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ЗАЩОТО ВСИЧКО Е ПО-ХУБАВО КОГАТО СМЕ ЗАЕДНО.

ЗА БЕЗГрИжНИ МОМЕНТИ И СПОКОйНО ПрИДВИжВАНЕ.
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RECARO

Всичко е по-добре заедно.
Първата ехографска снимка на вашето малко 
съкровище: с това започва съвсем нова ера. 
Прекрасно време, защото сега сте семейство. 
Продуктите на RecaRo са тук, така че от самото 
начало можете да се наслаждавате на всеки момент 
заедно безгрижно и спокойно. Дали при първо 
посещение при лекар, ежедневни пътувания до 
града за пазаруване, или първата ви почивка заедно: 
нашите висококачествени столчета съчетават 
качество, функционалност и дизайн при всичките си 
пътувания. Защото всичко е малко по-просто заедно. 
Защото заедно всичко работи. Защото семейството 
означава да сме заедно.

Животът става ли по-добър, когато изследваме света заедно? Защото всичко е: По-
добре заедно. Поради тази причина висококачествените протектори на RecaRo 
комбинират безопасност, ергономичност и функционалност с уникален дизайн. За 
безгрижни моменти и мобилност без стрес. По този начин можете напълно да се 
насладите на безгрижни моменти заедно.
За най-ценните времена. За много „ние“. За моменти, които продължават завинаги – 
точно както като първата снимка.

Защото днес е най-добрият ден -  
и утре също.

Нашите детски седалки са уникална комбинация 
от най-високите нива на безопасност, най-просто 
боравене, ергономична употреба за родители и 
дълготрайно качество. и всичко това в модерен 
дизайн. като първокласен производител, RecaRo 
осигурява надеждна подкрепа за вашето семейство 
- за големите пътувания, но и за малки целодневни 
приключения. така че всеки ден да е най-добрият 
ден от семейния ви живот заедно.

сЪДЪрЖаНие
Пътешествието започва – запознайте се с нашите продукти.

сЪЗДаВаМе МоМеНти
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Ние правим всичко, за да гарантираме 
безопасността на вашето дете.
как се печели доверие? като винаги правиш повече 
от това, което очакват от теб. оборудваме нашите 
детски седалки и колички със значително повече 
функции за безопасност, отколкото се изисква по 
стандартите за безопасност. Нашите инженери и 
дизайнери работят по този начин: пионерският дух 
е вграден дълбоко във фирмената философия на 
RecaRo.

Не искаме просто да сме сред най-добрите. Ние 
искаме за да бъдем най-добрите. така че родителите 
да ни се доверят. На всеки път. На всяко пътуване.

Защо самите стандарти за безопасност са недостатъчни. 
Нашите технологии за безопасност надхвърлят и надхвърлят 
защитата в случай на извънредна ситуация. когато носите 
бебето си, когато поставяте детето си в детската седалка и 
навсякъде през цялото пътуване - ние проектираме  вашето 
ежедневие да е просто и безопасно. адаптивни функции, 
надеждно управление, интуитивно сядане - тези аспекти 
се комбинират до най-добри резултати. По този начин ние 
гарантираме на родителите най-високо ниво на безопасност. 
Ние включваме резултатите от известни тестови институти в 
процеса ни на разработка: aDac, Stiftung Warentest (немски 
потребители и стоки организация за тестване) и не на последно 
място най-голямата специалисти в тази област - семействата.

Що се отнася до безопасността, няма компромиси. За тази цел, да гарантираме, че 
вашите децата са в безопасност и нищо не може да ги застраши е нашият първи 
приоритет. Нашите решения редовно надвишават законовите стандарти и впечатляват 
известни институти за тестване и родители по света. комбинацията от надеждна 
технология за безопасност и изключително качеството на продукта поддържа 
семействата спокойни по време на всички пътувания. а малките? те си седят  удобно и 
безопасно и спокойно могат да се унесат в сладки сънища.

RECARO

Ние от RECARO самите сме родители и искаме да ви предложим 

най-добрите и безопасни решения. Ето защо излизаме далеч отвъд 

необходимите стандарти за безопасност всеки ден.

Безопасност и качество, които можете да 
почувствате.
Нашите колекции обединяват най-високите нива на 
качество и сигурност, в допълнение към стремежа на 
нашите екипи за да бъдем по-добри и по-безопасни 
от предния ден, всеки ден. Поради тази причина 
всяка детска седалка е подложена  множество 
поредици от тестове. Нашите инженери и дизайнери 
инвестират много от времето в развитие и иновации, 
чак до производствения етап. Защото едно е 
ясно: комбинацията от страст и знанията водят до 
най-добър резултат. Нашият фокус е естествено 
насочени към извънредни ситуации. Въпреки това, 
устойчивостта също играе централна роля за нас 
като водещ  производител. За да сте сигурни, че 
можете напълно да се насладите на пътуването ви 
заедно. Заедно с вашата RecaRo детска седалка - 
По-добре заедно.

Едно докосване казва повече от хиляди думи.
Запознати ли сте с най-новите ни проекти? 
В уважавани търговци на дребно можете да 
изпробвате нашите детски седалки и колички в 
свободното си време. и ще бъдете изненадани: ще 
се почувствате сигурни.

RECARO

Най-строгите тестове в света.

Ние работим заедно с известни тестови институти 
за постоянно подобряване на нашите продукти 
и генериране на нови подобрения: DeKRa, tÜv 
в Германия, taSS в Холандия и много други 
партньори по целия свят. Ние не провеждаме тези 
тестове, само за да отговорим на стандартите и да 
спазим нормите. Целта ни е да се състезаваме и 
подобряваме на международно ниво. За нас това 
също включва тестовете, правени от euRo ncap, 
както и тези извършено от Stiftung Warentest и aDac. 
Не просто да участваме, но да покажем най-доброто 
от себе си - т.е. нашето шофиране.

сЪЗДаВаМе беЗоПасНост

През целия път. През целия ден.
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Бебетата са далеч по-чувствителни към движение и допир. 

Използваме щадящи кожата материали и удобно място за сядане, 

за да е лесно на малкия пътешественик да се наслаждава на всяко 

пътуване.

Седалки за бебета които се приспособяват към 
вашето дете 

специалната комбинация от регулируема по 
височина облегалка за глава с интегриран колан 
в ребордера Salia релефира натиска върху 
гръбначния стълб и цялото тяло. с индивидуално 
регулируем ъгъл на сядане, детето ви може да седне 
удобно по време на вашето пътуване или приятно 
пътешествие и да спи на воля.

Детски седалки, които осигуряват безопасност 
и подкрепа.
По време на разработването на нашите продукти, 
ергономичната позицията за сядане играе важна 
роля. използваме най-новите медицински познания 
в разработване на нашите патентовани технологии, 
обединяващи здравословна ергономичност, стабилно 
качество и лесно управление по уникален начин. с 
RecaRo децата са в най-добрите ръце – от първото им 
вдишване, до първото им пътуване до киното. Може би 
бебешката количка ще стане тяхното второ любимо 

място - разбира се след скута на мама и татко.

Нашият съвет за пътуване за млади родители:

когато пътувате с бебе в колата, препоръчваме да 
правите редовни почивки. По този начин вашето малко 
съкровище ще може да се изтегне и раздвижи. По 
този начин вие подкрепяте здравословното развитие 
на вашето дете. Дори при по-големи деца, редовно 
спиране за раздвижване, насърчават чувството за 
благополучие. и това идва с добро настроение.

Функции, които улесняват живота на родителите

За да сте сигурни, че можете лесно да прикрепите 
детската седалка, ние ви предлагаме и модулна 
система с основа. със само едно щракване, 
детската седалка е защитена. Практичните 
индикатор показват зелена светлина, когато 
всичко е инсталирано в  правилната позиция. 
и най-хубавото: основата може просто да бъде 
разглобена и прибрана.

Здравословната поза е от съществено значение за малките изследователи. 
В сътрудничество с водещи ортопеди и физиотерапевти, направихме нашите 
детски седалки и колички идеалните спътници за всяко пътуване. още от първия 
ден на употреба продуктите RecaRo гарантират, че гръбчето на детето получава 
оптимална подкрепа при седене и при всяка последователност на движението.
интелигентните функции също улесняват боравенето на родителите. Щадящ 
кожата текстил в модерен дизайн, практични и ергономични -  така се раждат 
нашите подкрепящи спътници на родителите и бебето.
- По-добре заедно

Детски седалки, които растат заедно с вашето бебе.

Детската седалка mako е оборудвана с 
регулируема подлакътник. тя осигурява на детето 
ви допълнителна подкрепа. останалите елементи 
могат да бъдат индивидуално регулирани. така 
наречените Smart Защитни крила се адаптират към 
ширината на раменете на вашето малко съкровище 
и автоматично „растат“ с тях благодарение на 
регулируемата облегалка.

Интуитивни материали за вашето ежедневие. 
Нашите настоящи иновации в текстила са 
едновременно леки и ефирни, дълготрайни  и здрави 
по време на ежедневна употреба. чрез използването 
на дишащи отвори ние гарантираме идеалния климат 
за благосъстояние на вашето дете. интелигентни 
отвори в структурата на седалката и мрежестият 
материал образуват непрекъсната система за 
вентилация на въздуха. По този начин бебето ви се 
чувства спокойно и няма да започне да се поти. а 
столчето ще остане толкова хубаво, колкото беше и в 
първия ден на употреба за дълго време.

RECARORECARO

сЪЗДаВаМе ГриЖа
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Ергономична ценност за родителите.

разработен интензивно с водещи специалисти по 
ергономия, тествани в различни етапи на развитие и 
оценени от обективното мнение на известни тестови 
институти: всеки дизайн на RecaRo обединява 
функционални, ергономични  и естетически 
компоненти. По този начин ние подкрепяме цялото 
семейството в ежедневието им. Дали с 360 градуса 
ротационни седалки, индикаторите на детската 
седалка на основата или нашата система за сгъване 
с една ръка за колички, ние правим така, че да е 
лесно да се насладите на моментите заедно с децата, 
родителите, бабите и дядовците. Защото това е от 
значение

Мирис, допир, усещане, вкус - бебетата възприемат света с всичките си сетива. 
a приятното усещане върху кожата и благоприятната за гръбчето позиция са 
особено важни за новородените, за да могат бързо да намерят спокойствие 
в силно стимулиращото си ежедневие. За тази цел в RecaRo съчетаваме 
незамърсени материали и здравословна ергономичност. За всеки отделен 
етап от процеса ние също се стремим към устойчивост. Всичко това заедно 
позволява на нашите деца да растат, както заслужават. В крайна сметка именно 
те ще оформят света от утре. Надяваме се заедно - по-добре заедно.

Шест факта за кожата

кожата на бебетата и малките деца 
е особено чувствителен, особено 
към докосване. това означава, че 
може да реагира много по-силно 
към замърсители, неравномерни 
повърхности и температури. По 
тази причина, нашите дизайнери и 
инженери са особено взискателни, 
когато става въпрос до избора и 
обработката на нашите материали и 
текстил.

1. Излизане отвъд стандартите

Ние излизаме далеч отвъд 
стандартите, които изисква закона.

2. Незамърсени материали

Ние изискваме трайност и свобода от 
замърсители на нашите материали.

3. Висококачествен текстил

лесен за поддръжка, пране в пералня, 
бързосъхнещ текстил и дълготрайно 
качество.

4. Феноменална подложка

използваме висококачествена пяна от 
автомобилния сектор - следователно 
можем да гарантираме дълготрайна 
подложка за комфорт в продължение 
на много години.

5. Най-добра обработка

Всички текстилни изделия и шевове 
са подложени на строги тестове за 
издръжливост.

6. Независима проверка

Допълнително тестване от независими 
институти за изпълнението на всички 
норми на ес.

RECARORECARO

сЪЗДаВаМе ГриЖа

Вие се грижите. Ние се грижим
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Нашите ценности разкриват кои сме.
Нашият фокус е върху безопасността и качеството, 
обединени в атрактивен и практичен дизайн. 
чрез новаторски технологии, такива като нашата 
патентована система за безопасност HeRo 
например, ние създаваме допълнителна ценност 
за родителите За нас, тези етапи са най-добрият 
печат за качество, заедно с много доволни 
семейства и потвърждение, че сме на прав път. 
Нашето обещание към вас: ние няма да спрем да се 
подобряваме всеки ден.

Тук оставяме нашите референции да говорят 
вместо нас.

Нашите продукти вече са спечелили множество 
международни награди. тези отличия са 
доказателство за нашата обширна компетентност, 
инженерни умения и експертиза.

с малко дете всеки ден крие нови предизвикателства. колко успокояващо е 
да знаете, че с RecaRo имате спътник на ваша страна, който ще ви осигури 
безопасност, надеждна поддръжка. Нашите първокласни продукти са се 
доказали в продължение на много години и постоянно определят нови 
стандарти по отношение на функционалност, комфорт, качество и дизайн. 
Независимо от вашата дестинация: ние сме там за вашето семейство – за 
безопасно пътуване и повече моменти „ние“.

RECARORECARO

Доверието расте с времето. Повече от 110 години RecaRo създава седалки, 
като превърнахме в наша мисия да подкрепяме хората и да ги транспортираме 
безопасно.
категорията на детските седалки има особено специално значение за нас. 
Защото ние в RecaRo също имаме деца. и така правим всичко по силите 
си, за да осигурим безопасността на вашето семейството. На кратки и дълги 
пътувания. На път и във въздуха. Всеки ден и навсякъде.

“Ingenious Design refers to the combination of function, ergonomics and 

aesthetics that has always shaped our products.”

HaRtmut ScHÜRg, cHieF BRanD & DeSign oFFiceR, RecaRo HolDing gmBH 

RECARO

сЪЗДаВаМе ЦеННости

Вие подкрепяте. Ние подкрепяме.

сЪЗДаВаМе ДоВерие
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RECARO Automotive

Контрол на всяка писта.

RECARO Kids

Сигурно. Просто. Убедително.

RECARO Gaming

Игра на ново ниво.

Пътуването е дестинацията и нашата цел е да направим това пътуване толкова 
приятно за вас колкото е възможно. Придвижваме хора повече от 110 години. 
с иновативни решения с изключително качество. открийте бъдещето на 
седенето.

RECARO Aircraft Seating

Пристигни отпочинал.

МОДУлНА СИСТЕМАRECARO

Децата растат. базата Kio остава. Нашата i-Size база може да се използва като 
модулна
система от раждането  с използването на вложка за новородено до прибл. 
4 години. само с едно щракване детето ви е закрепено в автомобила. 
индикаторите показват с един поглед дали всичко е инсталирано правилно. 
това спестява ценно време на всяко пътуване - и всички остават спокойни.

KiO + Newborn inlay
Birth – 4 години

AvAN / KiO Base

Birth  –  4 години

KiO
3 МесеЦа – 4 години

сЪЗДаВаМе сиНерГиЯ МоДУлНа систеМа 
Гъвкавото решение за днес и утре.

moDulaRitY tHat accompanieS You
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KiO 60 – 105 cm   |   3 МесеЦа – 4 ГоДиНи   |   max. 18 Kg

има ли нещо по-хубаво от това да береш плодове навън с татко и да заспиш 
доволен в детската седалка след това? с интелигентни отвори във външната 
обвивка и мрежести вложки в седалката, дребосъчето може да се наслаждава 
на най-високо ниво на комфорт благодарение на оптималната циркулация 
на въздух. Мама и тате също могат да дишат спокойно, благодарение на 
ребордера  Kio, който се инсталира сигурно на задната седалка само с едно 
щракване със съответната база.

Енергопоглъщаща 
обвивка 

В случай на сблъсък, енергията 

се отклонява през обвивката и 

бива погълната от нея.

Колани с покритие 

Намалява загряването в горещо 

време - като по този начин 

предотвратява нараняване на 

чувствителната бебешка кожа.

5-точкова система за 
коланите

интуитивен централен колан с 

регулатор и водач HeRo дава 

възможност на детето да бъде 

закопчано в седалката сигурно 

и лесно.

Интуитивна работа  
Всички важни функции могат 

интуитивно да се управляват с 

една ръка.

Ергономичен дизайн  
Плоските странични опори 

позволяват на родителите  да 

настанят детето си ергономична 

позиция.

регулиране на 
височината облегалка 
за глава с интегриран 
колан 

Позволява лесна, индивидуална 

корекция при израстване на 

детето, като по този начин 

осигурява ергономична позиция 

на седене.

Мемори пяна в 
облегалката за глава

Удобство за детето и е 

специално разработена 

да абсорбирана силите, 

произтичащи от катастрофа или 

сблъсък.

Характеристики За беЗоПасНо ПЪтУВаНе

Пяна за сяданеperfectly 

Перфектно се адаптира към 

формата на тялото на вашето 

дете и осигурява най-високото 

ниво на комфорт.

Патентована HERO 
система за безопасност 

общ елемент, съдържащ  

раменни подплънки, презрамки 

и облегалката за глава, което  

предотвратява усукването и 

изхлузването на коланите и 

опростява сигурното и лесно 

затягане. 

Модулна система

Kio се инсталира в колата само с едно щракване. 
това прави забързаното ежедневие в семейния 
живот по-лесно за родителите, а инсталирането 
по-сигурно, благодарение на индикаторите, които 
показват, дали е правилна инсталацията. За 
дълготрайна радост и много прекрасни пътувания и 
екскурзии. 

Kio
Удобен спътник за пътуване.
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KiO 60 – 105 cm   |   3 МесеЦа – 4 ГоДиНи   |   max. 18 Kg

Система за въздушна вентилация

свежият въздух поддържа всички щастливи. това 
се осигурява от отвори във външната обвивка 
и мрежести вложки в капака на седалката, 
които позволяват непрекъсната циркулация на 
въздуха. По-голям комфорт е просто невъзможен. 
Независимо дали набързо отивате за да видите 
баба или с цялото семейство сте се запътили на 
почивка за лятото - малките изследователи се 
поддържат в най-добро настроение. Независимо от 
това колко дълго е пътуването.

i-Size

транспорт, обърнат назад, оптимизирана защита от 
страничен удар и интуитивната инсталация iSoFix  
предлагат на малките изследователи максимална 
безопасност на задната седалка. В случай на челен 
сблъсък силите са разпределени по цялото тяло, 
при което чувствителните зони на главата и шията 
остават защитени. Детската седалка отговаря на 
строги стандарти за безопасност в съответствие с 
un R129.

Умна закопчалка за колани

лесно и безопасно закопчаване благодарение 
на интелигентната закопчалка на колана: когато 
бебето се отстрани, закопчалката на колана се 
накланя напред и остава в това положение. обратно, 
когато детето е поставено на място, то не насяда 
закопчалката и родителите могат да закопчаят 
бебето си на седалката сигурно, удобно и бързо.

Допълнителна странична защита (ASP)

интегрираните протектори могат да бъдат бързо и 
просто разгънати от страната на вратата. В случай 
на страничен сблъсък, енергийните абсорбери 
намаляват силата, която би действал върху детето. 
комбинацията от конструкцията на седалката и 
страничните крила предлагат двойна защита от 
странични сблъсъци. Във всяка кола.

регулиране с една ръка

ребордерът  Kio има пет позиции за почивка, 
независимо дали е инсталиран напред или назад. 
Позицията за почивка е много плавна и предоставя 
на малките изследователи най-прекрасна почивка 
за сладки сънища. Преди всичко, родителите 
оценяват интуитивната и лесна регулация само с 
една ръка. По този начин пътуванията с кола са по-
спокойни за всички.

Select Night Black
00089035400050

Select Pacific Blue
00089035420050

Select Teal Green
00089035410050

Kio Base
00089040000050

Вложка за новородено  
Select night Black 
00089036400050

44 cm

стандарт: un R129/03 (i-Size)

размери (Ш/Д/В): 44 / 46 / 59  –  65 cm

тегло: 7.8 kg

46 cm

5
9 

– 
6

5 
c

m

ПрактичНи аксесоари За ПЪтУВаНе

НаличНи ЦВетоВе

теХНически ДетаЙли
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SAliA EliTE 40 – 105 cm   |   max. 4 ГоДиНи   |   max. 18 Kg

от ръцете на акушерката до дома, на посещение при 
педиатър за първи път и разбира се - баба също иска да 
се запознае с малкото си внуче - първите няколко дни 
в живота на бебето са вълнуващи. чрез комбинацията 
от леко 2,9 кг кошче за бебе и детска седалка, 2-в-1 
първата в света Salia elite съчетава всички предимства на 
бебешко кошче с безопасността и комфорт на пълноценен 
ребордер  за по-големи деца. Най-голямата иновация 
на RecaRo дава на родителите гъвкавостта да оформят 
своето ежедневие и позволява на най-малките да бъдат 
удобно и безопасно транспортирани във всякакви 
ситуации. така че баба да  може да покаже на малкото си 
внуче своята градина - приятна и спокойна.

Salia elite
иновацията на всички времена
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40 – 105 cm   |   max. 4 ГоДиНи   |   max. 18 KgSAliA EliTE

Допълнителна странична защита (ASP)

интегрираните протектори могат да бъдат бързо и 
просто разгънати от страната на вратата. В случай 
на страничен сблъсък, енергийните абсорбери 
намаляват силата, която би действал върху детето. 
комбинацията от конструкцията на седалката и 
страничните крила предлагат двойна защита от 
странични сблъсъци. Във всяка кола.

Въртене на 360 градуса

точно така, с едно хващане на ръката, детето и 
седалката могат да се завъртят на 360 градуса. 
безопасно и ергономично поставяне и вдигане на 
вашето дете;  коланите се закопчават и разкопчават 
бързо и без стрес. сега забавното пътуването може да 
започне. това, което остава, е повече време - моменти 
да се наслаждавате заедно и много лесно да се 
забавлява цялото семейство.

регулируема по височина облегалка за глава с 
вграден колан

тъй като те все още растат, ергономичната поза е от 
съществено значение за децата. спрямо височината 
на бебето, може да се регулира облегалка за глава 
с интегриран колан, което позволява максимален 
комфорт при сядане, поддържа здравословна поза 
и благодарение на оптимизираният водач на колана, 
повишава безопасността при всяко пътуване.

i-Size

транспорт, обърнат назад, оптимизирана защита от 
страничен удар и интуитивната инсталация iSoFix  
предлагат на малките изследователи максимална 
безопасност на задната седалка. В случай на челен 
сблъсък силите са разпределени по цялото тяло, 
при което чувствителните зони на главата и шията 
остават защитени. Детската седалка отговаря на 
строги стандарти за безопасност в съответствие с 
un R129.Инсталация с едно 

щракване с iSOFiX
лесно и сигурно инсталиране на 

iSoFix база без предпазния колан на 

превозното средство

5-точкова система за коланите
интуитивен централен колан с регулатор 

и водач HeRo дава възможност на детето 

да бъде закопчано в седалката сигурно 

и лесно.

Пяна за сядане
Перфектно се адаптира към 

формата на тялото на вашето дете 

и осигурява най-високото ниво на 

комфорт.

регулиране с една ръка
Настройката с една ръка позволява 

удобна и легнала позиция за почивка 

по време на пътуването, обърнато 

назад по посоката на движение (5 

позиции).

регулиране на височината 
облегалка за глава с 
интегриран колан 

Позволява лесна, индивидуална 

корекция при израстване на детето, 

като по този начин осигурява 

ергономична позиция на седене.

Вложка за новородено
Преместваемата вложка за 

новородено за бебешкото кошче 

осигурява на вашето бебе плавна и 

ергономична легнала позиция

3-точкова система за 
коланите в кошчето за 
новородено
интуитивен централен колан с 

регулатор и водач HeRo дава 

възможност на детето да бъде 

закопчано в седалката сигурно и 

лесно.

Индикатори на основата
с един поглед разбирате дали 

всичко е инсталирано правилно при 

зелена светлина

Система за въздушна вентилация
Пасивната система за вентилация на въздуха 

прави продължителното седене особено 

комфортно по време на пътуване.

Патентована HERO система 
за безопасност 

общ елемент, съдържащ  раменни 

подплънки, презрамки и облегалката 

за глава, което  предотвратява 

усукването и изхлузването на 

коланите и опростява сигурното и 

лесно затягане.

Колани с покритие 

Намалява загряването в горещо 

време - като по този начин 

предотвратява нараняване на 

чувствителната бебешка кожа.

Иновация 2 в 1 

Salia elite съчетава кошче за бебе и детска седалка. 
Всички важни за безопасността функции са вградени в 
седалката. Нашите безопасни универсални кошчета са с 
леко тегло 2,9 кг. По този начин улесняваме ежедневното 
движение на семейството. а малките? те могат да легнат, 
да се отпуснат и да продължат да спинкат.  

Мемори пяна в облегалката 
за глава
Удобство за детето и е специално 

разработена да абсорбирана 

силите, произтичащи от катастрофа 

или сблъсък.

Система за пътуване

ехооо, просто оставете бебето да спи още малко: 
бързо преместете кошчетп го преместете от колата 
на количка RecaRo. това е възможно благодарение 
на специален адаптер - тази гъвкавост ви позволява 
мобилност без стрес в ежедневни ситуации.

Salia Elite Адаптер
00089220320070

с адаптера Salia elite,  бебешкото кошче на детската седалка 

може да бъде лесно и безопасно комбинирано с колички Reca-

Ro. Моля обърнете внимание, че в този случай е необходим и 

съответен адаптер за количка. 

Характеристики За беЗоПасНо ПЪтУВаНе

ПрактичНи аксесоари За ПЪтУВаНе
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SAliA 40 – 105 cm   |   max. 4 ГоДиНи   |   max. 18 Kg

колко хубаво е, когато родителите и децата споделят едни и същи 
хобита. За да подсигурим,
че забавлението започва веднага след пътуването, ние 
конструирахмее детската седалка Salia.
тя е дори по-удобна и ергономична от своя предшественик.  
360- градусовото въртене позволява на родителите да поставят детето 
си в ергономична позиция докато го качат или свалят от превозното 
средство. обръщайки седалка на  едната страна е детска игра. 
и най-хубавото: едната ръка  
е свободна - да държи  
любимата му играчка  
може би.

Salia
Защитен мултиталант
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SAliA 40 – 105 cm   |   max. 4 ГоДиНи   |   max. 18 Kg

Колани с покритие 

Намалява загряването в горещо време 

- като по този начин предотвратява 

нараняване на чувствителната бебешка 

кожа.

Мемори пяна в  
облегалката за глава

Удобство за детето и е специално 

разработена да абсорбирана силите, 

произтичащи от катастрофа или сблъсък.

 

Патентована HERO  
система за безопасност 

общ елемент, съдържащ  раменни 

подплънки, презрамки и облегалката за 

глава, което  предотвратява усукването 

и изхлузването на коланите и опростява 

сигурното и лесно затягане.

регулируем опорен крак: 
лесно се настройва в автомобила и 

подобрява стабилността

Инсталация с едно 
щракване с iSOFiX
лесно и сигурно инсталиране на 

iSoFix база без предпазния колан на 

превозното средство

5-точкова система за коланите
интуитивен централен колан с регулатор 

и водач HeRo дава възможност на детето 

да бъде закопчано в седалката сигурно 

и лесно.

Пяна за сядане
Перфектно се адаптира към 

формата на тялото на вашето дете 

и осигурява най-високото ниво на 

комфорт.

Интуитивна за работа с 
една ръка:

Всички важни функции могат да се 

управляват интуитивно с една ръка 

за по-голяма гъвкавост

регулиране с една ръка
Настройката с една ръка позволява 

удобна и легнала позиция за почивка 

по време на пътуването, обърнато 

назад по посоката на движение  

(5 позиции).

Система за въздушна 
вентилация
Пасивната система за вентилация 

на въздуха прави продължителното 

седене особено комфортно по време на 

пътуване.

Въртене на 360 градуса

точно така, с едно хващане на ръката, детето и 
седалката могат да се завъртят на 360 градуса. 
безопасно и ергономично поставяне и вдигане на 
вашето дете;  коланите се закопчават и разкопчават 
бързо и без стрес. сега забавното пътуването може 
да започне. това, което остава, е повече време - 
моменти да се  наслаждавате заедно и много лесно 
да се забавлява цялото семейство.

i-Size

транспорт, обърнат назад, оптимизирана защита от 
страничен удар и интуитивната инсталация iSoFix  
предлагат на малките изследователи максимална 
безопасност на задната седалка. В случай на челен 
сблъсък силите са разпределени по цялото тяло, 
при което чувствителните зони на главата и шията 
остават защитени. Детската седалка отговаря на 
строги стандарти за безопасност в съответствие с 
un R129.

Допълнителна странична защита (ASP)

интегрираните протектори могат да бъдат бързо и 
просто разгънати от страната на вратата. В случай 
на страничен сблъсък, енергийните абсорбери 
намаляват силата, която би действал върху детето. 
комбинацията от конструкцията на седалката и 
страничните крила предлагат двойна защита от 
странични сблъсъци. Във всяка кола.

регулируема по височина облегалка  
за глава с вграден колан

тъй като те все още растат, ергономичната поза е от 
съществено значение за децата. спрямо височината 
на бебето, може да се регулира облегалка за глава 
с интегриран колан, което позволява максимален 
комфорт при сядане, поддържа здравословна поза 
и благодарение на оптимизираният водач на колана, 
повишава безопасността при всяко пътуване.

Вложка за новородено

Нашата изключително мека вложка за новородено 
е там, за да гарантира че Вашето дете е оптимално 
позиционирано в детската седалка. По този начин 
малкият пътешественик се радва на най-високо 
ниво на комфорт и максимална безопасност. 
естествено, калъфчето може лесно да се свали и 
почистит в пералня. това осигурява още по-голямо 
спокойствие на родителите.

Характеристики За беЗоПасНо ПЪтУВаНе 
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SAliA 

стандарт: un R129/00 (i-Size)

размери (Ш/Д/В): 44 / 63  –  68 / 61  –  69 cm

тегло: 15 kg

44 cm 63 – 68 cm

ИНДИКАТОрИ НА БАЗАТА

Практичните индикатори на основата незабавно 
ви дават зелена светлина, ако основата и детската 
седалка са правилно инсталирани, позиционирани 
и заключени. 

61
 –

 6
9 

c
m

Протектор за седалка
00088022330070

теХНически ДетаЙли

Select Night Black
00089025400050

Select Pacific Blue
00089025420050

Select Teal Green
00089025410050

Select Sweet Curry
00089025440050

НаличНи ЦВетоВе
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gR. 1 / 2 / 3   |   9 МесеЦа – 12 ГоДиНи   |   9 – 36 KgYOuNG SPORT HERO

когато пътувате с детето си е толкова удобно, дори не е необходимо да си 
почивате.  Детската седалка може да се свали или инсталира лесно и бързо и да 
се закрепи в автомобила с помощта на предпазния колан.

Универсална инсталация

За да се гарантира, че бебето може да е на сигурно 
и в колата на баба и дядо,

Young Hero Sport може да бъде универсално, бързо 
и просто се монтиран с помощта на предпазния 
колан на автомобила. Всяко семейство си пожелава 
да разчита на такъв герой.

5-точкова система за коланите
интуитивен централен колан  

с регулатор и водач HeRo дава 

възможност на детето да бъде закопчано 

в седалката сигурно и лесно (гр. 1)

редуктор на седалката
За оптимално ергономично прилягане 

от бебе до малко дете (гр. 1)

Пяна за сядане
Перфектно се адаптира към 

формата на тялото на вашето 

дете и осигурява най-високото 

ниво на комфорт.

Маркиран водач на колана
Правилната инсталация е улеснена с 

червена маркировка на колана.

Подсилени 
подлакътници
Удобно седене за по-големи 

деца с удобни подлакътници

Система за въздушна 
вентилация 
Пасивната система за вентилация 

на въздуха прави продължителното 

седене особено комфортно по време 

на пътуване. 

Колани с покритие 

Намалява загряването в горещо 

време - като по този начин 

предотвратява нараняване на 

чувствителната бебешка кожа. 

Young SpoRt HeRo
Героичният спортен приятел.

Характеристики За беЗоПасНо ПЪтУВаНе 
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YOuNG SPORT HERO gR. 1 / 2 / 3   |   9 МесеЦа – 12 ГоДиНи   |   9 – 36 Kg

стандарт: un R44/04

размери (Ш/Д/В): 58 / 50 / 63  –  71 cm

тегло: 8 kg

Core Simply Grey
00088014260050

Core very Berry
00088014290050

Core Energy Blue
00088014280050

Core Performance Black
00088014240050

Core Aluminium Grey
0088014240050

Протектор за седалка
00088022330070

Покривало против изпотяване
00088037350000

Детска седалка, която расте с тях

една детска седалка за цялото детство? 
регулируемата по височина облегалката с вградена 
облегалка за главата прави това възможно. По този 
начин детската седалка може да бъде перфектно 
коригирана спрямо височината на вашето дете и 
автоматично расте заедно с него - от девет месеца 
до дванадесет години. 

лек

с тегло от около 8 кг, Young Sport 
Hero може бързо и лесно да бъде 
преместен от превозното средство, 
пренесен и преинсталиран по-късно. 
това прави нещата по-лесни за мама 
и татко, а и за баба и дядо. Нашите 
седалки са проектирани с мисъл за 
цялото семейство.

Допълнителна странична 
защита (ASP)
интегрираните протектори могат да бъдат 
бързо и просто разгънати от страната на 
вратата. В случай на страничен сблъсък, 
енергийните абсорбери намаляват 
силата, която би действал върху детето. 
комбинацията от конструкцията на 
седалката и страничните крила предлагат 
двойна защита от странични сблъсъци. 

Във всяка кола. 

Патентована HERO система за безопасност

общ елемент, съдържащ раменни подплънки, 
презрамки и облегалката за глава, което 
предотвратява усукването и изхлузването на 
коланите и опростява сигурното и лесно затягане. 
това спестява време и притеснения по време 
на ежедневието Ви и преди всичко повишава 
безопасността при всяко пътуване.

 

регулиране на ъгъла на 
седалката

Детската седалка може да се 
регулира в положение на покой 
за малки деца в група 1. така 
детето ви може да се наслаждава 
на най-високото нива на 
комфорт, да седи или да спи. 

58 cm 50 cm
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теХНически ДетаЙли

ПрактичНи аксесоари За ПЪтУВаНе

НаличНи ЦВетоВе
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MAKO 2 100 – 150 cm   |   3.5 – 12 ГоДиНи

Core Energy Blue
00089041280050

Core Simply Gray
00089041260050

mako 2 не само осигурява максимална безопасност за децата, но и осигурява 
най-висок комфорт при пътуване. благодарение на по-широката облегалка 
за глава, допълнителна позиция на наклона и специална пяна за сядане от 
автомобилната индустрия, наследникът на mako позволява ергономично сядане 
дори при най-дългите пътувания. оборудван с оптимизирана система iSoFix с 
твърди адаптори, лесното инсталиране и деинсталиране различни превозни 
средства.

регулируема по височина 
облегалка за глава:

offers simple, individual  

adjustment for the growing  

child and facilitates an  

ergonomic sitting position

i-размер:
тестван и одобрен в 

съответствие с un R129 за 

максимална безопасност

Пяна за сядане:
Перфектно се адаптира към 

формата на тялото на вашето 

дете и осигурява най-високо 

ниво на комфорт

стандарт:

child seat in the un R129/02 category “i-Size” for  

children between 100 to 135 cm in height 

child seat in the un R129/02 category “vehicle specific” 

for children between 135 to 150 cm in height

размери (Ш/Д/В): 44 / 47 / 60.5  –  80.5 cm

тегло: 7 kg

44 cm 47 cm
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Допълнителна странична 
Защита (ASP)
Защитни странични крила 

с интегрирана aSp система 

абсорбират силата в случай на 

страничен сблъсък

Конектори iSOFiX 
бързо и сигурно поставяне и 

оптимално стабилизиране на 

детската седалка в превозното 

средство

Протектори за раменете
осигуряват опора и максимална 

безопасност в случай на 

страничен сблъсък.

Адаптивна облегалка
облегалката следва контурите 

на седалките на вашето 

превозно средство

Протектор за седалка
00088022330070

Покривало против изпотяване
00088244350070

maKo 2
Надеждният партньор за пътуване.

теХНически ДетаЙли

НаличНи ЦВетоВе

ПрактичНи аксесоари За ПЪтУВаНе

Характеристики За беЗоПасНо ПЪтУВаНе
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MONzA NOvA EvO SF gR. 2 / 3   |   3.5 – 12 ГоДиНи   |   15 – 36 Kg

стандарт: un R44/04

размери (Ш/Д/В): 56 / 45  –  54 / 67  –  86 cm

тегло: 6.1 kg

Core Deep Black
00088012250050

Core Simple Gray
00088012260050

Независимо дали са кратки или дълги, в нашите monza nova evo SF малките 
пилоти винаги се чувстват спокойни. това е възможно чрез пасивната система 
за вентилация на въздуха. и майката може да диша лесно също благодарение 
на нашата преработена концепция за безопасност. 
aDac и Stiftung Warentest одобриха това и дадоха оценка 2.0.

Характеристики За беЗоПасНо ПЪтУВаНе

Пяна за сядане:
Перфектно се адаптира към 

формата на тялото на вашето 

дете и осигурява най-високо 

ниво на комфорт.

Подсилени 
подлакътници

Предоставят повече защита 

в  тазобедрена област и дават 

възможност за удобно седене за 

по-големи деца

Система за въздушна 
вентилация

Пасивната система за вентилация 

на въздуха прави продължителното 

седене особено комфортно по 

време на пътуване.

Маркиран водач на 
колана
Правилната инсталация е 

улеснена с червена маркировка 

на колана.

регулиране на 
височината облегалка 

за глава
ергономична поза на седене 

от прибл. 3,5 до 12 години 

благодарение на регулируемата 

по  височина облегалка за глава 

с 11 настройки.
Допълнителна странична 
Защита (ASP)
Защитни странични крила 

с интегрирана aSp система 

абсорбират силата в случай на 

страничен сблъсък.

Универсална инсталация
интегрирани Seatfix конектори. 

Но може да се инсталира с 

лекота и в автомобили без 

izofix конектори, а с колана на 

автомобила.

Интегрирани конектори  
Seatfix 
Просто закрепете детската 

седалка в колата с помощта на 

интегрираните конектори Seatfix.

56 cm 45 – 54 cm
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Покривало против изпотяване
00088035350000

Протектор за седалка
00088022330070

monza nova evo SF
освежаващо добър във всичко

теХНически ДетаЙли

НаличНи ЦВетоВе

ПрактичНи аксесоари За ПЪтУВаНе
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EASYliFE EliTE 2 max. 3 ГоДиНи   |   max. 15 Kg

отивате да се срещнете с приятел в кафенето след разходка в парка? Няма 
проблем с easylife elite 2. Напълно регулируемата облегалка и подлакътник 
осигуряват на бебетата удобна легнала позиция от самото начало. Няма нужда 
да бързате, ако е необходимо, малкото може просто да подремне. и когато е 
време да се приберете у дома, мама се възползва от механизма за сгъване с 
една ръка. тъй като easylife elite 2 може да се сгъне за миг в компактна форма.

Механизъм за сгъване с една ръка

количката easylife elite 2 може да бъде просто и 
бързо сгъната само с една ръка. самостоятелно 
стояща в изправено положение и с възможно най-
компактният размер, когато е сгъната, заема много 
малко място в багажника. Вашият идеален спътник, 
когато сте в движение.

Характеристики За беЗоПасНо ПЪтУВаНе 

Прозорец в сенника
Мрежата осигурява оптимална 

въздушна циркулация, а 

родителите винаги могат да 

нагледат детето си.

Борд
Може да се обърне на една 

страна , или да се откачи и 

от  двете страни за по-удобно  

поставяне на детето в количката.

Степенка
Малките деца я използват, 

за да си помогнат с качват в 

количката; по-големите деца 

полагат краката си удобно 

отгоре.

Откачащи се колела
За още по-компактна  

сгъната форма

Въртящи се  
предни колела

Просто маневриране, 

благодарение на заключващ 

се на 360 градуса въртящи се 

колела.

рефлектори
Подобрена видимост за повече 

безопасност в градската 

джунгла, при условия на слаба 

осветеност.

Универсална дръжка
За по-голяма пъргавина 

количката може да се бута и 

управлява през града с една 

ръка.

5-точкова система на 
закопчаване
с допълнителни  подложки, 

изработени от мек материал за 

допълнителен комфорт.

Много голям  
пазарски кош
лесно достъпен, супер голям 

кош за пазаруване, с  

капацитет до 5 кг.

Непробиваеми колела
без допълнителна поддръжка; 

напълнените с пяна колела се 

поддържат лесно и могат да 

поемат на всякакъв терен, било 

то асфалтови, чакълести или 

паркови пътеки.

Педални спирачки
СССССССССС могат да се задействат с 

всякакви видове обувки пък 

дори и с бос крак

Пълно окачване
Позволява особено гладко 

придвижване и най-доброто 

комфортно пътуване и  на 

неравни повърхности

Допълнителен аксесоар
Включеният в комплекта 

дъждобран напълно пасва на 

количката

eaSYliFe elite 2
очарователната градска приятелка. 
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EASYliFE EliTE 2

Система за пътуване

Шшшът, просто оставете 
бебето да спи още малко: 
бързо преместете кошчетп го 
преместете от колата на количка 
RecaRo. това е възможно 
благодарение на специален 
адаптер - тази гъвкавост ви 
позволява мобилност без стрес в 
ежедневни ситуации.

Комфортна вложка

Всяко пътуване на вашето 
бебе е възможно най-приятно, 
количката  easylife elite 2 има 
допълнителна мека комфортна 
подложка. така малките могат да 
се отпуснат и да дремнат в пълен 
комфорт при всяко пътуване.

Система за въздушна 
вентилация

В топлите дни вашето бебе ще 
се наслаждава на въздушните 
мрежести вложки. те 
позволяват на чистя въздух да 
достигне кожата му, да диша и 
предотвратяват претоплянето на 
детето. така малките пътници се 
чувстват напълно и постоянно 
спокойни.

Изключително голям сенник за слънце

изключително големият и разтегателен сенник с upF 
50 предлага удобна защита от слънце, вятър и лошо 
време. без значение от времето на годината, нищо не 
може да попречи на семейната екскурзия.

Ергономично седене и накланяне
регулируемата облегалка и подлакътник правят 
пътуването по-удобно за вашето дете. Можете 
да настроите количката в легнало положение 
за вашето новородено или различно седнало 
положение за по-голямото ви дете. Независимо 
дали вашето мъниче  спи дълбоко или седи, и с 
широко отворени очи проучва света, то е настанено 
много удобно.

Комарник
00089210290070

Чадър за количка
00089210310070

ПрактичНи аксесоари За ПЪтУВаНе

Адаптори Easylife
00089210320070

max. 3 ГоДиНи   |   max. 15 Kg

Транспортна чанта Travel bag
00088027300070

Select Sweet Curry
00089110440050

Select Teal Green
00089110410050

Prime Silent Grey
00089110310050

Prime Frozen 
Blue00089110320050

Prime Pale Rose
00089110330050

49 cm 69 cm

10
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c
mстандарт: en 1888

размери (Ш/Д/В): 49 / 69 / 105 cm

external dimensions folded (W / D / H): 49 / 26 / 59 cm

тегло: 6.4 kg

НаличНи ЦВетоВе

теХНически ДетаЙли
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Официален дистрибутор

www.avendi.bg


