboké, měkce polstrované bočnice pro bezpečnost 
a komfort dítěte • •
Vhodné pro použití s většinou kočárků BRITAX, 
které jsou vybaveny systémem CLICK & GO® • •
Integrované adaptéry umožňující připojení k většině 
kočárků BRITAX se systémem CLICK & GO® •
Jednou rukou ovladatelný mechanismus 
pro cestovní systémy •
Měkká část na rukojeti pro komfortní přenášení •
Stříška proti slunci/větru s ochranou 
proti UV záření 50+ • •
Rukojeť pro přenášení se 3 polohami • •
Měkce polstrovaný a pratelný, rychle odnímatelný 
potah, který lze sejmout, aniž by se musely vyvlékat pásy • •
Zaoblená vanička pro houpání nebo krmení • •
Ramenní opěrky pro komfort dítěte • •
Instalace s 3bodovým bezpečnostním pásem vozidla • •
Instalace se základnou BABY-SAFE Belted Base 
nebo BABY-SAFE ISOFIX Base • •

PŘÍSLUŠENSTVÍ (k dispozici samostatně) :
Adaptéry k připojení k většině kočárků BRITAX • Není

třeba

Náhradní potah • •
Letní potah • •
Pláštěnka • •
Fusaky • •
Vložky proti přehřívání • •

str.
38

BRITAX
B-SMART

str.
40

str.
42

* *
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Prosím kontrolujte svoje vozidlo v schváleném seznamu typů vozidel na www.britax-roemer.cz

Kompatibilní
s... 

BABY-SAFE
Belted Base
Tato základna pro dětské autosedačky 
BABY-SAFE plus II a BABY-SAFE 
plus SHR II zajišťuje bezpečnou 
a pásy připoutanou instalaci ve vozidle. 
Je vybavena unikátním systémem 
napínání bezpečnostního pásu 
vozidla a velmi snadno se instaluje. 
Dětskou sedačku je možné vyjmout 
jednoduchým stisknutím uvolňovacího 
tlačítka na přední části základny, 
zatímco základna zůstane ve vozidle.

BABY-SAFE 
ISOFIX Base
Oceněná základna BABY-SAFE ISOFIX Base 
maximálně zajišťuje dětské autosedačky BABY-SAFE 
plus II a BABY-SAFE plus SHR II, zatímco ISOFIX 
minimalizuje všechny případné chyby při instalaci. 
Základna zůstává ve vozidle, ukotvená v připojovacích 
bodech ISOFIX, a dětská autosedačka se do ní 
jednoduše zaklapne anebo se vyjme podle potřeby.

Výsledky testů sedaček BABY-SAFE plus a BABY-SAFE plus SHR

Výsledky testů sedaček BABY-SAFE plus

S unikátním 
systémem 
napínání 
pásu

12

Skupina 0+
Narození – 13 kg

(≈ narození – 12–15 m)

BABY-SAFE 
plus SHR II

BABY-SAFE 
plus II

str.
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Vysoce výkonná základna poutaná pásem se 
systémem snadného napínání pásu •
Systém ISOFIX ukotvuje základnu přímo 
v připojovacích bodech ISOFIX ve vozidle •
Dětská sedačka se jednoduše zaklapne do základny • •
Podpůrná noha pro větší stabilitu • •
Indikátor potvrzuje, že je dětská sedačka 
připojena správně • •
Indikátor potvrzuje, že má podpůrná noha 
správnou délku • •
Indikátory potvrzují, že jsou úchyty ISOFIX zapojeny •
Odrazová plocha zajišťuje bezpečnější instalaci 
a zmírnění pohybu • •
Kompatibilní se sedačkami BABY-SAFE plus, 
BABY-SAFE plus SHR, BABY-SAFE plus II 
a BABY-SAFE plus SHR II

• •
Tlačítko v přední části základny k uvolnění 
dětské sedačky • •
Sklápěcí odrazová plocha pro snadné ukládání 
s bezpečnostní západkou •
Kompaktní složení pro jednoduché ukládání • •
Včetně vedení západek ISOFIX k ochraně 
interiéru vozidla •
Základna může zůstávat ve vozidle • •
Instalace s 3bodovým bezpečnostním pásem •



Sedačka pro umístění po směru jízdy pro děti od 9 do 18 kg. 

Vaše dítě je zabezpečeno integrovanými pásy autosedačky a autosedačka je zajištěna ve vozidle 
3bodovým bezpečnostním pásem nebo systémem ISOFIX. Tyto sedačky mohou být vybaveny naklápěním 
pro komfort dítěte. Systém ISOFIX ukotvuje dětskou sedačku přímo k vozidlu bez použití pásu, čím se 
minimalizují možná pochybení při instalaci a vytváří se pevné připojení k podvozku vozidla.

ECLIPSE KING plus DUO plus SAFEFIX 
plus TT

13

9 – 18 kg (≈ 9 m – 4 r)

Skupina 1

SAFEFIX 
plus
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Billy

Olivia

Felix

Leon

Výběr potahů:ECLIPSE
Sedačka ECLIPSE je ideálním řešením při omezeném prostoru 
(u třídveřových nebo malých automobilů). Umísťuje se po směru jízdy, 
má vylepšenou ochranu proti bočnímu nárazu díky hlubokým, měkce 
polstrovaným bočnicím a celkové naklápění, které lze nastavovat, aniž 
byste museli dítě vyrušovat ze spánku. Její unikátní systém ochrany 
proti pohybu zmírňuje pohyb směrem vpřed v případě nehody.

Úplný přehled příslušenství najdete na straně 47

Jasmin

14

Skupina 1
9–18 kg

(≈ 9 m – 4 r)

Instalace s 3bodovým 
nebo 2bodovým pásem 

Instalace s 2bodovým bezpečnostním pásem

Instalace s 3bodovým bezpečnostním pásem

VLASTNOSTI:
Výškově nastavitelný 5bodový 
bezpečnostní pás s nastavením 
jediným zatažením

•
Ochrana proti bočnímu nárazu s hlubokým, 
měkkým polstrováním na bočnicích •
Unikátní systém ochrany proti pohybu 
zmírňuje pohyb dítěte směrem vpřed 
v sedačce

•

Výkonné ramenní opěrky •
Několik naklápěcích poloh – sedačka se 
nastavuje, aniž by bylo třeba vyrušovat dítě •
Pružinová blokovací mechanika pásu 
umožňuje snadnou instalaci •
Tenká základna pro lepší umístění ve 
vozidlech s vytvarovanými sedadly •
Měkce polstrovaný a pratelný potah •
Uchycení pásů pro snadné usazování a 
vyjímání dítěte ze sedačky •
Instalace s 3bodovým nebo 2bodovým pásem •

PŘÍSLUŠENSTVÍ (k dispozici samostatně):

Náhradní potah •
Vložky proti přehřívání •
Opora hlavy •



Užijte si zábavu na cestách autem!

Pokud se odvážíte a trošku se chcete odlišit, připravili jsme pro vás zcela novou super-star v naší nové 
kolekci. Potah Cowmoofl age je ze silné sametové látky, jemný a příjemný na dotyk a zcela jistě si získá 
děti i rodiče! Hledejte uši a rohy v řadě sedaček skupiny 1!

Cowmooflage
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KING plus
Sedačka KING plus je vybavena naším unikátním systémem napínání 
bezpečnostních pásů (naklonit-připoutat-hotovo) a nakláněním sedací 
části směrem dopředu pro usnadnění instalace. Má vylepšenou 
ochranu proti bočnímu nárazu díky hlubokým, měkce polstrovaným 
bočnicím a celkové naklápění, které lze nastavovat, aniž byste 
museli dítě vyrušovat ze spánku. Nastavitelnou hlavovou opěrkou 
a systémem pásů lze snadno posunovat nahoru, až vaše dítě vyroste 
– je vyloučeno jakékoli pochybení při opětovném navlékání pásů.

16

Skupina 1
9–18 kg

(≈ 9 m – 4 r)

Výběr potahů:

Billy

Felix

Elena

David Leon

Organic Nature

Soft Beige

Jet

NoahGreta

Jasmin

Olivia

Cowmoofl age

Deep Blue

SNADNÁ 

MONTÁŽ 

Bezpečnostní pás 

vozu se automaticky 

napne

Nová širší 

hlavová opěrka 

pro více 

komfortu a 

lepší oporu
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Naklonit, připoutat, hotovo... 
Naklonit – sedačka se naklopí dopředu k usnadnění instalace 
Připoutat – vedení pásu je vždy volně přístupné pro správnou instalaci
Hotovo – sklopením sedačky zpět se pás automaticky napne 
pro maximální bezpečnost

Výškově nastavitelná
hlavová opěrka a pásy
Můžete snadno nastavit výšku hlavové 
opěrky a pásů sedačky, aniž by bylo nutné 
znovu navlékat ramenní popruhy – je 
vyloučeno jakékoli pochybení při opětovném 
navlékání pásů a zajištěna bezpečnost. 

Naklápěcí polohy
KING plus nabízí několik naklápěcích poloh 
pro pohodlí vašeho dítěte, což vám umožňuje 
nastavit sedačku bez obtěžování dítěte.

Systém napínání bezpečnostních pásů

17

Skupina 1
9–18 kg

(≈ 9 m – 4 r)

VLASTNOSTI:
Systém napínání bezpečnostních pásů 
pro bezpečné upoutání •
Naklánění sedací části směrem dopředu – 
pro snadnou instalaci •
5bodový bezpečnostní pás s nastavováním 
jedním zatažením •
Ochrana proti bočnímu nárazu s hlubokým, 
měkkým polstrováním na bočnicích •
Výkonné ramenní opěrky •
Výškově nastavitelná hlavová opěrka 
a pásy – snadné nastavení jednou rukou 
zepředu

•
4 naklápěcí polohy – sedačka se nastavuje, 
aniž by bylo třeba vyrušovat dítě •
Uchycení pásů pro snadné usazování 
a vyjímání dítěte ze sedačky •
Rychle odnímatelný potah bez potřeby 
vyvlékání pásů •
Měkce polstrovaný a pratelný potah •
Větrací kanálky v zadní části 
pro lepší cirkulaci vzduchu •
Instalace s 3bodovým bezpečnostním 
pásem •

PŘÍSLUŠENSTVÍ (k dispozici samostatně):

Držáček na pití a jídlo •
Náhradní potah •
Letní potah •
Vložky proti přehřívání •

Úplný přehled příslušenství najdete na straně 47
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Výběr potahů:

DUO plus
Systém ISOFIX ukotvuje dětskou sedačku přímo k vozidlu 
a poskytuje optimální ochranu, zatímco unikátní systém ISOFIX 
s otočným spojem ještě více redukuje pohyb dítěte směrem 
dopředu v sedačce v případě nehody. Sedačka DUO plus má 
3 naklápěcí polohy a přídavné polstrování pro mimořádnou 
ochranu proti bočnímu nárazu. Kromě instalace se systémem 
ISOFIX může být sedačka DUO plus instalována také s použitím 
3bodového bezpečnostního pásu vozidla pro maximální flexibilitu.

18

Skupina 1
9–18 kg

(≈ 9 m – 4 r)
Billy

Felix

Elena

David Leon

Organic Nature

Jet

NoahGreta

Jasmin

Olivia

Cowmoofl age

Prosím kontrolujte svoje vozidlo v schváleném seznamu typů vozidel na www.britax-roemer.cz

ZABUDOVANÝ 

SYSTÉM ISOFIX 

Nepotřebujete 

samostatnou 

základnu
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Vylepšená technologie ISOFIX 
s otočným spojem
V případě nehody redukuje vylepšený 
systém s otočným spojem pohyb dítěte 
a odklání směr působení sil směrem dolů 
namísto dopředu. Toto představuje značnou 
úlevu pro tělo dítěte a snížení rizika kontaktu 
hlavy s interiérem vozidla.

Instalace se systémem 
ISOFIX nebo s pásy
Sedačka DUO plus je ideální pro používání ve více vozidlech, 
neboť ji lze připevňovat buď pomocí systému ISOFIX, nebo s 
3bodovým bezpečnostním pásem vozidla.

Pouze 30 % dětských autosedaček je správně 
nainstalováno s použitím bezpečnostního pásu 
pro dospělé a 96 % je správně nainstalováno 
s použitím systému ISOFIX!

 Zdroj: Svaz německých pojišťoven (GDV), skupina 1

Instalace se systémem ISOFIX Instalace s 3bodovým bezpečnostním pásem

19

Skupina 1
9–18 kg

(≈ 9 m – 4 r)

VLASTNOSTI:
Systém ISOFIX ukotvuje sedačku přímo 
v připojovacích bodech ISOFIX ve vozidle •
Systém s otočným spojem zmírňuje pohyb 
dítěte směrem vpřed v sedačce •
5bodový bezpečnostní pás s nastavováním 
jedním zatažením •
Ochrana proti bočnímu nárazu s hlubokým, 
měkkým polstrováním na bočnicích •
Indikátory potvrzují, že jsou úchyty 
ISOFIX zapojeny •
Ramena systému ISOFIX slouží k bezpečné 
instalaci a zjednodušení použití •
Výkonné ramenní opěrky •
Výškově nastavitelná hlavová opěrka 
a pásy – snadné nastavení jednou rukou •
3 naklápěcí polohy – sedačka se nastavuje, 
aniž by bylo třeba vyrušovat dítě •
Měkce polstrovaný a pratelný potah •
Větrací kanálky v zadní části 
pro lepší cirkulaci vzduchu •
Uchycení pásů pro snadné usazování 
a vyjímání dítěte ze sedačky •
Možnost instalace s ISOFIX plus 
a pásem Top Tether nebo 3bodovým 
bezpečnostním pásem

•

PŘÍSLUŠENSTVÍ (k dispozici samostatně):

Náhradní potah •
Letní potah •
Vložky proti přehřívání •
Pás top tether •
Pěnová podložka •

Úplný přehled příslušenství najdete na straně 47



SA
FE

FI
X 

pl
us

 / 
SA

FE
FI

X 
pl

us
 T

T
Výběr potahů:

SAFEFIX plus
Systém ISOFIX ukotvuje sedačku SAFEFIX plus přímo k vozidlu, 
zatímco vylepšený systém ISOFIX s otočným spojem výrazně 
zmírňuje pohyb dítěte dopředu v sedačce v případě nehody. Podpůrná 
noha stabilizuje dětskou sedačku na podlaze vozidla a minimalizuje 
tak její naklánění a přetáčení.
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Skupina 1
9–18 kg

(≈ 9 m – 4 r)
Billy

Felix

Elena

David Leon

Organic Nature

Jet

NoahGreta

Jasmin

Olivia

Cowmoofl age

MOŽNOST 

INSTALACE SE 

SYSTÉMEM ISOFIX 

NEBO S 3BODOVÝM 

BEZPEČNOSTNÍM 

PÁSEM

SAFEFIX plus TT
Sedačka SAFEFIX plus TT je plně vybavená systémem ISOFIX a nevyžaduje 
podpůrnou nohu ani připoutání bezpečnostním pásem. K zabránění rotace 
sedačky je nainstalován pás Top Tether. S vylepšeným systémem ISOFIX 
s otočným spojem udává SAFEFIX plus TT bezpečnostní standardy. 

POUZE 

INSTALACE 

ISOFIX

Nepotřebujete 

podpůrnou 

nohu



Pás Top Tether
Top Tether je pás upevněný na horní části dětské sedačky 
a v kotevním bodě ve vozidle. Podobně jako podpůrná 
noha omezuje rotační pohyb dětské sedačky a zmírňuje 
pohyb dítěte směrem dopředu v případě nehody. 

Sedačka SAFEFIX plus TT má univerzální schválení 
pro všechna vozidla. Kompatibilitu ověříte podle 
příručky k vozu.

Podpůrná noha
Podpůrná noha podpírá a stabilizuje 
dětskou sedačku na podlaze vozidla – 
minimalizuje naklánění a přetáčení sedačky. 

V seznamu použití ve vozidlech na našem 
webu zjistíte, zda je systém SAFEFIX plus 
vhodný pro váš vůz.

Vylepšená technologie ISOFIX od společnosti BRITAX RÖMER

Všechny sedačky ISOFIX nejsou stejné...
Od roku 1997, kdy jsme uvedli ISOFIX na trh, jsme systém ještě zdokonalili, aby 
byl ještě bezpečnější. V případě nehody redukuje náš systém s otočným spojem 
pohyb dítěte dopředu a odklání směr působení sil směrem dolů. Zmenšuje se tak 
riziko kontaktu hlavy s interiérem vozidla a zásadně snižuje působení sil na dítě.
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Skupina 1
9–18 kg

(≈ 9 m – 4 r)

1

Bez 
otočného 

spoje

1

2

S otočným spojem

VLASTNOSTI: SA
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Systém ISOFIX ukotvuje sedačku přímo v 
připojovacích bodech ISOFIX ve vozidle • •
Systém s otočným spojem zmírňuje pohyb 
dítěte směrem vpřed v sedačce • •
5bodový bezpečnostní pás s nastavováním 
jedním zatažením • •
Ochrana proti bočnímu nárazu s hlubokým, 
měkkým polstrováním na bočnicích • •
Podpůrná noha pro větší stabilitu •
Pás Top Tether slouží jako třetí kotevní bod, 
který omezuje rotační pohyb sedačky •
Indikátory potvrzují, že jsou úchyty ISOFIX 
zapojeny • •
Ramena systému ISOFIX slouží k bezpečné 
instalaci a zjednodušení použití • •
Výkonné ramenní opěrky • •
Výškově nastavitelná hlavová opěrka a pásy 
– snadné nastavení jednou rukou zepředu • •
4 naklápěcí polohy – sedačka se nastavuje, 
aniž by bylo třeba vyrušovat dítě • •
Uchycení pásů pro snadné usazování a 
vyjímání dítěte ze sedačky • •
Rychle odnímatelný potah bez potřeby 
vyvlékání pásů • •
Měkce polstrovaný a pratelný potah • •
Větrací kanálky v zadní části pro lepší 
cirkulaci vzduchu • •
Možnost instalace s 3bodovým 
bezpečnostním pásem •

PŘÍSLUŠENSTVÍ (k dispozici samostatně):

Držáček na pití a jídlo • •
Náhradní potah • •
Letní potah • •
Vložky proti přehřívání • •



Příjemný k pokožce a vlídný k životnímu prostředí

Nový Organic Nature je z bambusových vláken a organické bavlny. Tato 
zvláštní kombinace zaručuje savost látky a její prodyšnost, takže vaše dítě 
bude v pohodlí i v teplých letních dnech. Bambusová vlákna jsou přirozeně 
antibakteriální a jako organická bavlna jsou příjemná pokožce. Naše 
organická bavlna byla vypěstována bez použití chemikálií a pesticidů, 
čímž pozitivně prospívá světu kolem nás.

PŘEHLED SEDAČKY 
SKUPINA 1
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VLASTNOSTI:
Systém napínání bezpečnostních pásů 
pro bezpečné upevnění •
Naklánění sedací části směrem dopředu 
– pro snadnou instalaci •
Systém ISOFIX ukotvuje sedačku přímo 
v připojovacích bodech ISOFIX ve vozidle • • •
Systém s otočným spojem zmírňuje pohyb 
dítěte směrem vpřed v sedačce • • •
5bodový bezpečnostní pás s nastavováním 
jedním zatažením • • • • •
Ochrana proti bočnímu nárazu s hlubokým, 
měkkým polstrováním na bočnicích • • • • •
Unikátní systém ochrany proti pohybu zmírňuje 
pohyb dítěte směrem vpřed v sedačce •
Podpůrná noha pro větší stabilitu •
Pás Top Tether slouží jako třetí kotevní bod, 
který omezuje rotační pohyb sedačky •
Indikátory potvrzují, že jsou úchyty 
ISOFIX zapojeny • • •
Ramena systému ISOFIX slouží k bezpečné 
instalaci a zjednodušení použití • • •
Výkonné ramenní opěrky • • • • •
Výškově nastavitelná hlavová opěrka a pásy 
– snadné nastavení jednou rukou zepředu • • •
Výškově nastavitelná hlavová opěrka a pásy 
– snadné nastavení jednou rukou •
4 naklápěcí polohy – sedačka se nastavuje, 
aniž by bylo třeba vyrušovat dítě • • • • •
Rychle odnímatelný potah bez potřeby 
vyvlékání pásů • • •
Měkce polstrovaný a pratelný potah • • • • •
Uchycení pásů pro snadné usazování 
a vyjímání dítěte ze sedačky • • • • •
Instalace s 2bodovým pásem •
Instalace s 3bodovým pásem • • • •

22

OrganicOrganicOrganic Nature



Sedačka pro umístění po směru jízdy pro děti od 15 do 36 kg. 

Tyto sedačky nemají vlastní pásy a jak dítě, tak i autosedačka se ve vozidle zabezpečují 3bodovým bezpečnostním 
pásem. Tyto sedačky správně vedou pás dole přes pánev dítěte a diagonální pás bezpečně vedou přes rameno dítěte. 
Mimořádnou ochranu nabízí unikátní systém ISOFIT, který ukotvuje sedačku KIDFIX přímo k vozidlu prostřednictvím 
standardního systému ISOFIX, přičemž je dítě zabezpečeno v sedačce 3bodovým bezpečnostním pásem.

ADVENTURE KID KID plus KIDFIX
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15 – 36 kg (≈ 4 –12 r)

Skupina 2-3
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Výběr 
potahů:
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ADVENTURE
Tato lehká sedačka s vysokým 
opěradlem a ochranou proti bočnímu 
nárazu je ergonomicky tvarovaná pro 
starší děti. Nastavitelná hlavová opěrka 
má 11 výškových poloh a lze ji snadno 
nastavovat podle toho, jak dítě roste. 
Vaše dítě je zajištěno 3bodovým 
bezpečnostním pásem, který je správně 
veden přes pánev a rameno dítěte.

KID
Tato sedačka nabízí veškeré výhody sedačky 
ADVENTURE, a navíc je vybavena mimořádně 
vysokými bočnicemi pro lepší ochranu proti bočnímu 
nárazu. Díky 11 různým polohám hlavové opěrky tato 
sedačka skutečně roste s dítětem. Hlavová opěrka je 
pohodlná a ergonomicky tvarovaná, aby poskytovala 
větší komfort při odpočinku a spánku a přídavnou 
oporu v případě nehody.

Skupina 2–3
15–36 kg
(≈ 4–12 r)

KID
Tato sedačka nabízí veškeré výhody sedačky 
ADVENTURE, a navíc je vybavena mimořádně 
vysokými bočnicemi pro lepší ochranu proti bočnímu 

OBZVLÁŠTĚ 

VYSOKÉ 

BOČNICE

pro optimální ochranu 

proti bočnímu 

nárazu
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KID / KID plus
Výběr potahů:
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KID plus
KID plus má všechny bezpečnostní prvky, 
které nabízí typ KID. Sedák však poskytuje 3 
možnosti nastavení šířky, takže tato sedačka se 
skutečně upraví podle velikosti vašeho dítěte.

Ochrana proti bočnímu nárazu 
Na rozdíl od podsedáků, které 
neposkytují žádnou ochranu při 
bočním nárazu, zaručují bohatě 
polstrované bočnice optimální ochranu 
trupu a zajištění hlavy. Při spánku 
a odpočinku podpírají vaše dítě 
ze stran a pomáhají udržet dítě ve 
správné poloze. V případě bočního 
nárazu pohltí bočnice energii nárazu, 
čímž snižují dopad na vaše dítě.
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Skupina 2–3
15–36 kg
(≈ 4–12 r)

3 POLOHY 

ŠÍŘKY

Sedací oblast je 

možné upravovat 

podle dítěte

Vodicí prvky pro pás
Děti do 36 kg (přibližně do 12 let) se 
mohou v případě nehody zranit, pokud 
není 3bodový bezpečnostní pás pro 
dospělé správně umístěn přes jejich tělo.

Vodicí prvky pro pás zajišťují jeho 
správné vedení přes rameno a 
pánev, mimo oblast břicha a krku.
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Systém ISOFIT ukotvuje sedačku přímo 
v připojovacích bodech ISOFIX ve vozidle •
Optimální ochrana proti bočnímu nárazu 
s hlubokým, měkkým polstrováním na bočnicích • • •
Ochrana proti bočnímu nárazu •
Vodicí prvky vedou správně pás přes pánev 
a diagonální pás přes rameno dítěte • • • •
Indikátory potvrzují, že jsou úchyty 
ISOFIT zapojeny •
3 nastavitelné polohy pro šířku – sedací 
oblast roste společně s dítětem •
Sedačka roste s dítětem – vhodné pro použití 
od 15 do 36 kg (přibližně od 4 do 12 let) • • • •
Snadno přístupná dráha pásu • • • •
Výškově nastavitelná hlavová opěrka 
s 11 polohami • • • •
Nastavitelné opěradlo pro bezpečnou instalaci 
v mnoha typech vozidel • • • •
Několik naklápěcích poloh při zajištění 
systémem ISOFIT •
Při zajištění systémem ISOFIT není třeba 
sedačku poutat, když se nepoužívá •
Vysunovací držáček na pití a tácek na jídlo •
Vysunovací díl umožňuje naklápění • •
Oddělení sedačky a opěradla pro 
snadné ukládání • •
Snadné přenášení mezi vozidly • • • •
Měkce polstrovaný a pratelný potah • • • •
Instalace s 3bodovým bezpečnostním pásem • • • •
Možnost instalace s připojovacími 
body ISOFIX •

PŘÍSLUŠENSTVÍ (k dispozici samostatně):
Držáček na pití a jídlo Není

třeba •
Náhradní potah • • • •
Letní potah • • •
Vložky proti přehřívání • • • •
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KIDFIX
Vítěz testu ve své kategorii, KIDFIX je bezpečná a komfortní 
sedačka pro starší děti. Mimořádnou ochranu nabízí unikátní 
systém ISOFIT, který ukotvuje sedačku přímo k vozidlu 
prostřednictvím standardního systému ISOFIX, přičemž je dítě 
zabezpečeno v sedačce 3bodovým bezpečnostním pásem. Ve 
své kategorii tato sedačka vyniká kombinací systému pohlcování 
energie a technologie ISOFIX. V případě působení nadměrné síly 
se sedačka kontrolovaně a rovnoměrně posune dopředu, čímž 
se sníží tlak vyvíjený na dítě.

Je-li sedačka zajištěna systémem ISOFIX, může se naklápět pro 
komfortnější cestování. Sedačka KIDFIX může být nainstalována 
také bez systému ISOFIX s použitím 3bodového bezpečnostního 
pásu ve vozidle.

Výběr potahů:

Skupina 2–3
15–36 kg
(≈ 4–12 r)

Prosím kontrolujte svoje vozidlo v schváleném seznamu typů vozidel na www.britax-roemer.cz
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Náš jedinečný systém ISOFIT je zvláštností skupiny 2-3 dětských autosedaček a k upevnění 
sedačky do auta používá bezpečnostní systém ISOFIX. V případě nehody systém ISOFIT umožní, 
aby se sedačka s dítětem mírně pohnula směrem dopředu, přičemž bezpečnostní pás zůstane na 
správném místě a kontrola úrovní energie je účinnější. Přímé spojení s podvozkem auta předchází 
bočnímu pohybu sedačky a zvyšuje ochranu v případě bočního nárazu.
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Systém ISOFIT ukotvuje sedačku přímo 
v připojovacích bodech ISOFIX ve vozidle •
Optimální ochrana proti bočnímu nárazu 
s hlubokým, měkkým polstrováním na bočnicích • • •
Ochrana proti bočnímu nárazu •
Vodicí prvky vedou správně pás přes pánev 
a diagonální pás přes rameno dítěte • • • •
Indikátory potvrzují, že jsou úchyty 
ISOFIT zapojeny •
3 nastavitelné polohy pro šířku – sedací 
oblast roste společně s dítětem •
Sedačka roste s dítětem – vhodné pro použití 
od 15 do 36 kg (přibližně od 4 do 12 let) • • • •
Snadno přístupná dráha pásu • • • •
Výškově nastavitelná hlavová opěrka 
s 11 polohami • • • •
Nastavitelné opěradlo pro bezpečnou instalaci 
v mnoha typech vozidel • • • •
Několik naklápěcích poloh při zajištění 
systémem ISOFIT •
Při zajištění systémem ISOFIT není třeba 
sedačku poutat, když se nepoužívá •
Vysunovací držáček na pití a tácek na jídlo •
Vysunovací díl umožňuje naklápění • •
Oddělení sedačky a opěradla pro 
snadné ukládání • •
Snadné přenášení mezi vozidly • • • •
Měkce polstrovaný a pratelný potah • • • •
Instalace s 3bodovým bezpečnostním pásem • • • •
Možnost instalace s připojovacími 
body ISOFIX •

PŘÍSLUŠENSTVÍ (k dispozici samostatně):
Držáček na pití a jídlo Není

třeba •
Náhradní potah • • • •
Letní potah • • •
Vložky proti přehřívání • • • •

(viz strana 24)



Kombinovaná sedačka je konstruovaná jak pro umístění proti směru jízdy pro miminka do 13 kg, tak i pro umístění po směru jízdy pro děti od 9 do 18 kg.

Vaše miminko/dítě je zabezpečeno integrovanými pásy autosedačky a autosedačka je zajištěna ve vozidle 3bodovým bezpečnostním pásem. Vždy používejte sedačku 
proti směru jízdy, dokud je to možné (do 13 kg nebo dokud hlavička nevyčnívá nad horním okrajem dětské sedačky a dokud nedokáže dítě sedět s jistotou bez opory).

FIRST CLASS 
plus

27

Narození – 18 kg (≈ narození – 4 r)

Skupina 0+&1
A

I R B A G
Pokud je vozidlo vybaveno aktivními airbagy 
spolujezdce řidiče, je zakázáno použít na 
sedačku 0-13 kg na sedadle spolujezdce řidiče.
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Výběr potahů:FIRST CLASS plus

FIRST CLASS plus spojuje výhody přenosné sedačky 
a sedačky otočené po směru jízdy, takže vaše dítě je 
v bezpečí od narození až do 18 kg. Od narození do 13 kg 
se používá otočená proti směru jízdy, pak od 9 do 18 kg 
se umístí po směru jízdy. Sedačka nabízí ochranu při 
bočním nárazu, přičemž systém ochrany proti pohybu 
omezuje pohyb dítěte dopředu v případě nehody. Jemně 
polstrovaná vložka ze 100% bavlny obsahuje též 
podpěru hlavy a nabízí další pohodlí pro vaše dítě.

Umístění proti 
směru a po 
směru jízdy

Umístění po směru jízdy od 9 do 18 kg
(dítě musí být schopné s jistotou sedět bez opory)

Umístění proti směru jízdy od narození 
do 13 kg

Skupina 0+&1
Narození – 18 kg
(≈ narození – 4 r)
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VLASTNOSTI:
Umístění proti směru jízdy pro 
novorozence (od narození do 
13 kg), poté po směru jízdy 
pro děti od 9 do 18 kg

•
Bezpečnostní systém 
Click&Safe®, který je navržen 
tak aby Vám zvukem pomohl 
se správným napnutím 
bezpečnostních pásů dítěte 
pro maximální bezpečnost.

•

5bodový bezpečnostní pás 
s nastavováním jedním zatažením •
Ochrana proti bočnímu 
nárazu s hlubokým, měkkým 
polstrováním na bočnicích

•
Unikátní systém ochrany proti 
pohybu zmírňuje pohyb směrem 
vpřed v případě nehody

•
Výkonné ramenní opěrky •
5 naklápěcích poloh – sedačka 
se nastavuje, aniž by bylo třeba 
vyrušovat dítě (v poloze po 
směru jízdy)

•
Vsuvka pro novorozence je 
100% bavlněná, čímž zaručuje 
vyšší pohodlí a podporu vašemu 
dítěti, lze ji používat od narození 
do 8 kg

•

Větší rozsah naklápění 
a novorozenecká vložka 
umožňují přirozenější 
spánkovou polohu 
(v poloze proti směru jízdy)

•

Pružinová blokovací 
mechanika pásu umožňuje 
snadnou instalaci

•
Tenká základna pro lepší 
umístění ve vozidlech 
s vytvarovanými sedadly

•
2 možnosti poutání pásu 
(v poloze po směru jízdy) •
Uchycení pásů pro snadné 
usazování a vyjímání dítěte 
ze sedačky

•
Rychle odnímatelný potah bez 
nutnosti vyvlékání pásů •
Měkce polstrovaný a pratelný 
potah •
Instalace s 3bodovým pásem 
proti směru a po směru jízdy •
PŘÍSLUŠENSTVÍ
(k dispozici samostatně):
Náhradní potah •
Letní potah •
Opěrka hlavy •
Vložka proti přehřívání •



Sedačka pro umístění po směru jízdy pro děti od 9 do 36 kg. 

Od 9 do 18 kg je vaše dítě zabezpečeno integrovanými pásy autosedačky a autosedačka je zajištěna ve vozidle 3bodovým bezpečnostním pásem. 
Od 15 do 36 kg se pásy sedačky nepoužívají a jak dítě, tak i autosedačka se ve vozidle zabezpečují 3bodovým bezpečnostním pásem.

EVOLVA 
1-2-3

EVOLVA 
1-2-3 plus
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9 – 36 kg (≈ 9 m – 12 r)

Skupina 1-2-3
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Výběr potahů:

EVOLVA 1-2-3 plus
EVOLVA 1-2-3 plus je inovativní, ergonomická sedačka, která se 
přizpůsobuje měnícím se potřebám podle růstu dítěte – slučuje všechny 
výhody sedačky EVOLVA 1-2-3 s ještě větším komfortem a bezpečností. 

Je vybavena bezpečnostním systémem Click&Safe®, který je navržen tak 
aby Vám zvukem pomohl se správným napnutím bezpečnostních pásů 
dítěte pro maximální bezpečnost.

EVOLVA 1-2-3
Naše oceněná autosedačka, která roste s dítětem. Ergonomická 
konstrukce je vhodná pro používání přibližně od 9 měsíců do 12 
let věku dítěte, což je největší věkový rozsah pro sedačku tohoto 
typu. Ideální pro prarodiče a ty, kteří často vozí děti různého věku. 
Od 9 do 18 kg se sedačka používá s nedílným 5bodovým pásem 
a od 15 do 36 kg se dítě poutá 3bodovým bezpečnostním pásem.

Billy

Olivia

Cowmoofl age

Jet

ElenaLeon

David
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Skupina 1-2-3
9–36 kg

(≈ 9 m – 12 r)
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Jasmin
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IDEÁLNÍ PRO 

PRARODIČE

nebo ty, kteří často 

vozí děti různých 

věkových 

skupin 

15
 –

 3
6 

kg

Autosedačka, která roste s dítětem 
Sedačky EVOLVA 1-2-3 a 1-2-3 plus byly navrženy k ochraně 
a zabezpečení dětí od 9 měsíců do 12 let. Používají se s integrovanými 
pásy od 9 do 18 kg (přibližně od 9 měsíců do 4 let) a snadno se přestavují 
na sedačky s vysokým opěradlem pro děti od 15 do 36 kg (přibližně od 4 do 
12 let). Nastavitelnou hlavovou opěrku a systém pásů lze snadno 
posunout nahoru, až vaše dítě vyroste.

9 
– 

18
 k

g
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Skupina 1-2-3
9–36 kg

(≈ 9 m – 12 r)

9 – 18 kg 15 – 36 kg15 – 36 kg

VLASTNOSTI: EV
O

LV
A

 1
-2

-3

EV
O

LV
A

 1
-2

-3
 p

lu
s

Sedačka roste s dítětem – vhodné pro 
použití od 9 do 36 kg (přibližně od 9 měsíců 
do 12 let)

• •
Ochrana proti bočnímu nárazu 
s hlubokým, měkkým polstrováním 
na bočnicích

• •
Bezpečnostní systém Click&Safe®, který 
je navržen tak aby Vám zvukem pomohl 
se správným napnutím bezpečnostních 
pásů dítěte pro maximální bezpečnost.

•

5bodový bezpečnostní pás s nastavováním 
jedním zatažením pro děti od 9 do 18 kg • •
Výkonné ramenní opěrky • •
Výškově nastavitelná hlavová 
opěrka a pásy – snadné nastavení 
jednou rukou

• •
Uchycení pásů pro snadné usazování 
a vyjímání dítěte ze sedačky • •
Tvar sedačky správně vede pás, 
když se sedačka používá s vysokým 
opěradlem

• •
Vodicí prvky správně vedou 
diagonální pás, když se sedačka 
používá s vysokým opěradlem

• •
Vzpřímená nebo nakloněná poloha • •
Nastavitelné bočnice •
Vysunovací držáček na pití a tácek na jídlo • •
Rychle odnímatelný potah bez potřeby 
vyvlékání pásů •
Měkce polstrovaný a pratelný potah • •
Instalace s 3bodovým bezpečnostním 
pásem • •

PŘÍSLUŠENSTVÍ (k dispozici samostatně):
Náhradní potah • •
Letní potah • •
Vložka proti přehřívání • •



Classic Line má 
nadčasový a moderní 

design a využívá 
látek, které se 

snadno čistí. Potahy 
lze snímat a prát 

v pračce.

Díky módním barvám 
nabízí Trend Line 

látky, které se 
snadno čistí a jsou 
příjemné na dotyk. 
Potahy lze snímat 
a prát v pračce.

High Line nabízí 
dvě zvláštní edice 
potahů, které se 

snadno čistí a lze 
je snímat a prát 

v pračce. Organic 
Nature je vyroben 

z bambusové 
látky a organické 
bavlny, přičemž 
Cowmooflage je 

z měkké sametové 
látky. Další informace 
najdete na stranách 

15 a 22.

Exkluzivní potahy od bellybutton
bellybutton to je láska, důvěra a praktické znalosti a zkušenosti matek. Všechny 
výrobky bellybutton jsou navrženy tak, aby nabízely jen to nejlepší matkám i jejich 
dětem: aktuální módu, vyživující péči o pleť a pokožku a dárky věnované od srdce. 
Kolekce „bellybutton by RÖMER“ slučuje nejvyšší bezpečnostní standardy s jedineč-
ným designem bellybutton, aby se vaše dítě cítilo bezpečně a moderně na cestách 
hned od prvních dnů svého života. Potahy “bellybutton by RÖMER”, lze je snímat 
a prát v pračce.
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Máte-li zájem o více informací, navštivte naše internetové stránky: 
www.bellybuttoninternational.com

Pár slov od partnerů 
Bellybutton

Protože jsme samy matky, moc dobře víme, 
jak důležitá je pro naše děti bezpečnost. Proto 
máme velkou radost, že můžeme spolupracovat 
s Römerem - vedoucí společností v oblasti 
dětských autosedaček a bezpečnosti. “Pupíkové” 
návrhy, které jsme pro Römer vytvořily, jsou 
součástí jedinečného světa značky Bellybutton 
(Pupík), kde je každý výrobek navržen s láskou 
a s pomocí našich zkušeností coby matek. 

Přejeme Vám příjemnou a bezpečnou cestu!

Vaše

Ursula, Astrid, Netti, Dana a Katja

Vaše
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Rychlý průvodce vlastnostmi

Možnosti 
naklápění
Pohodlí a praktičnost 
patří mezi 
nejdůležitější kritéria, 
když se součástí 
vašeho každodenního 
života stávají nové 
povinnosti. Funkce 
naklápění kočárku 
vám umožňuje 
upravit výhled vašeho 
dítěte a sedací 
polohu dítěte, aby 
se cítilo pohodlně 
a spokojeně. 
V prvních měsících 
po narození je třeba 
umožnit miminkům 
polohu v úplném 
lehu, neboť je to 
důležité pro vývoj 
jejich páteře 
a dýchacího systému. 

CLICK & GO®

Systém CLICK & GO® 
vám umožňuje rychle 
a snadno připevnit 
dětskou přenosnou 
autosedačku nebo 
vaničku kočárku 
bezpečně 
k podvozku kočárku.

Skládání
Větší kočárky se 
skládají v jednom 
směru, zatímco 
menší lehké golfové 
kočárky se skládají 
na plocho ve dvou 
směrech, jsou tedy 
skladnější.

Kolečka
Přední kola mohou 
být zaaretovaná 
anebo se mohou 
otáčet. Pokud se 
otáčejí, ovládání 
kočárku je při 
zatáčení snadnější, 
zatímco zaaretovaná 
kola umožňují lepší 
řízení na nerovném 
povrchu. Větší kola 
zvládají obtížnější 
terén lépe než menší 
kola, která nejsou 
tak vhodná do písku, 
bláta nebo sněhu. 
Menší kola kladou 
menší nároky na 
místo ve složeném 
stavu. Rychloupínání 
kol umožňuje snadné 
sejmutí kol, když 
potřebujete kočárek 
složit kvůli skladování 
nebo přepravě.

Rukojeti
Existují dva typy 
rukojetí – dvě 
jednotlivé rukojeti 
nebo jedna spojená 
rukojeť. Se spojenou 
rukojetí bude 
snadnější řídit 
kočárek jednou 
rukou, zatímco dvě 
jednotlivé rukojeti 
jsou výhodou při 
skládání kočárku, 
neboť zaberou méně 
místa. Výškově 
nastavitelné rukojeti 
jsou pohodlnější, 
zejména pro lidi 
různých výšek.

Poloha proti a 
po směru jízdy
Odnímatelná sedací 
jednotka, kterou lze 
používat jak proti 
směru jízdy, aby se 
dítě dívalo na vás, 
tak i po směru jízdy 
až vyroste.

Nyní se zaměříme na praktické funkce, které je nutno zvážit při zakoupení kočárku pro vaše dítě.
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Black Red

Výběr potahů:

Lehký a kompaktní golfový kočárek B-LITE je ideální pro cestování 
veřejnou dopravou nebo na nákupy s dítětem. Skládá se rychle a snadno, 
má automatické blokování složeného stavu a snadno se přenáší. Kočárek 
B-LITE je vhodný pro používání od narození a má nastavitelnou polohu 
úplného lehu pro novorozence.
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LEHKÝ 

GOLFOVÝ 

KOČÁREK 

Ideální na dovolenou 

a do města

Narození – 15 kg



B
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Několik naklápěcích poloh 
Kočárek B-LITE má několik naklápěcích 
poloh včetně úplného lehu. Svému dítěti 
tedy můžete upravit výhled tak, aby se 
cítilo pohodlně a spokojeně.

Lehký a snadno skládací 
Díky lehkému podvozku a kompaktním rozměrům ve složeném stavu 
se B-LITE dokonale vejde do zavazadlového prostoru vozu a snadno 
se skladuje doma.
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VLASTNOSTI:

Vhodné od narození do 15 kg •
Jednoduché kompaktní skládání 
s automatickým blokováním •
Lehký podvozek •
Několik naklápěcích poloh včetně
úplného lehu •
Celkové odpružení •
Aretovací/otočná přední kola •
Odnímatelná, nepromokavá boudička 
s průhledovým okénkem pro novorozence •
Zadní kapsa na boudičce •
Nastavitelná lýtková opěrka •
Prostorný košík •
Příjemně měkké rukojeti •
Zádržné pásy se 2 výškovými polohami •
Pneumatiky odolné proti proražení •
5bodový bezpečnostní pás •

PŘÍSLUŠENSTVÍ (k dispozici samostatně):
Fusaky •
Přebalovací taška •
Pláštěnka •

Úplný přehled příslušenství najdete na straně 47

Rozměry a hmotnost výrobku

8 kg

kg

v 100 cm

h
š 40 cm

v 30 cm

h
š 34 cm

82 cm 106 cm

Narození – 15 kg
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Black 
Thunder

Cloud 
Cream

Výběr potahů:
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Venetian 
Red

Blue 
Atoll

B-MOBILE je lehký golfový kočárek, který vám nabízí variabilitu při tvorbě cestovního 
systému, jelikož jej lze použít s dětskou autosedačkou BABY-SAFE, BABY-SAFE Sleeper 
i hlubokou vaničku. Kompaktní skládání usnadňuje jeho uskladnění a přenášení, sedačka 
s řadou poloh nabízí možnost úplně rovného lehu, což je pro novorozence ideální.

LEHKÝ 

GOLFOVÝ 

KOČÁREK

s možností změny 

na cestovní 

systém

Narození – 15 kg



*Adaptéry požadované pro 
BABY-SAFE plus II

Jednoduché kompaktní skládání
Jednoduché skládání naplocho je ideální 
pro malý zavazadlový prostor ve vozidle.

BABY-SAFE 
plus II*

BABY-SAFE 
plus SHR II

BABY-SAFE 
Sleeper

Hluboká vanička
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VLASTNOSTI:

Vhodné od narození do 15 kg •
Jednoduché kompaktní skládání 
s automatickým blokováním •
Systém CLICK & GO® BABY-SAFE Sleeper 
a kompletní sortiment dětských autosedaček 
BABY-SAFE je vhodný přímo na podvozky 
kočárků (vybavené adaptéry)

•

Lehký hliníkový podvozek •
Odpružení pro plynulou jízdu •
Několik naklápěcích poloh včetně 
úplného lehu •
5bodový bezpečnostní pás •
Aretovací/otočná přední kola •
Odnímatelná, nepromokavá boudička •
Zadní kapsa na boudičce •
Prostorný košík •
Pneumatiky odolné proti proražení •
Odnímatelné potahy •

PŘÍSLUŠENSTVÍ (k dispozici samostatně):

Pláštěnka •
Přebalovací taška •
Fusaky •
Opěrná tyč •
Hluboká vanička •

Úplný přehled příslušenství najdete na straně 47

8 kg

kg

v 99 cm

h 98 cm

š 62 cm

v 27 cm

h 88 cm

š 62 cm

Rozměry a hmotnost výrobku

Cestovní systém
Kompatibilní s…

str.
49

str.
8

str.
10

str.
10

Poloha v úplném 
lehu pro 
nejmenší 
B-MOBILE umožňuje 
vašemu dítěti ležet úplně 
rovně, což je nejzdravější 
způsob přepravy dětí 
v prvních šesti měsících.



HLUBOKÁ 

VANIČKA 

V CENĚ

B
- S

M
A

R
T

B-SMART je variabilní kočárek s odnímatelnou sedačkou, kterou lze natočit proti směru nebo 
po směru jízdy. Integrované adaptéry umožňují upevnit dětskou autosedačku BABY-SAFE, 
BABY-SAFE Sleeper i hlubokou vaničku přímo na podvozek, čímž vznikne ideální cestovní 
systém. Rychle odnímatelné kola můžou být snadno demontovány pro kompaktní skladování.

Black 
Thunder

Blue 
Atoll

Neon
Black

Purple 
Rain

Výběr potahů:

Venetian 
Red
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VARIANTA

SE 3 A 4 

KOLY

Narození – 15 kg



Poloha v úplném lehu pro nejmenší
B-SMART umožňuje vašemu dítěti ležet úplně 
rovně, což je nejzdravější způsob přepravy 
dětí v prvních šesti měsících.

Poloha proti a po směru jízdy 
Pro nejmenší děti je důležité udržování očního kontaktu s rodiči, 
proto společnost BRITAX navrhnula odnímatelnou sedačku, kterou 
lze používat jak proti směru jízdy, aby se dítě dívalo na vás, tak 
i naopak po směru jízdy, až dítě vyroste.

BABY-SAFE 
Sleeper

BABY-SAFE 
plus SHR II
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Hluboká vanička

str.
49

str.
8

str.
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str.
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VLASTNOSTI:
Sedačka pro umístění proti a po směru 
jízdy pro udržování očního kontaktu s dítětem •
Vhodné od narození do 15 kg •
Integrované adaptéry CLICK & GO®, 
vhodné k připojování systému BABY-SAFE 
Sleeper a kompletního sortimentu dětských 
sedaček BABY-SAFE přímo na podvozky 

•

Lehký hliníkový podvozek •
Jednoduché kompaktní skládání 
s automatickým blokováním •
Několik naklápěcích poloh včetně 
úplného lehu •
Stlačovací brzda •
Nastavitelná výška rukojeti •
5bodový bezpečnostní pás •
Aretovací/otočná přední kola •
Odpružení pro plynulou jízdu •
Nastavitelná lýtková opěrka •
Pneumatiky odolné proti proražení •
Rychloupínací kola •
Prostorný košík •
Komfortně polstrovaný sedák 
a ramenní opěrky •
Včetně odnímatelného krytu •
Odnímatelná, nepromokavá boudička 
se síťkovým panelem •
Příjemně měkká rukojeť •

PŘÍSLUŠENSTVÍ (k dispozici samostatně):
Pláštěnka •
Fusaky •
Měkká hluboká vanička •
Přebalovací taška •

Úplný přehled příslušenství najdete na straně 47

Rozměry a hmotnost výrobku

12 kg

kg

v 115 cm

h
š 62 cm

98 cm

v 29 cm

h
š 62 cm

85 cm

v 36 cm

h
š 62 cm

110 cm

Bez sedacích 
jednotek

Cestovní systém
Kompatibilní s…

*Adaptéry požadované pro 
BABY-SAFE plus II

BABY-SAFE 
plus II*
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B-DUAL je flexibilní kočárek, který po přidání druhé sedačky změníte na tandemový 
cestovní systém pro dvě děti od narození po batolata. Hlavní sedačku můžete 
natočit proti nebo po směru jízdy, nabízí možnost zcela plochého ležení pro 
novorozence. B-DUAL můžete použít pro děti různého věku nebo pro dvojčata 
jako sedačku nebo nosič nemluvňat můžete upevnit dopředu nebo dozadu.
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Narození – 15 kg

Black 
Thunder

Blue 
Atoll

Neon
Black

Purple 
Rain

Venetian 
Red

VYTVOŘTE 

SI VLASTNÍ 

TANDEMOVÝ 

CESTOVNÍ 

SYSTÉM

Výběr potahů:

Zobrazeno se druhou sedací 
jednotkou (k dispozici samostatně)

Zobrazeno se druhou sedací 
jednotkou (k dispozici samostatně)



Chytrý, modulární cestovní systém 
Kočárek B-DUAL je pohodový sportovní kočárek, který umožňuje 
flexibilní a snadné používání. Zamilujete si řadu řešení, kterou 
nabízí pro případy cestování se dvěma dětmi.

BABY-SAFE 
plus SHR II

BABY-SAFE 
Sleeper
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Hluboká vanička
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VLASTNOSTI:
Tandemový cestovní systém •
Sedačka pro umístění proti a po směru 
jízdy pro udržování očního kontaktu 
s dítětem

•
Vhodné od narození do 15 kg •
Přídavný odnímatelný sedák pro 
druhé dítě •
Systém CLICK & GO® BABY-SAFE Sleeper 
a kompletní sortiment dětských autosedaček 
BABY-SAFE je vhodný přímo na podvozky 
kočárků (vybavené adaptéry)

•
Jednoduché kompaktní skládání s oběma 
sedacími jednotkami •
Rychloupínací kola •
Pneumatiky odolné proti proražení •
Prostorný košík •
Nastavitelná výška rukojeti •
5bodový bezpečnostní pás •
Aretovací/otočná přední kola •
Komfortně polstrovaný sedák 
a ramenní opěrky •
Integrované odpružení •
Několik naklápěcích poloh včetně 
úplného lehu •
Včetně odnímatelného krytu •
Odnímatelná, nepromokavá boudička 
se síťkovým panelem •
Příjemně měkká rukojeť •
Nastavitelná lýtková opěrka •

PŘÍSLUŠENSTVÍ** (k dispozici samostatně):
Pláštěnka •
Fusaky •
Hluboká vanička •
Měkká hluboká vanička •
Druhé sedadlo •
Rám druhé dětské sedačky •
Přebalovací taška •

**

Úplný přehled příslušenství najdete na straně 47

Cestovní systém
Kompatibilní s…

Rozměry a 
hmotnost 
výrobku

kg
Bez druhého

sedáku

Bez sedacích 
jednotek

v 53 cm

13 kg

š 69 cm

š 69 cm

v 30 cm

v 119 cm

h 110 cm

h 100 cm

š 69 cm

h 84 cm

*Adaptéry požadované pro 
BABY-SAFE plus II

BABY-SAFE 
plus II*
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Kompatibilní se sedačkou BABY-SAFE Sleeper ● ● ●

Kompatibilní s dětskými přenosnými sedačkami ● ● ●

Kompatibilní s hlubokou vaničkou BRITAX ● ● ●

Umístění po směru jízdy ● ● ● ●

Umístění proti směru jízdy ● ● ●

Rozměry 100 x 82 x 40 cm 99 x 98 x 62 cm 115 x 98 x 62 cm 119 x 110 x 69 cm

Skládání naplocho ● ● ● ●

Rozměry po složení (se sedákem) 30 x 106 x 34 cm 27 x 88 x 62 cm 36 x 110 x 62 cm 53 x 100 x 69 cm

Hmotnost 8 kg 8 kg 12 kg 13 kg

Výškově nastavitelná rukojeť ● ●

Vhodné od narození ● ● ● ●

*

* Umístění proti směru jízdy v kombinaci s dětskými přenosnými sedačkami nebo hlubokými vaničkami

Přehled 
kočárků



9 - 22 kg

Jízda na kole je vášeň, způsob života. Přirozeně chcete zapojit své děti do svých aktivit a povzbudit je ke zdravému životnímu stylu šetrnému k životnímu 
prostředí. Ať už se chystáte na cestu do školy, nebo k výletu na venkov, cyklosedačky RÖMER zajistí řádnou ochranu vašeho dítěte a pohodlí během 
výletů na kole.

Cyklosedačky
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JOCKEY 
Relax

JOCKEY 
Comfort
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JOCKEY Relax
Sedačka JOCKEY Relax se snadno montuje na 
kolo, dítě upevníte 3-bodovým pásem. Obsahuje 
extra velké kryty na nohy, které chrání vaše 
dítě před dráty kola, opěrky nohou se zároveň 
nastaví podle velikosti dítěte. Opěradlo lze 
snadno přesunout ze zvednuté do sklopené 
polohy pro pohodlí vašeho dítěte. Rychle 
můžete osvěžit vzhled sedačky, protože potah je 
oboustranný a lze jej sejmout pro vyprání.

JOCKEY Comfort
Sedačka JOCKEY Comfort poskytuje bezpečnost 
i pohodlí jako sedačka JOCKEY Relax. Navíc má 
nastavitelnou opěrku hlavy ve směru nahoru a dolů 
podle výšky vašeho dítěte. Oboustranný prací potah 
je vyroben ze zvláštní prodyšné látky zlepšující 
proudění vzduchu.

Vhodné pro
• Cestovní kolo
• Sportovní kolo
• Rozměry kol 26“ a 28“
• Průměr sedlové trubky 28 až 40 mm
• Kolo s nosičem o šířce do 150 mm
• Kulaté sedlovky

Upevnění na kolo
• Umístění po směru jízdy
• Na sedlové trubce rámu kola
• Za jezdcem
•  Dutým šestibokým klíčem (velikost 5) 

a otevřeným klíčem (velikost 13)
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Výběr potahů:

Nick Lisa

Výběr potahů:
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Extra velký kryt drátů kol minimalizuje 
riziko zranění • •
Nastavení opěradla jednou rukou pro 
snadnou změnu ze vzpřímené do 
sklopené polohy

• •
Nastavení opěrky hlavy jednou rukou 
s možností 9 poloh •
Oboustranný potah umožňuje změnu 
barvy, je odnímatelný a pratelný • •
Potah je z prodyšné látky pro optimální 
cirkulaci vzduchu •
Lze používat s nosičem nebo bez nosiče • •
Pevný ocelový držák • •
Pohodlný systém popruhů se sponou 
a možností nastavení jednou rukou • •
Nastavitelné opěrky nohou ve více výškách • •

PŘÍSLUŠENSTVÍ* (k dispozici samostatně):

Sada pro upevnění na druhé kolo • •
Alternativní upínací zařízení 
(max. průměr sedlovky 36 mm) • •

9 – 22 kg

Lilly Maxim



Víme, že malé detaily jsou často rozhodující. Právě proto jsme připravili širokou nabídku cestovních doplňků, které vám pomohou na cestách. Existují doplňky, jež slouží k ochraně dítěte před 
chladem i horkem, další pak zajistí bezpečí a pohodlí na cestách. Chcete-li si prohlédnout celou nabídku, navštivte náš web, www.britax-roemer.eu.

Doplňky na cesty
47
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Ochrana pro 
novorozence
Zajištění další opěrky hlavy pro 
novorozence a nedonošené děti, 
ochrana pro novorozence omezuje 
pohyb dětí při jízdě ve voze.

Pěnová podložka 
pro DUO plus
Sedačka DUO plus je schválená pro 
následující vozidla pouze tehdy, když je pod 
sedačkou umístěna pěnová podložka: BMW, 
Mitsubishi Colt (3dveřové a 5dveřové), Smart 
Forfour a Fortwo, Suzuki Swift (EZ, MZ).

Vložka proti přehřívání
Technologie OUTLAST® použitá 
při vývoji vložek proti přehřívání 
pohlcuje nadměrné tělesné teplo 
a zajišťuje tak pohodlí dítěte při 
cestách i v horkých dnech.

Náhradní potah
Možná budete potřebovat 
náhradní potah, když 
budete prát původní potah 
anebo když budete chtít 
oživit a změnit vzhled.

Držáček na 
pití a jídlo
Dítě má osvěžení 
neustále 
při ruce.

Pás Top Tether
Upevnění ke kotvicím 
bodům ve voze, tento 
popruh omezuje 
rotační pohyb 
autosedačky.

Opěrka hlavy
Komfortní 
polstrování 
určené pro 
ochranu 
hlavy dítěte.

Adaptéry 
BABY-SAFE
Tyto adaptéry lze použít pro sedačky 
Baby-Safe plus, takže pak stačí 
sedačku nacvaknout do kočárku.

Přebalovací taška
Přebalovací taška obsahuje vnitřní 
a vnější přihrádky a kapsy, 
přebalovací podložku 
a chladicí tašku na lahev.

Madlo
Vaše rostoucí dítě se může 
držet madla a užívat si 
pohodlné jízdy na 
kočárku B-MOBILE.

Letní potah
Tento lehký froté potah pro 
komfort dítěte za teplých dnů.

100% COTTON

OUTLAST®

THERMOCULES™

COMFORT ZONE

Základní bezpečnost Pohodlí a praktičnost Ochrana před horkem a sluncem
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Náhradní potah ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Letní potah ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Vložka proti přehřívání ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Pláštěnka pro přenosné 
sedačky a BABY-SAFE Sleeper ● ● ●

Fusaky do nosičů 
nemluvňat

● ●

Adaptéry BABY-SAFE ●

Opěrka hlavy ● ●

Držáček na pití a jídlo ● ● ● ●

Ochrana pro novorozence ●

Pás Top Tether ●

Pěnová podložka pro 
DUO plus

●

Přebalovací taška ● ● ● ●

Pláštěnka na kočárky ● ● ● ●

Fusaky do kočárků ● ● ● ●

Madlo ●

Měkká hluboká vanička ● ●

Hluboká vanička ● ● ●

Druhé sedadlo ●

Rám druhé dětské sedačky ●

Sada pro upevnění na 
druhé kolo

● ●

Pláštěnka pro přenosné 
sedačky 
a BABY-SAFE 
Sleeper
Pláštěnka chrání dítě 
před větrem a deštěm.

Pláštěnka na 
kočárky
Když jste venku, chrání 
pláštěnka vaše dítě 
před nepřízní počasí.

Měkká hluboká vanička
Tato lehká a měkká 
hluboká vanička 
dodávaná s přenosnými 
držadly nabízí polohu 
plochého ležení pro 
vaše dítě a snadno 
ji lze upevnit do 
kompatibilních kočárků.

Rám druhé dětské 
sedačky
S použitím tohoto kovového rámu můžete 
přidat druhou sedačku na B-DUAL.

Fusaky do 
kočárků
Vhodné od narození 
do 3 let, fusaky 
zajišťují pohodlí 
a teplo pro 
vaše dítě.

Druhé sedadlo
Vhodné pro děti od narození do 15 kg, 
díky této další sedačce přeměníte 
B-DUAL na tandemový cestovní systém, 
takže vaše dvě děti mohou cestovat 
společně na kočárku B-DUAL.

Fusaky do nosičů 
nemluvňat
Vhodné od narození do 13 kg, zajišťuje pohodlí 
a teplo pro vaše dítě. Cestování automobilem 
je bezpečné i s použitím fusaků, neboť 
jedinečné fusaky RÖMER ponechávají 
přezku autosedačky neustále dostupnou.

Hluboká vanička
Tato hluboká vanička 
nabízí pohodlnou 
polohu plochého 
ležení pro vaše dítě 
a lze ji připevnit 
přímo na podvozky 
kompatibilních kočárků.

Ochrana před deštěm a zimou Doplňkové výrobky



Něco o barvách
Bezpečnost je naše hlavní starost při navrhování výrobků BRITAX RÖMER. 
Přitom ale nemusíte slevovat ze vzhledu. Naše barevná kolekce 2011 sahá od 
klasické černé po jasně červenou, od jasně modré k jazzově nachové. A hlavně 
si můžete vytvořit vlastní cestovní systém, pokud zkombinujete dětské sedačky 
s kočárky různých barev. Zaručujeme vám, že si najdete ideální pár.
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Tito přední výrobci používají 
dětské sedačky BRITAX 
RÖMER pro Euro NCAP:

Autosedačky BRITAX 
RÖMER jsou dobrou 

volbou. 3 ze 4 výrobců 
automobilů důvěřují našim 

dětským autosedačkám, 
když testují bezpečnost 

dětských pasažérů 
v testech Euro NCAP*

*Euro NCAP testy 2009

Alfa Romeo

Chevrolet

Chrysler

Citroën

Dacia

Daihatsu

Dodge

Fiat

Ford

Honda

Hyundai

Lancia

Land Rover

Mazda

Mercedes-Benz

Mitsubishi

Opel

Peugeot

Renault

Saab

Seat

Subaru

Suzuki

Toyota

Tito přední výrobci používají 

BABY-SAFE Sleeper
Skupina 0

Základna Belted Base 
s BABY-SAFE plus SHR
Skupina 0+

SAFEFIX plus
Skupina 1

GUT (1,8)

Im Test:
10 Autokindersitze

Ausgabe
11/2008

Základna ISOFIX 
s BABY-SAFE plus
Skupina 0+

KING plus
Skupina 1

DUO plus
Skupina 1

KIDFIX
Skupina 2-3

KID
Skupina 2-3

KID plus
Skupina 2-3

JOCKEY Relax
do 22 kg

JOCKEY Comfort
do 22 kg

GUT (2,3)

Im Test:
15 Fahrradkindersitze

Ausgabe
4/2007

GUT (2,2)

Im Test:
15 Fahrradkindersitze

Ausgabe
4/2007

SAFEFIX plus TT
Skupina 1

VÝSLEDKY NĚMECKÝCH TESTŮ
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BRITAX RÖMER Kindersicherheit GmbH
Postfach 34 49  89024 Ulm, Germany 
t: +49 (0) 731 93 45-0, f: +49 (0) 731 93 45-210 
e: service.de@britax.com
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