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Skandynawskie bezpieczenstwo 
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Dziękujemy, że zechcieli Państwo dowiedzieć się więcej 
o firmie BeSafe i produktach, z których jesteśmy 

bardzo dumni. Od 23 lat BeSafe rozwija i aktywnie promuje 
foteliki samochodowe montowane tyłem do kierunku jazdy 
jako najbezpieczniejszy sposób przewożenia dzieci w wieku 
do 4 lat! Jest nam niezmiernie miło, że coraz więcej osób na 
całym świecie dostrzega korzyści płynące z używania takich 
właśnie fotelików. W 2013 roku wprowadzona zostanie nowa 
europejska regulacja dotycząca fotelików samochodowych. 
Producenci będą musieli przygotować foteliki montowane  
w samochodach tyłem do kierunku jazdy dla wszystkich dzieci, 
które nie skończyły 15 miesięcy. Jesteśmy bardzo dumni  
z tego, że branża naśladuje firmę BeSafe robiąc kolejny krok we 
właściwym kierunku. Niektórzy nazywają to rewolucją  
i nowymi wynalazkami. My w BeSafe od dawna nazywamy to 
„Skandynawskim bezpieczeństwem”.
      Naszym największym atutem jest niezwykła dbałość  
o bezpieczeństwo, jakość i wygląd fotelików samochodowych. 
Bardzo ważne jest dla nas również edukowanie dystrybutorów 
i sprzedawców – wszystko po to, aby mogli Państwo otrzymać 
dokładne informacje i fachową poradę. Nasza pasja to 
doskonały projekt i funkcjonalność. Każdy, nawet najmniejszy 
detal fotelików BeSafe, musi być ergonomicznie 
zaprojektowany, aby zapewnić Wam i Waszym pociechom 

komfortową podróż. Nasi projektanci nieustannie pracują  
nad tym, aby foteliki BeSafe były bezpieczne oraz łatwe do 
zamocowania.
      Rozwój naszych produktów jest w najwyższym stopniu 
skoncentrowany na bezpieczeństwie, co stale skutkuje  
pojawianiem się nowych produktów BeSafe, które zawierają 
innowacyjne patenty i funkcje poprawiające bezpieczeństwo. 
Dowiedz się więcej o naszym adapterze do pasów 
bezpieczeństwa dla kobiet w ciąży na stronach 13 oraz 15. 
      Przeprojektowaliśmy adapter do pasów bezpieczeństwa dla 
kobiet w ciąży, zmodyfikowaliśmy i uprościliśmy jego montaż. 
Teraz adapter pasuje do samochodowych mocowań ISOfix. 
Dzięki temu pas może chronić kobietę w ciąży oraz  
nienarodzone dziecko zarówno na przednim, jak i na tylnym 
siedzeniu samochodu.
      Inne tegoroczne nowości to przeprojektowana osłona 
przeciwsłoneczna i magnesy w iZi Sleep X3 oraz elegancka 
edycja limitowana iZi Go. Nie przegap BeSafe iZi Up X3 FIX  
z rewolucyjnym systemem SIR oraz unikalną funkcją  
odchylania.
      Więcej o naszych produktach dowiesz się z w katalogu, 
www.besafe.com.pl lub Facebook’a.
Tyłem do kierunku jazdy – drogą naprzód!

Witamy 
w naszej rodzinie!
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W latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku szwedzcy badacze medycyny ruchu 
drogowego odkryli, że przewożenie małych dzieci tyłem do kierunku jazdy w razie 

wypadku może uratować ich zdrowie, a nawet życie. Od czasów tego odkrycia na rynku 
szwedzkim niedostępne są foteliki dla dzieci poniżej 3 roku życia mocowane przodem 
do kierunku jazdy. Ma to swoje odzwierciedlenie w bardzo pozytywnych statystykach – 
najniższej w Europie liczbie obrażeń ciała i śmiertelności dzieci w wypadkach drogowych!
Małe dzieci nie są miniaturami osób dorosłych – ich głowy są nieproporcjonalnie ciężkie, 
ich plecy i kręgosłup nie są do końca rozwinięte, nie mają jeszcze odruchów i zdolności 
przeciwdziałania obciążeniom. Podczas zderzenia samochodu, w którym zamontowano 
fotelik skierowany przodem do kierunku jazdy, głowa dziecka jest gwałtownie wyrzucana 
do przodu, czego skutkiem jest bardzo silne szarpnięcie szyi i głowy. Dziecko może doznać 
również obrażeń w wyniku uderzenia w przednie siedzenie samochodu lub doświadczyć 
urazu na skutek kontaktu z uszkodzonymi elementami konstrukcji, które mogą dostać się 
do wnętrza samochodu.
      W foteliku montowanym tyłem do kierunku jazdy konstrukcja fotelika działa jak tar-
cza ochronna absorbująca oddziaływanie wszystkich sił. Testy zderzeniowe pokazują, że 
obciążenie szyi w chwili wypadku jest 5 razy mniejsze w przypadku używania fotelika mon-
towanego tyłem do kierunku jazdy niż w przypadku fotelika skierowanego przodem. Nie bez 
powodu wszystkie foteliki dla niemowląt (grupa0+) są przeznaczone wyłącznie do montażu 
tyłem do kierunku jazdy.
      BeSafe zaleca, by dzieci przewożone były w fotelikach skierowanych tyłem do kierun-
ku jazdy najdłużej jak to tylko możliwe, najlepiej do wieku 4 lat. Takie też są zalecenia 
międzynarodowych organizacji konsumenckich, reprezentowanych przez ICRT.
      Więcej informacji na ten temat na www.besafe.com.pl

Foteliki montowane tyłem do kierunku jazdy są zdecydowanie  

najbezpieczniejszą formą podróży w samochodzie.

BEZPIECZNIEJ
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iZi Go

Pregnant

iZi Kid X3 ISOfix iZi Comfort X3 ISOfix

iZi Go, iZi Kid X3 ISOfix
& iZi Combi X3 ISOfix

HTS BeSafe iZi Up X3 FIX

33 Autokindersitze

06/2012

Gewichtsklasse 15-36 kg

im test: 33 Autokindersitze

6/2012

HTS BeSafe iZi Up X3 FIX
15 - 36 kg 06/2012

by
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Pregnant iZi FIX

Wybrane nagrody uzyskane 
przez nas w testach: BeSafe kładzie szczególny nacisk na bezpieczeństwo. Nasze 

foteliki samochodowe są poddawane niezliczonym testom, 
abyście byli pewni, że Wasze dzieci są chronione w najlepszy  
z możliwych sposobów. Jesteśmy dumni z tego, że nasze produkty 
zdają z bardzo dobrymi wynikami zarówno testy zderzeniowe, jak  
i inne, w których wysoko oceniane jest bezpieczeństwo. Jednak jeszcze 

ważniejsza jest dla nas pewność, że produkujemy możliwie najbardziej 
bezpieczne foteliki samochodowe. W BeSafe bezpieczeństwo jest 
zawsze najważniejsze. Dlatego właśnie testujemy wszystkie nasze 
Produkty ponad Normy, aby w codziennym życiu chroniły Twoje dziecko 
najlepiej jak to możliwe.

Krótki przewodnik po testach:

Stiftung Warentest 
jest niemiecką radą konsumentów. Prowadzi ona testy w imieniu 
międzynarodowej organizacji konsumentów ICRT, a także we 
współpracy z ADAC. W testach Stiftung Warentest symuluje się 
zderzenia czołowe przy prędkości 64 km/h oraz zderzenia boc-
zne, których nie prowadzi się w ramach homologacji ECE R 44.

ADAC 
jest niemiecką organizacją konsumencką specjalizującą się  
w motoryzacji, przeprowadzającą testy fotelików  
samochodowych. Ich kryteria są o około 50% surowsze  
i trudniejsze do przejścia niż ECE R4404. Wyniki testu  
zderzeniowego stanowią w ADAC 50% oceny. Na pozostałe 
50% składa się przyjazność obsługi, czyli uniknięcie możliwości 
błędnego montażu, sposób przypięcia dziecka pasami i ich 
rozpięcie, montaż i demontaż fotelika, czytelność instrukcji 
obsługi. Na ocenę końcową ma wpływ najniższy z uzyskanych 
wyników. Testy obejmują zderzenie czołowe i boczne. Jest to 
bardzo istotne, ponieważ przy zderzeniu bocznym dzieci są 
narażone na znacznie poważniejsze urazy niż przy zderzeniu 
czołowym.

Plus test
VTI I NTF (Państwowe Stowarzyszenie ds. Bezpieczeństwa 
Ruchu Drogowego) wprowadziło w roku 2009 test Plus jako 
znak jakości fotelików w Szwecji. Test Plus ma tak wysokie 
wymagania, że foteliki samochodowe mocowane przodem do 
kierunku jazdy nie mają szans ich spełnić. Dziecko przewożone 
w foteliku, który przeszedł pozytywnie test Plus, nie powinno 
odnieść zderzenia poważnych i zagrażających życiu obrażeń.

Raporty konsumentów 
Europejskie organizacje konsumentów są częścią 
międzynarodowej organizacji konsumenckiej ICTR. Publikują 
one własne raporty, jednak ich publikacje to często kupione od 
ADAC lub Stiftung Warentest wyniki testów fotelików, które 
przedstawiają osiągnięte rezultaty i najważniejsze wnioski. 
Przykładem może być WHICH? z Wielkiej Brytanii.

ECE R44 04 
to europejski standard homologacji. Foteliki testowane są 
w zderzeniach czołowych i tylnych przy prędkości 50 km/h, 
przy użyciu manekinów i oprzyrządowania pomiarowego, aby 
zaobserwować, w jakim stopniu fotelik samochodowy chroni 
manekina. Obecnie wszystkie foteliki sprzedawane w Norwegii 
muszą posiadać certyfikat ECE R44 03 lub ECE R44 04.  

Zwyciezcy testow
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K tory fo telik jest 
odpowiedni dla Twojego 

dziecka?

iZi Sleep/iZi Sleep ISOfix
Waga: 0-13 kg 
Wiek: 0-1 lat

Kierunek mocowania: tyłem do kierunku jazdy 
Strona 25

iZi Go/iZi Go ISOfix
Waga: 0-13 kg 
Wiek: 0-1 lat 

Kierunek mocowania: tyłem do kierunku jazdy 
Strona 21

Więcej na 
stronach:

www.marko-baby.pl

0-1 roku, 0-13 kg

BeSafe Pregnant iZi FIX
Adapter do pasów bezpieczeństwa BeSafe dla 
kobiet w ciąży. Rekomendowany od chwili, gdy 

dowiadujesz się, że jesteś w ciąży. 
Strona 13

W czasie ciąży

iZi Kid X3 ISOfix
Waga: 0-18 kg 

Wiek: od 6 miesięcy do 4 lat
Kierunek mocowania:  

tyłem do kierunku jazdy 
Strona 31

iZi Combi X3 
Waga: 0-18 kg 

Wiek: od 6 miesięcy do 4 lat 
Kierunek mocowania:  

tyłem i przodem do kierunku jazdy 
Strona 33

iZi Kid X3
Waga: 0-18 kg 

Wiek: od 6 miesięcy do 4 lat
Kierunek mocowania:  

tyłem do kierunku jazdy 
Strona 31

iZi Comfort X3 
Waga: 9-18 kg 

Wiek: od 6 miesięcy do 4 lat
Kierunek mocowania:  

przodem do kierunku jazdy 
Strona 37

iZi Comfort X3 ISOfix 
Waga: 9-18 kg 

Wiek: od 6 miesięcy do 4lat 
Kierunek mocowania:  

przodem do kierunku jazdy 
Strona 39

iZi Combi X3 ISOfix
Waga: 0-18 kg 

Wiek: od 6 miesięcy do 4 lat
Kierunek mocowania:  

tyłem i przodem do kierunku jazdy 
Strona 35

6 miesięcy - 4 lat, 0-18 kg

iZi Up X3
Waga: 15-36 kg 

Age: od około 4 do 12 lat
Kierunek mocowania:  

przodem do kierunku jazdy 
Strona 45

iZi Up X3 FIX
Waga: 15-36 kg 

Age: od około 4 do 12 lat
Kierunek mocowania:  

przodem do kierunku jazdy 
Strona 43

4-12 lat, 15-36 kg
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Adap ter do pasow 
bezpieczenstwa – chron 
siebie i swoje dziecko
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Cudowne oczekiwanie
Jeden pas – dwa życia
Adapter do pasów bezpieczeństwa dla kobiet w ciąży Pregnant iZi FIX w momencie wypadku chroni zarów-
no matkę jak i dziecko i jest zalecany od drugiego miesiąca ciąży. Adapter do pasów bezpieczeństwa BeSafe 
Pregnant iZi FIX może być montowany do mocowań ISOfix w siedzeniu pasażera lub na tylnym siedzeniu. 
Może być również montowany na przednich fotelach, za pomocą dołączonego do adaptera paska. 

Adapter do pasów bezpieczeństwa ma nowoczesny wygląd i jest bardziej komfortowy, niż kiedykolwiek 
wcześniej. Zaczep utrzymujący pas samochodowy został zaprojektowany w taki sposób, by odginał się, 
ułatwiając dopasowanie i siedzenie na nim.

Więcej możliwości
Adapter do pasów bezpieczeństwa dla kobiet w ciąży jest łatwy do zainstalowania i przymocowania do 
pasa bezpieczeństwa w samochodzie. Adapter jest bardzo wygodny w użyciu, ponieważ utrzymuje pas 
biodrowy w miejscu i nie pozwala na jego unoszenie się w okolice brzucha podczas jazdy. 

Rekomendowany od chwili, gdy dowiadujesz się, że jesteś  
w ciąży Homologacja – sprawdzony w testach zderzeniowych
Mocowanie: ISOfix lub dołączonym pasem wokół siedzenia 

Scan me

NOWOŚĆ!
Nagrody i certyfikaty:

by

Baby 
Innovation 

Award

WINNER
2013

Zeskanuj mnie!
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Test zderzeniowy
Dziś wszystkie dzieci są bezpieczne w fotelikach samochodowych. Ale co z Twoim nienaro-
dzonym dzieckiem, kiedy jesteś w ciąży? Czy jest wystarczająco chronione? Na pierwszym 
rysunku (poniżej tego tekstu) możesz zobaczyć test zderzeniowy przeprowadzony bez użycia 
adaptera. Pas biodrowy naciska na brzuch, a Twoje nienarodzone dziecko w momencie wypad-
ku może być narażone na działanie dużych sił. Na drugim rysunku kobieta w ciąży używa 
adaptera do pasów bezpieczeństwa BeSafe Pregnant iZi FIX, który został zaprojektowany, by 
utrzymywać pas biodrowy we właściwym miejscu na biodrach. Adapter został przetestowany 
dla Twojego bezpieczeństwa. Test zderzeniowy pokazał, że adapter BeSafe Pregnant iZi FIX 
może być zainstalowany przy pomocy pasa wokół oparcia siedzenia bez ISOfix lub też na 
siedzeniu pasażera lub tylnym siedzeniu za pomocą mocowania ISOfix. Daje to kobiecie  
w ciąży większą możliwość wyboru, gdzie chce siedzieć podczas podróży samochodem.

BeSafe Pregnant
Adapter do pasów bezpieczeństwa dla 
kobiet w ciąży, wersja bez zaczepów na 
ISOfix i innym kształcie, jest w dalszym 
ciągu dostępny w sprzedaży.

Montaż za pomocą ISOfix 
Adapter do pasów 
bezpieczeństwa Pregnant iZi FIX 
jest łatwy w montażu. Po prostu 
wepnij go w punkty mocowania 
ISOfix w samochodzie i adapter 
jest gotowy do używania.Montaż przy pomocy pasa 

Adapter do pasów bezpieczeństwa Pregnant 
iZi FIX może być używany na przednim  
siedzeniu po zainstalowaniu przy pomocy 
dołączonego paska. Klamra ułatwia prze-
noszenie pasa z jednego siedzenia na drugie.

Pozycja samochodowego pasa 
bezpieczeństwa
Ułożenie pasa biodrowego z i bez adaptera do pasów 
bezpieczeństwa BeSafe Pregnant iZi FIX. Adapter do 
pasów bezpieczeństwa utrzymuje pas biodrowy z dala 
od Twojego brzucha i Twojego nienarodzonego dziecka

Rekomendowany od chwili, gdy dowiadujesz się, że jesteś  
w ciąży Homologacja – sprawdzony w testach zderzeniowych
Mocowanie: ISOfix lub dołączonym pasem wokół siedzenia NOWOŚĆ!

Nagrody i certyfikaty:

Zeskanuj mnie!
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Ochrona w ciagu 
pierwszego roku    
        zycia
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Po prostu click ’n’ Go!
Kiedy tworzyliśmy fotelik iZi Go, bezpieczeństwo było dla nas 
najważniejsze. Inspirowaliśmy się naturą, a jako model posłużyło nam 
jajko – zwyczajne i mocne. Chcieliśmy zaprojektować fotelik lekki i 
solidny, który można by było łatwo włożyć do samochodu  
i wyjąć z niego, a także w bardzo prosty sposób zainstalować w wózku. 
iZi Go ma ergonomicznie zaprojektowaną rączkę oraz wbudowaną 
osłonkę przeciwsłoneczną. Fotelik jest ponadto tak zaprojektowany, 
aby można go było w łatwy sposób zainstalować w samochodzie, 
redukując ryzyko nieprawidłowego montażu.

Waga: 0-13 kg Wiek: od narodzin do około 1 roku życia  
Grupa: 0+ Kierunek mocowania: tyłem do kierunku jazdy 
Homologacja: ECE R4404 Mocowanie: pas 3-punktowy/ baza ISOfix

Baza ISOfix jest instalowana w samochodzie przy 
użyciu systemu ISOfix. Regulowane zaczepy ISOfix 
znajdujące się na bazie pozwalają na zapewnienie 
dziecku prawidłowej pozycji siedzącej oraz nachylenia. 
Fotelik iZi Go ISOfix umożliwia bezpieczną i łatwą 
instalację. Po prostu: Klik i do przodu!

iZi Go ISOfix

Instalacja na wózku 
Fotelik BeSafe iZi Go jest kom-
patybilny z wieloma stelażami 
najbardziej popularnych wózków 
(testowany zgodnie z normą EN 
1888). Lista wózków dostępna  
na stronie: www.besafe.com.pl 
lub www.marko-baby.com

Duża osłonka 
przeciwsłoneczna 
Zainstalowanie dużej osłonki 
przeciwsłonecznej zapewnia 
doskonałą ochronę przed 
promieniami UV.

5-punktowe pasy 
bezpieczeństwa
5-punktowe pasy bezpieczeństwa 
dla optymalnej ochrony.

Film instalacyjny

iZi Go +
Nowy, udoskonalony system ochrony 
przed uderzeniem bocznym.

Nagrody i certyfikaty:
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Scan me!

Edycja 
limitowana

Edycja limitowana
BeSafe w tej niezwykłej limitowanej edycji podjął 
współpracę z dobrze znaną marką Lässig. Wspólnie 
zaprojektowaliśmy torbę do wózka oraz tapicerkę BeSafe 
iZi Go w tym samym, stylowym wzornictwie. Używając 
eleganckiego systemu podróżnego matka i ojciec mogą 
być jeszcze bardziej dumni z dziecka. Czemu by nie dodać 
pasującej do wózka torby, która na dodatek dobrze się 
komponuje z Twoim fotelikiem samochodowym!

• Dobrze podzielone wewnętrzne kieszenie 
• Mata do przewijania 
• Termoopakowanie na butelkę  
• Kieszeń zapinana na zamek 
• Przestronna, wodoodporna kieszeń 
• Wyjmowany organizer  na słoiczki 
• Zaczepy do wózka spacerowego 
• Szeroki, regulowany pasek na ramię

Torba do wózka Lässig 

Waga: 0-13 kg Wiek: od narodzin do około 1 roku życia  
Grupa: 0+ Kierunek mocowania: tyłem do kierunku jazdy 
Homologacja: ECE R4404 Mocowanie: pas 3-punktowy/ baza ISOfix

Nagrody i certyfikaty:

Zeskanuj mnie!



25S1odkich snow! iZi Sleep X3 in Q2
Nowość!

Bezpieczny sen
Wasze dziecko jest nareszcie na świecie! Najpiękniejszy chłopiec lub dziewczynka 
śpi w Twoich ramionach. Jedyne, czego pragniesz, to tulić je i bezustannie chronić. 
Zawsze i wszędzie. Stopniowo jednak zaczyna się codzienne życie i musisz wyjść 
w świat. Chroń swoje dziecko przewożąc je w foteliku iZi Sleep. W razie wypadku 
zapewni on Twojemu maleństwu bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa. Poza 
samochodem, na przykład w domu lub na stelażu wózka, fotelik możesz rozłożyć 
do pozycji poziomej. Dziecko dalej śpi, a Ty nie narażasz go na ryzyko problemów  
z szyją i plecami spowodowanych zbyt długim przebywaniem w pozycji siedzącej.

Waga: 0-13 kg Wiek: od narodzin do około 1 roku życia 
Grupa: 0+ Kierunek mocowania: tyłem do kierunku jazdy 
Homologacja: ECE R4404 Mocowanie: pas 3-punktowy/ baza ISOfix

Łatwa instalacja 
Fotelik można łatwo 
zamocować przy pomocy 
pasa samochodowego lub 
bazy ISOfix.

Bezpieczny sen 
Unikalna funkcjonalność, 
dzięki możliwości 
rozłożenia fotelika, pozwala 
dziecku na leżenie w pozycji 
poziomej.

Funkcja antyrotacyjna 
Uchwyt z funkcją 
antyrotacyjną zapewnia 
optymalną ochronę w razie 
uderzenia tylnego.

Gdy dzieci są małe, zaleca się, by nie pozostawały  
w pozycji siedzącej za długo. Fotelik iZi Sleep możesz 
kompletnie rozłożyć do pozycji leżącej. Twoje dziecko 
może nadal w nim spać, a Ty nie ryzykujesz, że będzie 
miało problemy z szyją lub pleckami.

Zbyt długie siedzenie nie jest dobre 
dla Twojego maleństwa!

Udoskonalone funkcje
Nowa elegancka osłonka przeciwsłonecz 
na i magnesy. Osłonka może być używana  
w kilkunastu pozycjach w celu zapewnienia 
przepływu powietrza.

Scan me!
Zeskanuj mnie!
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W domu, samochodzie, w kawiarni czy na zakupach. Posiadanie dzieci to fantastyczna praca na cały etat. 
Pragniemy, aby Twoje życie stawało się łatwiejsze, dlatego nasze foteliki można wyciągnąć z dzieckiem  
z samochodu i w bardzo prosty sposób zamocować na stelażach wózków. Foteliki iZi Sleep i iZi Go są  
kompatybilne z wieloma różnymi stelażami wózków – ich listę odnajdziesz na stronie 
www.besafe.com.pl lub www.marko-baby.com. Jedyne, co musisz zrobić, to wybrać swój ulubiony model.

System mocowania 
na wozku
I życie staje się łatwiejsze
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To naprawde 1a twy wybor!
Foteliki mocowane tyłem lub przodem do kierunku jazdy są odpowiednie dla każdego! Wybór należy do Ciebie!
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Scan me!Zycie peLne miLosci 
nigdy nie jest nudne.

Najbezpieczniejszy wybór 

Test Plus 
Foteliki iZi Kid oraz iZi Kid ISOfix jako jedne  
z nielicznych dostępnych obecnie na rynku zdały 
niezwykle wymagający Test Plus, który skupia 
się na ocenie bezpieczeństwa!

Mocowanie za pomocą 
3-punktowego pasa 
Jeżeli nie masz w swoim samochodzie  
systemu ISOfix, możesz zainstalować w nim 
fotelik BeSafe iZi Kid przy pomocy  
3-punktowego pasa bezpieczeństwa. BeSafe iZi 
Kid bez zaczepów ISOfix jest równie bezpieczny 
jak BeSafe iZi Kid ISOfix.

Waga: 0-18 kg Wiek: od około 6 miesięcy do 4 roku życia  
Grupa: 0/1 Kierunek mocowania: tyłem do kierunku jazdy
Homologacja: ECE R4404 Mocowanie: pas 3-punktowy/ISOfix

Twoje dziecko poznaje świat i każda, nawet najbardziej prozaiczna 
rzecz, wydaje mu się niezwykle ekscytująca. Ciągle poszukuje ono 
nowych wrażeń, bada otoczenie zmysłami wzroku, dotyku czy smaku. 
Być może nadchodzi jego pierwszy dzień pobytu w przedszkolu? Gdy 
przychodzi czas na zmianę fotelika z niemowlęcego na większy, zadbaj 
o to, by Twoje dziecko podróżowało tyłem do kierunku jazdy. Fotelik 
iZi Kid zapewni Twojemu maleństwu nie tylko maksymalny poziom 
ochrony, pozwoli mu także na obserwację świata przez okno, dzięki 
usadowieniu w tak wysokiej pozycji, jak to tylko możliwe.

Łatwa regulacja
Wysokość zagłówka fotelika oraz 
barkowych pasów bezpieczeństwa 
można ustawić jednym ruchem ręki 
w 8 różnych pozycjach..

Stabilność i łatwa instalacja 
BeSafe iZi Kid ISOfix może być 
łatwo zamontowany w samochodzie 
za pomocą zaczepów ISOfix, a prze-
dni pałąk antyrotacyjny zapewnia 
fotelikowi bardzo stabilną pozycję.

Łatwe wkładanie 
i wyciąganie dziecka
Pasy uprzęży z magnesem 
ułatwiają wkładanie dziecka do 
fotelika i wyciąganie z niego.

Zwycięzca 

testu

Nagrody i certyfikaty:

Zeskanuj mnie!
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Jedna dusza w 
dwoch cia1ach

Solidna Combi-nacja
Twoje dziecko zerka na Was i stara się, byście zrozumieli, co chce 
Wam powiedzieć, wydając różne dźwięki i zachowując się w taki, a nie 
inny sposób. Czasem przychodzi Wam to łatwo (jak np. w przypadku 
zrozumienia, że Wasze maleństwo chce, byście je objęli), czasem 
zaś nie możecie zupełnie pojąć, o co chodzi Waszemu maluszkowi. 
Komunikacja pomiędzy rodzicami i dziećmi to o wiele więcej niż słowa 
i czyny – jest ona prosta i trudna zarazem. W foteliku iZi Combi Wasze 
dziecko jest bezpieczne i czuje się komfortowo bez względu na to, czy 
siedzi przodem, czy tyłem do kierunku jazdy. BeSafe iZi Combi to ten 
sam rodzaj fotelika co iZi Kid mocowany tyłem do kierunku jazdy!

Waga: 0-18 kg Wiek: od około 6 miesięcy do 4 roku życia Grupa: 0/1  
Kierunek mocowania: tyłem do kierunku jazdy: 0-18 kg, przodem do kierunku jazdy: 9-18 kg
Homologacja: ECE R4404 Mocowanie: pas 3-punktowy

Stabilność i łatwa instalacja
Twój fotelik samochodowy może być 
łatwo zamontowany w samochodzie, 
a przedni pałąk antyrotacyjny zapewni 
mu bardzo stabilną pozycję.

Łatwe wkładanie  
i wyciąganie dziecka
Pasy uprzęży z magnesem 
ułatwiają wkładanie dziecka do 
fotelika i wyciąganie z niego.

Boczna ochrona przed urazami
Wyjątkowo dobra ochrona Twojego 
dziecka, dzięki kompleksowej ochronie 
przed uderzeniem bocznym.

Głowa Twojego dziecka stanowi wagę 25% masy 
całego ciała. Obciążenia na szyi w momen-
cie wypadku są pięć razy niższe, jeśli dziecko 
przewożone jest w foteliku skierowanym tyłem 

do kierunku jazdy, niż, jeśli siedzi w foteliku za-
montowanym przodem. Zaleca się przewożenie 
dziecka tyłem do kierunku jazdy jak najdłużej jest 
to możliwe.

Podróżowanie tyłem do kierunku jazdy do 4 roku życia

Nagrody i certyfikaty:

Zeskanuj mnie!
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Zycie to plac zabaw

Wybór należy do Ciebie 
Świat jest niesamowitym miejscem. W otaczającej nas rzeczywistości znajduje się 
tak wiele rzeczy do zbadania i odkrycia przez Twoją pociechę. Wszystko, co dorosłym 
wydaje się nudne i zwyczajne, dla każdego maluszka jest nowe i ekscytujące. 
Wyobraź sobie, jak wspaniałą rzeczą byłoby patrzenie na świat oczyma dziecka. 
BeSafe iZi Combi ISOfix jest nie tylko bezpieczny, ale i łatwy do zainstalowania 
zarówno przodem, jak i tyłem do kierunku jazdy. Twoje dziecko powinno odkrywać 
świat siedząc tyłem do kierunku jazdy tak długo, jak to tylko możliwe. iZi Combi 
ISOfix zapewnia mu doskonałą widoczność przez szyby boczne i tylne. BeSafe 
iZi Combi ISOfix to ten sam rodzaj fotelika, co iZi Kid ISOfix mocowany tyłem do 
kierunku jazdy! 

Waga: 0-18 kg Wiek: od około 6 miesięcy do 4 roku życia Grupa: 0/1  Kierunek mocowania:  
tyłem do kierunku jazdy: 0-18 kg, przodem do kierunku jazdy: 9-18 kg Homologacja: ECE R4404  
Mocowanie: tyłem do kierunku jazdy: ISOfix; przodem do kierunku jazdy: pas 3-punktowy

Łatwa regulacja
Wysokość zagłówka fotelika 
oraz pasów bezpieczeństwa 
można ustawić jednym 
ruchem ręki w 8 różnych 
pozycji.

Stabilność i łatwa instalacja
BeSafe iZi Combi ISOfix może  
być łatwo zamontowany  
w samochodzie za pomocą 
zaczepów ISOfix, a przedni 
pałąk antyrotacyjny zapewnia 
fotelikowi bardzo stabilną pozycję.

Boczna ochrona przed urazami
Skorupa fotelika oraz zagłówek 
wypełnione są od wewnątrz 
materiałem absorbującym uderzenia, 
dlatego chronią doskonale głowę  
i szyję przy kolizjach bocznych.

Małe dzieci nie są miniaturami osób dorosłych – 
ich głowy są nieproporcjonalnie ciężkie, ich plecy 
i kręgosłup są nie do końca rozwinięte, nie mają 
jeszcze odruchów i zdolności przeciwdziałania 

obciążeniom. Obudowa fotelika zamontowanego 
tyłem do kierunku jazdy będzie działała jak 
tarcza ochronna

Tyłem do kierunku jazdy – 5 razy bezpieczniej

Nagrody i certyfikaty:

Zeskanuj mnie!
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Czas wiezi!

Komfort i bezpieczeństwo
Dzięki unikalnemu systemowi instalacji, iZi Comfort X3 jest prostszy 
do zainstalowania w samochodzie niż inne foteliki montowane na pasy. 
Oznacza to zwiększone bezpieczeństwo dla Twojego dziecka w razie 
uderzenia przedniego lub bocznego. BeSafe iZi Comfort X3 był najlepszy  
w testach ADAC w 2003 roku. Fotelik może być ustawiany w kilku  
pozycjach bez konieczności ponownego napinania pasa bezpieczeństwa. 
Wbudowane zabezpieczenie boczne chroni wrażliwe części ciała, takie jak 
głowa, szyja czy organy wewnętrzne.

Waga: 0-18 kg Wiek: od około 1 roku do 4 lat 
Grupa: 0/1 Kierunek mocowania: przodem do kierunku jazdy 
Homologacja: ECE R4404 Mocowanie: pas 3-punktowy

Łatwa instalacja
Rewolucyjny system przebiegu pasa 
samochodowego to wyjątkowy atut 
fotelika! Widzisz dokładnie, jak 
przebiega pas, ponieważ znajduje 
się on z przodu, a nie tyłu, jak 
w przypadku fotelików innych marek.

Boczna ochrona przed urazami
Skorupa fotelika oraz zagłówek 
wypełnione są od wewnątrz 
materiałem absorbującym uderzenie 
(EPS), dlatego chronią doskonale 
głowę i szyję przy kolizjach bocznych.

Najlepsza pozycja do 
spania na rynku
Kilka pozycji do spania 
z łatwą regulacją dla 
zapewnienia optymalnego 
komfortu!

Najlepsze pozycje do spania z łatwą regulacją dla zapewnienia optymalnego komfortu!

Czas na drzemkę....

Zeskanuj mnie!
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Komfort w podrozy

Prosta instalacja
Nie do wiary, jak bardzo urosło to najpiękniejsze dziecko na świecie! 
Fotelik iZi Comfort ISOfix jest łatwy do zainstalowania i zapewnia bardzo 
dobrą ochronę. Dziecku będzie w nim wygodnie, a poza tym będzie 
widzieć wszystko, co dzieje się w samochodzie i na zewnątrz. Fotelik 
można zamontować przy pomocy pasa 3-punktowego

Waga: 0-18 kg Wiek: od około 1 roku do 4 lat 
Grupa: 0/1 Kierunek mocowania: przodem do kierunku jazdy 
Homologacja: ECE R4404 Mocowanie: ISOfix/ pas 3-punktowy

Łatwa regulacja
Wysokość zagłówka fotelika 
oraz pasów bezpieczeństwa 
można ustawić jednym ruchem 
ręki w 8 różnych pozycji.

Boczna ochrona przed urazami 
Skorupa fotelika oraz nagłówek 
wypełnione są od wewnątrz 
materiałem absorbującym uderzenie, 
dlatego chronią doskonale głowę  
i szyję przy kolizjach bocznych.

Zintegrowana noga podpierająca
Zintegrowane nogi podpierające fotelik 
zapewniają stabilność oraz podwyższają 
poziom ochrony, ponieważ siły 
powstające w chwili uderzenia  
są rozkładane pomiędzy siedzenie  
i podłogę samochodu.

Kilka pozycji do spania z łatwą regulacją dla zapewnienia 
optymalnego komfortu!

Kilka pozycji do spania

Nagrody i certyfikaty:

Zwycięzca 

testu

Zeskanuj mnie!
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iZi Up – 
wolnosc dla 

Twojego dziecka
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HTS BeSafe iZi Up X3 FIX

33 Autokindersitze

06/2012

Gewichtsklasse 15-36 kg

im test: 33 Autokindersitze

6/2012

HTS BeSafe iZi Up X3 FIX
15 - 36 kg 06/2012

HTS BeSafe iZi Up X3 FIX

33 Autokindersitze

06/2012

Gewichtsklasse 15-36 kg

im test: 33 Autokindersitze

6/2012

HTS BeSafe iZi Up X3 FIX
15 - 36 kg 06/2012

Awards & Certificates:

Scan me!

Zycie to 
wspania1a przygoda

Innowacja bezpieczeństwa 
Gdzie dziś byłby świat bez innowacji? Rozwój jest procesem ciągłym, a my 
mamy aspiracje, by zapewnić Tobie i Twojemu dziecku jak najbezpieczniejszą 
podróż. To dlatego powstał fotelik iZi Up X3 fix. Do doskonałej ochrony w 
czasie kolizji bocznych, jaką zapewnia iZi Up X3, dodaliśmy kolejną cechę: SIR 
(Side Impact Rotation). Oznacza to, że Twoje dziecko, podróżujące w foteliku 
iZi Up X3 fix, w czasie kolizji bocznej odwróci się razem z fotelikiem i nie 
uderzy główką w drzwi. Szybko i prosto: klik, klik. Dziecko siedzące w foteliku 
zabezpieczane jest przy pomocy 3-punktowego pasa samochodowego.  

Waga: 15-36 kg Wiek: od około 4 do 12 lat Grupa: 2/3 
Kierunek mocowania: przodem do kierunku jazdy 
Homologacja: ECE R4404 Mocowanie: pas 3-punktowy/ ISOfix

Łatwa instalacja –  
bezpieczne użytkowanie
Możliwość ustawienia 2 pozycji 
do spania. Dziecko może samo 
wybrać odpowiednie nachylenie 
fotelika, pociągając za uchwyt.

Łatwa regulacja
Zsynchronizowane zagłówek i oparcie 
można łatwo wyregulować po obu 
stronach. iZi Up X3 fix to najwyższy 
dostępny na rynku fotelik.

Pozycje do spania
Możliwość ustawienia 2 pozycji 
do spania. Dziecko może samo 
wybrać odpowiednie nachylenie 
fotelika, pociągając za uchwyt.

Niezwykle skuteczna ochrona Twojego 
dziecka. Dzięki rewolucyjnemu, 
opatentowanemu systemowi SIR, który 

sprawia, że fotelik w czasie kolizji obraca się, 
Twoja pociecha będzie doskonale 
zabezpieczona w czasie zderzenia bocznego.

System SIR (Side Impact Rotation)

Nagrody i certyfikaty:

SIR – Zeskanuj mnie.
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Nowa klasyka
Aż do tej chwili Twoje dziecko podczas podróży samochodem obserwowało 
świat tyłem do kierunku jazdy. Teraz, kiedy już podrosło, jest gotowe poznawać 
rzeczywistość za oknami, jadąc przodem. Twoja pociecha ma już swoje własne 
życzenia i opinie. iZi Up zapewni dziecku doskonałą ochronę, a dodatkowo maluch 
będzie w stanie samodzielnie ustawić sobie fotelik w dwóch pozycjach.
iZi Up jest instalowany w samochodzie przy pomocy 3-punktowego pasa 
samochodowego. Fotelik nie posiada prowadnic na pas, a to oznacza, że jego 
mocowanie jest bardzo proste i bezpieczne, gdyż zredukowano w nim możliwość 
nieprawidłowego montażu. iZi Up X3 posiada wzmocnienie z materiału absorbującego 
uderzenie (EPS), dlatego chroni doskonale głowę i kręgosłup. Twoje dziecko czuje się 
komfortowo, a Ty nie musisz martwić się o jego bezpieczeństwo.

Waga: 15-36 kg Wiek: od około 4 do 12 lat Grupa: 2/3 
Kierunek mocowania: przodem do kierunku jazdy 
Homologacja: ECE R4404 Mocowanie: pas 3-punktowy

Łatwa regulacja 
Zsynchronizowane zagłówek  
i oparcie można łatwo 
wyregulować po obu stronach 
fotelika. Prowadnica pasa 
barkowego sprawia, że jest on 
zawsze prawidłowo ułożony.  
iZi Up X3 to najwyższy dostępny 
na rynku fotelik.

Pozycje do spania
Możliwość ustawienia 2 pozycji 
do spania. Dziecko może samo 
wybrać odpowiednie nachylenie 
fotelika, pociągając za uchwyt.

Łatwa instalacja – bezpieczne 
użytkowanie
iZi Up można w bardzo prosty sposób 
zainstalować w samochodzie. Aby 
ograniczyć ryzyko złego mocowania, 
fotelik nie posiada prowadnic na pas.

Dzieci muszą podróżować w foteliku do 12 roku 
życia, dziecko nieprzekraczające 150cm wzrostu 
bezwzględnie musi być wożone w foteliku.  
Najdoskonalszym fotelikiem dla dziecka będzie 

taki, który zapewni mu maksymalną ochronę 
boczną. Należy pamiętać, że podstawki 
podwyższające nie zapewnią dziecku właściwego 
zabezpieczenia głowy i okolic brzucha.

Doskonała ochrona boczna 

Zeskanuj mnie!
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Kolekcje
Tegoroczną kolekcję podzieliliśmy na dwie linie: Premium i Fresh. 
Pierwsza to połączenie ekskluzywności, elegancji i stylu, druga wykorzystuje nowoczesne żywe kolory. 
Obie kolekcje są połączeniem pasjonujących projektów, doskonałych materiałów i modnego wyglądu. 
Bogata oferta sprawia, że z pewnością będziesz miał z czego wybierać niezależnie od tego, czy chcesz, by 
fotelik Twojego dziecka rozjaśniał wnętrze samochodu wspaniałymi kolorami czy z nimi harmonizował.
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iZi Go +
Symbol produktu:  5530xx

iZi Sleep
Symbol produktu:  5400xx

Premium
Beżowy/ 

matowa czerń
Nr koloru.: 54

Premium 
Czarny

Nr koloru.: 25

Premium 
Granatowy 

Nr koloru.: 53

Premium
Czarny

Nr koloru.: 25

Premium 
Granatowy 

Nr koloru.: 53

Premium
Beżowy/ 

matowa czerń
Nr koloru.: 54

ISOfix base 
Symbol produktu::  545001

ISOfix base 
Symbol produktu: 555001

Fresh
Nastrojowe indygo 

Nr koloru.: 66

Fresh 
Turkusowy/ szary 

Nr koloru.: 42

Fresh 
Różowy/szary 
Nr koloru.: 55

Fresh 
Ciemnoszary/ szary 

Nr koloru.: 40

Fresh 
Fioletowy/szary

Nr koloru.: 38

Fresh 
Czerwony/czary

Nr koloru.: 37

Fresh
Nastrojowe indygo 

Nr koloru.: 66

Fresh 
Turkusowy/ szary 

Nr koloru.: 42

Fresh 
Różowy/szary 
Nr koloru.: 55

Fresh 
Czerwony/czary

Nr koloru.: 37

Fresh 
Fioletowy/szary

Nr koloru.: 38

Fresh 
Ciemnoszary/ szary 

Nr koloru.: 40

Edycja limitowana
Zestaw iZi Go Lassig

Symbol produktu: 553056 & 505356

Premium
Czarny

Nr koloru.: 25

Premium 
granatowy 

Nr koloru.: 53

Premium
Beżowy/ 

matowa czerń
Nr koloru.: 54

Fresh
Nastrojowe indygo 

Nr koloru.: 66

Fresh 
Turkusowy/ szary 

Nr koloru.: 42

Fresh 
Czerwony/czary

Nr koloru.: 37

Fresh 
Ciemnoszary/ szary 

Nr koloru.: 40

iZi Up X3 FIX
Symbol produktu:  5151xx

iZi Up X3
Symbol produktu:  5121xx

Premium
Czarny

Nr koloru.: 25

Premium 
granatowy 

Nr koloru.: 53

Premium
Beżowy/ 

matowa czerń
Nr koloru.: 54

Premium
samochodowa 

harmonia 
Nr koloru.: 46

Inne produkty:

BeSafe Pregnant
Symbol produktu: 520033

Fresh
Nastrojowe indygo 

Nr koloru.: 66

iZi Kid X3 iZi Kid X3 ISOfix iZi Combi X3  iZi Combi X3 ISOfix iZi Comfort X3  iZi Comfort X3 ISOfix
Symbol produktu:  5301xxxx Symbol produktu:  5331xx Symbol produktu:  5351xx Symbol produktu: 5371xx Item. no: 5251xx Symbol produktu: 5281xx

Fresh 
Różowy/szary
Nr koloru.: 55

Fresh 
Fioletowy/szary

Nr koloru.: 38

Fresh 
Turkusowy/ szary 

Nr koloru.: 42

Fresh 
Czerwony/czary

Nr koloru.: 37

Fresh 
Ciemnoszary/ szary 

Nr koloru.: 40

BeSafe Pregnant iZi FIX
Symbol produktu: 520110

Fresh 
Różowy/szary 
Nr koloru.: 55

Fresh 
Fioletowy/szary 

Nr koloru.: 38

Premium
samochodowa 

harmonia
Nr koloru.: 46
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979899

Kiedy fotelik samochodowy jest już zainstalowany, niezwykle ważnym elementem 
jest sprawdzenie wszystkich miejsc, w których dotyka on wnętrza samochodu. Aby 
zapobiec zadrapaniom, uszkodzeniom lub odbarwieniom w tych miejscach, zalecamy 
używanie ochraniaczy na fotele samochodowe BeSafe. Akcesoria te będą szczególnie 
przydatne we wnętrzach wykończonych skórą lub drewnem.

Spraw, aby podróż Twojego dziecka była

Ochraniacz fotela  
samochodowego
Ochraniacz BeSafe stanowi 
doskonałe zabezpieczenie fotela 
samochodowego przed brudnymi 
butami dziecka i otarciami. Może 
być używany z fotelikami z lub bez 
systemu ISOfix

Symbol produktu: 505106
iZi Kid, iZi Combi, 
iZi Comfort & iZi Up/Fix

Pokrowiec 
przeciwdeszczowy 
Pokrowiec stanowi doskonałą 
ochronę przed deszczem. Idealnie 
nadaje się do użytku z fotelikiem 
poza samochodem lub  
zamontowanym na stelażu wózka.

Symbol produktu: 540200
iZi Sleep & iZi Go

Śpiworek na zimę
Śpiworek na zimę BeSafe utrzyma 
Twoje dziecko w cieple w zimne dni.

Symbol produktu: 540367
iZi Sleep & iZi Go

Ochraniacz fotelika
Zapobiega nagrzaniu się fotelika 
wystawionego na działanie 
promieni słonecznych, chroni go 
przed brudem. 

Symbol produktu: 5535xx
iZi Go

Ochraniacz fotelika
Zapobiega nagrzaniu się fotelika 
wystawionego na działanie 
promieni słonecznych, chroni go 
przed brudem. 

Symbol produktu: 5405xx
iZi Sleep

979899 979899

Ochraniacz fotelika
Zapobiega nagrzaniu się fotelika 
wystawionego na działanie 
promieni słonecznych, chroni go 
przed brudem. 

Symbol produktu: 5122xx
iZi Up X3/Fix

Ochraniacz fotelika
Zapobiega nagrzaniu się fotelika 
wystawionego na działanie 
promieni słonecznych, chroni go 
przed brudem. 

Symbol produktu: 5252xx
iZi Kid, iZi Combi 
& iZi Comfort

979899

Ochraniacz oparcia 
fotela samochodowego 
z kieszeniami 
Doskonale chroni tył oparcia fotela 
samochodowego, zawiera kieszonki 
na „skarby” Twojego maluszka..

Symbol produktu: 505207
iZi Kid, iZi Combi, 
iZi Comfort & iZi Up/Fix

Wyściełany ochraniacz 
fotela samochodowego
Wyściełany ochraniacz BeSafe 
stanowi doskonałe zabezpieczenie 
fotela samochodowego przed  
brudnymi butami dziecka  
i otarciami. Może być używany  
z fotelikami z i bez systemu ISOfix.

Symbol produktu: 505166
iZi Kid, iZi Combi, iZi Comfort, iZi 
Up/FIX

spokojniejsza i bezpieczniejsza.

Akcesoria do fo telikow  samochodowych

Lusterko do obserwacji 
dziecka w podróży
Doskonałe do obserwacji dziecka  
w czasie jazdy samochodem,  
idealne dla fotelików montowanych 
tyłem do kierunku jazdy.

Symbol produktu: 511014
iZi Go, iZi Sleep, iZi Kid & iZi Combi

Dodatkowe pasy do 
fotelika
Doskonałe rozwiązanie dla osób, 
które używają fotelika iZi Kid lub 
iZi Combi w więcej niż jednym 
samochodzie

Symbol produktu: 505001
iZi Combi X3 & iZi Kid X3

Łącznik szelek 
bezpieczeństwa 
Utrzymuje pasy barkowe w miejscu, 
bliżej szyi, utrudniając uwolni-
enie się z szelek bezpieczeństwa 
każdemu “mistrzowi ucieczek

Symbol produktu: 505400
iZi Kid, iZi Combi & iZi Comfort

Osłonka 
przeciwsłoneczna na 
szybę
Przyssawki ułatwiają zamocowa-
nie na szybie. Osłonka zapewnia 
doskonałą ochronę przed promie-
niami słonecznymi.

Symbol produktu: 511016

Osłonka 
przeciwsłoneczna  
Doskonała do ochrony dzieci 
przed promieniami słonecznymi. 
Przeznaczona do fotelików iZi Kid, 
Combi, Comfort. 

Symbol produktu: 
Czarny: 530825
Samochodowa harmonia: 530846
Granatowy: 530853
Rześka czerń: 530867
iZi Kid X3, iZi Combi X3 
& iZi Comfort X3

Zestaw 
do fotelików 
montowanych tyłem 
do kierunku jazdy 
Ten zestaw akcesoriów przeznaczony 
jest do fotelików montowanych tyłem 
do kierunku jazdy. Zawiera ochraniacz, 
osłony przeciwsłoneczne, łącznik szelek 
bezpieczeństwa oraz znak “Baby on board”.

Symbol produktu: 505011
iZi Kid, iZi Kid ISOfix, iZi Combi &  
iZi Combi ISOfix. 

NOWOŚĆ!

Podkładka poziomująca 
BeSafe do fotelików 
samochodowych
Odchyla foteliki iZi Sleep, iZi Kid 
oraz iZi Combi o dodatkowe 10 
stopni, kiedy kąt nachylenia fotelika 
jest zbyt pionowy dla dziecka. 
Ma zastosowanie także  
w przypadku nieprawidłowego 
docisku pałąka stabilizującego  
i umożliwia prawidłowy docisk 
tego elementu do oparcia fotela

Symbol produktu: 503020
iZi Sleep, iZi Kid & iZi Combi. Nie 
jest przeznaczony do użycia z inny-
mi fotelikami lub modelami ISOfix.

NOWOŚĆ!

Zestaw do 
fotelików montowanych 
przodem do kierunku jazdy 
Ten zestaw akcesoriów przeznaczony jest do 
fotelików montowanych tyłem do kierunku jazdy. 
Zawiera ochraniacz, osłony przeciwsłoneczne, 
łącznik szelek bezpieczeństwa oraz znak “Baby on 
board”.

Symbol produktu: 505011
iZi Combi, iZi Combi ISOfix, iZi Comfort, iZi Comfort 
ISOfix, iZi Up & iZi Up FIX

NOWOŚĆ!
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BeSafe – gwarancja bezpieczeństwa
Twoje dziecko przejdzie jeszcze wiele faz w okresie swojego dorastania, mnóstwa rzeczy się nauczy, posiądzie  
i udoskonali różne umiejętności. Jedną z nich jest jazda na rowerze. Gdy nadejdzie ten wielki dzień, gdy jego rowerek 
trójkołowy będzie już gotowy, a jedynymi brakującymi rzeczami będą kask i kamera, która uchwyci ten wielki moment, 
pomyśl o dobrym zabezpieczeniu główki Twojego maleństwa. 
 Bernina to nasz nowy kask dla dzieci w wieku od 8 – 10 lat. Jego modele: Princess & Robo.
 Psycho Kid to klasyczne kaski sportowe. Stanowią doskonałe zabezpieczenie głowy w czasie jazdy na deskorolce, 
rowerze BMX, a także podczas uprawiania innych sportów wyczynowych. 
     Mottem, które przyświeca nam od zawsze, jest bezpieczna podróż Twojego dziecka. Początkowo odnosiło 
się ono tylko do podróżowania samochodem, teraz dotyczy również jazdy na rowerze. Foteliki rowerowe BeSafe 
wprowadziliśmy do sprzedaży w tym roku. Zostały one zaprojektowane w oparciu o długoletnie badania i tradycję, 
które w połączeniu z ideą bezpieczeństwa BeSafe dały wyjątkową kombinację produktów bezpiecznych i łatwych do 
zainstalowania. 
     Foteliki BeSafe są wygodne, posiadają ergonomiczny kształt, wysokie, odchylane oparcie, dodatkowe wgłębienie na 
kask oraz wiele, wiele innych zalet. Odpowiednie dla rowerów z bagażnikiem lub bez.
Czas na małą wycieczkę?

Kaski BeSafe
Czarny 
Symbol produktu: HA553001

iZi Rider iZi Rider Lux

iZi Cruiser

Szary/Czarny
Symbol produktu: 
HA552023

Dodatkowy system mocujący 
do fotelików rowerowych 
BeSafe z zamkiem
Symbol produktu: HA604006

Akcesoria 
Aby dowiedzieć się więcej o naszych akcesoriach do fotelików rowerowych 
zapraszamy na strony www.besafe.com.pl lub www.marko-baby.pl 

Osłonka przeciwdesz- 
czowa do fotelika 
rowerowego iZi Rider
Symbol produktu: HA590010

Dodatkowy system 
mocujący do fotelików 
rowerowych BeSafe
Symbol produktu:HA604005

NOWOŚĆ!

iZi Rider Lux Air  
Z szarym nadmuchiwanym 

ochraniaczem
Symbol produktu: HA552518

Bernina
Symbol produktu: Size 46-51(XS): 3030xx 

 Size 52-56(S-M): 3031xx

Princess
Nr koloru.: 02

Robo
Nr koloru.: 01

Psycho Kid
Symbol produktu:      Size 46-52: 3900xx

Transformer
Nr koloru.: 01

Fantasy
Nr koloru.: 42

Princess
Nr koloru.: 02

Black Stencil
Nr koloru.: 22
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HTS BeSafe AS, 
NO-3535 Kroderen, Norway
Tel: +47 32 15 08 00
E-mail: marked@hts.no
www.besafe.com

Odwiedź i polub nas 
na Facebook’u:
www.facebook.com/Besafe

Nie ponosimy 
odpowiedzialności za błędy 
drukarskie lub zmiany 
w asortymencie oraz za 
kolory podane i pokazane w 
niniejszym katalogu.

Import i dystrybucja:
R.Marszolik, J.Musioł 
Przedsiębiorstwo
Produkcyjno Handlowo 
Usługowe
”MARKO” Spółka Jawna,

ul. Marklowicka 17
44-300 Wodzisław Śląski
POLSKA
Tel: +48 32 453 01 71
E-mail: info@marko-baby.pl  
www.besafe.com.pl


