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S k a n d y n a w s k i e 
b e z p i e c z e ń s t w o

dla pokoleń

Dzieci są naszą przyszłością. Ludzie, którzy pewnego dnia będą zdobywać świat, dziś są małymi kruchymi 

HTS BeSafe wyprodukowała swój pierwszy fotelik bezpieczeństwa i od tego czasu stała się pionierem w tej 

 

pomagać rodzicom w utrzymywaniu bezpieczeństwa ich pociech. Dlatego nasze produkty są projektowane  

w taki sposób, by spełniały rygorystyczne wymagania dotyczące bezpieczeństwa, oferowały łatwość 

obsługi oraz zapewniały najlepszy komfort dziecku. Wierzymy, że ten wspaniały projekt, w połączeniu 

ze sprytnymi i elastycznymi funkcjami, sprawia, że codzienne życie rodziców staje się trochę łatwiejsze.

Jako pionierzy zasady ”bezpieczniej tyłem do kierunku jazdy”,  BeSafe zaprojektował pierwszy taki  

fotelik ponad 25 lat temu. Ustawianie fotelika tyłem do kierunku jazdy jest pięć razy bezpieczniejsze niż  

przodem*. Firma BeSafe poświęciła wiele lat na promowanie takiego ustawiania fotelika  w ponad 50 

krajach na całym świecie. Nowe europejskie regulacje UN R129, popierają to podejście i wymagają, by 

dzieci były przewożone w fotelikach tyłem do kierunku jazdy do 15-stego miesiąca życia. Z kolei BeSafe 

zaleca, by przewozić dzieci w ten sposób tak długo, jak to możliwe, a najlepiej do czwartego roku życia.

 

jest od czterech pokoleń przez rodzinę Torgersen. BeSafe specjalizuje się w badaniach i innowacjach w 

dziedzinie bezpieczeństwa  podczas jazdy samochodem dzieci starszych, młodszych oraz tych jeszcze  

nienarodzonych.  Bezpieczeństwo, tradycja i rozwój stanowią kluczowe czynniki dla frmy BeSafe.  

Połączenie doświadczenia i innowacyjności, które doprowadziły ją do wygrania licznych nagród oraz 

prędkości, a przede wszystkim wymogów bezpieczeństwa są motywacją dla rozwoju naszych fotelików. 

Głównym celem jest ochrona Twojego dziecka w najlepszy możliwy sposób w sytuacji gdy dojdzie do  

wypadku drogowego. Produkty BeSafe zdobyły wiele nagród, jednak dla nas najważniejsze jest  to, co 

dzieje się w prawdziwym, codziennym życiu. Zastosowanie odpowiednich rozwiązań bezpieczeństwa 

dzieci w samochodzie, chroni ich życia. 

           *Tyłem do kierunku jazdy 5 razy bezpieczniej. Źródło: Volvo, Folksam oraz BeSafe
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Testy i nagrody

Celem firmy BeSafe jest stworzenie najbezpieczniejszych na świecie fotelików samochodowych dla dzieci. Wierzymy, że właściwym 
podejściem jest stworzenie produtów w oparciu o analizę rzeczywistych sytuacji i wypadków drogowych. Nasze produkty zostały  
opracowane i przetestowane w taki sposób, aby spełniały wyższe wymagania w zakresie bezpieczeństwa, niż jest to wymagane w  
normach. Dlatego jesteśmy dumni z bardzo wysokich wyników uzyskiwanych przez nasze foteliki w niezależnych testach. 

W 2016 roku w wiosennej edycji testów fotelików samochodowych  ADAC / Stiftung Warentest, fotelik BeSafe iZi Go Modular i-Size  
osiągnął ”bardzo dobre” wyniki w zakresie bezpieczeństwa i otrzymał nagrodę ”Best Buy” przyznaną przez brytyjską organizację  
konsumencką Which?. Fotelik iZi Modular i-Size zdobył wynik bezpieczeństwa 1.8, co jest szczególnie wybitne w kategorii ”combi seat”. 
Fotelik iZi Modular został przetestowany w obu kierunkach jazdy - tyłem i przodem. W tym samym teście BeSafe iZi Kid X2 i-Size zdobył 
historyczny wynik bezpieczeństwa 1.1 – to najlepszy wynik, jaki kiedykolwiek został osiągnięty spośród 65 testowanych wcześniej  
fotelików w tej kategorii (około 1-4 lat). Foteliki otrzymały również nagrodę ”Best Buy” przyznawaną przez organizację konsumencką 
Which?. Więcej informacji o testach znajdą Państwo na stronie www.besafe.com.pl
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Innowacja w bezpieczeństwie

1.  Inteligentny system dostępu. Łatwe  
dopasowanie fotelika po włożeniu  
dziecka. Zagłówek i szelki regulowane są 
proporcjonalnie jednym ruchem. Ma- 
gnesy w ochraniaczach szelek utrzymują  
je z dala, podczas wkładania dziecka.

2. 5-cio punktowe bezpieczeństwo. 
5-cio punktowa uprząż lepiej zabezpie- 
cza dziecko, rozkładając siły na najmoc- 
niejsze części ciała – ramiona i biodra, 
a nie tylko brzuch i klatkę piersiową.
Dlatego też BeSafe używa 5-cio pun-
ktowych uprzęży we wszystkich swoich 
fotelikach z wewnętrznymi pasami.

3. Boczna ochrona przed urazami (SIP+). 
Nowy, innowacyjny system podnosi  
poziom bezpieczeństwa przy uderzeniu 
bocznym. SIP+ jest montowany z boku 
fotelika, od strony drzwi samochodu. 

4. Dostosuj do rosnącego dziecka.  
Foteliki BeSafe są dopasowane do każ-
dej fazy wzrostu dziecka. Dają możli-
wość wyjęcia poduszek oraz regulacji 
pasów i zagłówka jednym ruchem.

5. Więcej miejsca na nogi. Aby zwięks-
zyć przestrzeń na nogi, nasze najnowsze
foteliki są kompaktowe, z opatentowa-
nym systemem powiększania miejsca 
na nogi dzięki regulowanej ramie anty- 
rotacyjnej oraz złączom ISOfix.

6. Rama antyrotacyjna. Stabilna rama
antyrotacyjna, ogranicza ruch fotelika
w górę i w dół, w przypadku uderzeń
tylnych. Tym samym, dzięki opatento-
wanemu rozwiązaniu, fotelik utrzymany
jest w pozycji, w jakiej być powinien, aby 
chronić dziecko. BeSafe używa również 
specjalnego systemu absorbującego 

-
niczają siły działające na dziecko.

7. Poprawna instalacja Dla zapewnie-
nia maksymalnego zabezpieczenia, fo-
telik musi być właściwie zainstalowany. 
BeSafe stworzył szereg wskaźników oraz
prostą instalację, jednakże konieczne 
jest zapoznanie się z instrukcją obsługi 
oraz precyzyjne posługiwanie się in-
strukcją instalacji.

8. Noga podpierająca. Noga podpiera-
jąca zapewnia stabilność fotelika w przy- 
padku zderzenia czołowego. Zielony 
wskaźnik oraz sygnał dźwiękowy, potwier- 
dzają prawidłowy montaż nogi, dzięki 
czemu fotelik gwarantuje maksimum 
bezpieczeństwa Twojemu dziecku.

9. 
FIX
prosta i redukuje ryzyko złej instalacji 
fotelika. Jak wynika z wielu badań, ISO-

zmniejszenia ryzyka błędu instalacji. 
Twoje dziecko jest więc najlepiej za-
bezpieczone cały czas.

najcenniejszego co w życiu mamy – naszych dzieci. Nasze produkty są tworzone tak, aby spełniać najbardziej restrykcyjne

testy, oferować komfort dziecku i łatwość użycia przez rodziców. BeSafe stale tworzy nowe, innowacyjne produkty, które 

czynią codzienne życie dzieci bezpieczniejszym. Wszystkie foteliki BeSafe są poddawane znacznie surowszym testom, niż 

te obowiązujące dzisiaj – dla dobra i bezpieczeństwa Waszych dzieci.
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Ewolucja
Modulara  

Najwyższy poziom bezpieczeństwa dla Twojego dziecka  
System BeSafe iZi Modular równa się bezpieczeństwo. Został on 
opracowany na podstawie realnych sytuacji jakie mogą zaistnieć w 
życiu codziennym, ale także na podstawie wysoko zaawansowanych 
testów zderzeniowych. Projekt BeSafe iZi Modular  jest zgodny z  naj- 
nowszą normą europejską, wskazujący zgodność ze standardem UN 
R129 (i-Size) oraz spełniający surowe wymagania testu Plus.* Oba 
foteliki wyposażone są w najnowszą innowację SIP +, dodatkową 
warstwę ochronną przed uderzeniem bocznym, która zmniejsza ob-
ciążenie szyi dziecka o dodatkowe 20%. 

Komfort dla dziecka i rodziców  

Produkt, który jest codziennie wykorzystywany, musi być zarówno 
wygodny, jak i przyjazny dla użytkownika. System iZi Modular posia-
da opatentowaną funkcję zwiększania przestrzeni na nogi dziecka 
kiedy podrośnie. Dodatkowe poduszki, wyściełane 5- cio punktowe 
pasy i wygodna, półleżąca pozycja dodatkowo zwiększają komfort 
Twojego dziecka. Inteligentne funkcje, takie jak system magne-
tyczny utrzymujący pasy z dala od dziecka, podczas jego wyjmowa-
nia lub wkładania do fotelika, znacznie ułatwiają codzienne życie 
rodziców.

Jeden wybór - jedno rozwiązanie 
Podczas rozwijania koncepcji iZi Modular, naszym celem było zapewnienie rodzicom najbardziej elastycznego rozwiązania spełnia- 
jącego najwyższy poziom  bezpieczeństwa oraz długotrwałe użytkowanie. System iZi Modular oferuje kompletne rozwiązanie 

-
towany tak, by sprostać wymaganiom współczesnej rodziny. Posiadanie oddzielnej bazy sprawia, że fotelik jest lżejszy, przez co 
łatwiejszy w montażu i w przenoszeniu pomiędzy samochodami. 

* Fotelik iZi Modular RF i-Size i fotelik iZi Modular i-Size są identyczne, wyjątkiem jest jedynie to, że iZi Modular RF i-Size  nie może być zainstalowany przodem do 
kierunku jazdy. IZi Modular i-Size zapewnia zatem taki sam poziom bezpieczeństwa jak iZi Modular RF i-Size, kiedy jest zamonotwany tyłem do kierunku jazdy.
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«Ten innowacyjny system  
bezpieczeństwa oferuje jedno 

rozwiązanie dla dzieci od 
urodzenia do około 4 roku życia »

Ewolucja
Modulara  
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Click & Go!
Lekki fotelik samochodowy z wynikami testów 

bezpieczeństwa ADAC ”Bardzo Dobry”*. Łatwość 
montowania fotelika na stelażu wózka za pomocą 

jednego kliknięcia.

BeSafe iZi Go Modular i-Size ADAC, WHICH?, Award for Design Excellence, Red Dot Desgin Award  Pozycja stojąca: 40-75 cm Wiek: od 0 d o ok. 
12 miesiąca Homologacja: UN R129 (i-Size) Montaż: Kierunek: tyłem

BeSafe iZi Go Modular i-Size został zaprojektowany tak, aby jak najlepiej chronić Twoje dziecko. Jest bardzo komfortowy dla 
dziecka, a system magnetyczny utrzymuje pasy z dala od dziecka, gdy je wyjmujesz lub wkładasz do fotelika. Duża osłonka 
przeciwsłoneczna z wentylacją oraz filtrem UPF 50+, chroni Twoje dziecko w aucie jak i poza nim. Dzięki ergonomicznej 
rączce, fotelik jest bardzo praktyczny, komfortowy i łatwy w codziennym użytkowaniu. BeSafe iZi Go Modular i-Size został  
przetestowany z wieloma wózkami, dzięki czemu można przepiąć fotelik z samochodu na stelaż wózka, bez konieczności 
wyciągania dziecka. Lista zatwierdzonych wózków dostępna na www.besafe.com.pl

*Testy bezieczeństwa ADAC fotelików samochodowych 2016
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Wysoki komfort i inteligentne rozwiązania,  
które rosną wraz z Twoim dzieckiem, w połączeniu 

z bezpieczną i łatwą obsługą.  

iZi Modular i-Size może być szybko i bezpiecznie zainstalowany na bazie ISOfix. System został zaprojektowany tak, aby był kom-
paktowy, a tym samym oferował opatentowaną funkcję powiększania przestrzeni na nogi dziecka. iZi Modular i-Size posiada 
kilku-pozycyjną regulację pochylenia, a wysokość pasów wraz ze zintegrowanym zagłówkiem dostosowujemy jednym ruchem. 
BeSafe rekomenduje przewożenie dzieci tyłem do kierunku jazdy jak najdłużej jest to możliwe, a minimum do 4 roku życia. 
iZi Modular i-Size może być również montowany przodem do kierunku jazdy.

iZi Modular i-Size ADAC, Award for Design Excellence, Red Dot Design Award Pozycja stojąca: 61-105 tyłem, 88-105 przodem Wiek: od ok. 6 
miesiąca do ok. 4 roku Homologacja: UN R129 (i-Size) Montaż: Kierunek: tyłem / przodem



Fotelik 
 dla niemowlaka

Ż y c i e  jest magiczną podróżą



Ż y c i e  jest magiczą podróżą

N i e m o w l a k



BeSafe iZi Go użyty w połączeniu ze śpiworekiem Voksi® Move
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Kiedy tworzyliśmy fotelik iZi Go, bezpieczeństwo było dla nas najważniejsze. 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. Montaż za 
pomocą 3-punktowych pasów jest prosty i bezpieczny, a użycie bazy ISOfix sprawia, że życie staje się jeszcze prostsze. Fotelik 
wpinamy jednym, prostym ruchem, tak samo go też wypinamy i wpinamy w stelaż wózka. Lista zatwierdzonych wózków dostępna 
jest na www.besafe.com.pl iZi Go ma ergonomicznie zaprojektowaną rączkę oraz wbudowaną osłonkę przeciwsłoneczną, tak aby 
był łatwy w użyciu i stylowy.

BeSafe iZi Go X1  Waga: 0 - 13 kg Wiek: od 0 do ok. 12 miesiąca Grupa: 0+ Homologacja: ECE r44 04 Montaż: baza ISOfix / pas 3-punktowy Kierunek: tyłem

Click & Go!
Lekki fotelik z 5- cio punktowymi pasami  

bezpieczeństwa. Łatwy do przenoszenia lub 
zamontowania na wózku. 
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Porady BeSafe dla 
bezpieczniejszej podróży

Przewoź dziecko tyłem do kierunku 
jazdy
Udowodniono, że przewożenie dziecka do czwartego roku życia tyłem 
do kierunku jazdy jest pięć razy bezpieczniejsze według Volvo i  
Folksam. Dlatego należy wybierać foteliki, które pozwolą Twojemu 
dziecku siedzieć tyłem do kierunku jazdy, tak długo, jak to tylko 
możliwe.

Nie ubieraj dziecka zbyt grubo
Pamiętaj, że grube kurtki wpływają na szczelność uprzęży fotelika. 
Zamiast grubych ubrań lub wielu warstw, zdecydowanie zalecamy, aby 
używać śpiworków lub dodatkowych kocyków na chłodne poranki. 

Korzystaj z inteligentnych akcesoriów
BeSafe opracował wiele inteligentnych akcesoriów, które sprawiają,  
że podróż staje się łatwiejsza i bezpieczniejsza. Jednym z przykładów 
jest łącznik szelek bezpieczeństwa. Gdy dzieci trochę podrosną, mogą 
zacząć się wyginać, próbować wydostać się z pasów uprzęży. Łącznik 
szelek bezpieczeństwa pomaga utrzymać ustawienie pasów uprzęży 
fotelika prawidłowo. Kolejna wskazówka polega na tym, aby do ob-
serwacji dziecka  zawsze używać lusterko, po to by móc go pilnować i 
widzieć co robi tylnym siedzeniu. Sprawdź asortyment akcesoriów na 
stronach 34-35.

Upewnij się, że fotelik jest  
poprawnie zainstalowany
Bez względu na to, jak bezpieczny jest fotelik samochodowy, nie będzie 
spełniać swoich funkcji, jeśli nie zostanie prawidłowo zainstalowany. 
Nawet jeśli sprzedawca Ci pomoże, to tylko Ty jako rodzic jesteś od-
powiedzialny za prawidłowe ustawnie fotelika zgodnie z instrukcją. 
Bywa tak, że foteliki często są przenoszone między samochodami. Wte-
dy niezwykle ważne jest sprawdzanie za każdym razem prawidłowości 
zamontowania fotelika. Jeśli jednak nie jesteś pewien, skontaktuj się ze 
sprzedawcą lub sprawdź na naszej stronie internetowej filmy instalacyj-
ne.
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Systemy turystyczne - to idealne 
rozwiązanie dla aktywnych rodziców
Systemy turystyczne pozwalają zamontować fotelik bezpośrednio na 
wózku za pomocą jednego klinięcia, przy użyciu odpowiednich adap-
terów. Systemy turystyczne są bardzo wygodne – możesz łatwo i szybko 
przenieść swoje dziecko z samochodu na wózek!  

Pamiętaj, że kręgosłup dziecka nie jest przygotowany na siedzenie  
w zakrzywionej pozycji przez dłuższy okres czasu. Pamiętaj aby wyciągać  
dziecko z fotelika tak często jak to możliwe.

Zatrzymaj się jeśli Twoje dziecko 
płacze
Istnieje ryzyko, że jako rodzic będziesz rozproszony, w momencie gdy 
dziecko zacznie płakać - bez względu na to, czy dziecko jest umieszczone 
w przedniej części samochodu lub na tylnym siedzeniu. Nawet jeśli jest 
to kuszące - nie staraj się go pocieszać podczas jazdy! Zamiast tego, za-
trzymaj samochód i pociesz swoje dziecko w spokoju podczas postoju. 
W ten sposób zmniejszasz ryzyko wypadku.

Ustaw ramę antyrotacyjną do  
pozycji pionowej
Rama antyrotacyjna często jest  postrzegana jako uchwyt do przeno- 
szenia i taką funkcję też pełni. Jednak przede wszystkim, służy ona jako 
pałąk ochronny w przypadku zderzenia. Dlatego rączka fotelika powin- 
na zawsze znajdować się w pozycji pionowej w czasie jazdy, ponieważ  
chroni to dziecko przed rotacją wsteczną powstałą podczas uderzenia 
w tył samochodu. 

Unikaj luźnych przedmiotów w 
samochodzie
Zapewnienie małym dzieciom rozrywki w samochodzie może sprawić 
rodzicom wiele trudności, stąd też wielu z nich na czas podróży wybiera  
pojedyncze, luźne zabawki, a nawet przenośne ekrany. Należy  
pamiętać, że luźne przedmioty, takie jak te, w przypadku kolizji będą się 
poruszać i staną się bardzo ciężkie. To samo odnosi się do pozostałego  
bagażu bądź innych przedmiotów znajdujących się w samochodzie.  
Dlatego należy upewnić się, że wszystko jest odpowiednio zabezpieczone  
oraz że wewnątrz samochodu nie znajdują się żadne luźne przedmioty. 



Fotelik 
 dla malucha

D o b re  to wa r z y st wo 
s k r a c a  d y s t a n s !



M a l u c h

D o b re  to wa r z y st wo 
s k r a c a  d y s t a n s !
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Tyłem do kierunku jazdy 
– 5 x bezpieczniej
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Tyłem do kierunku jazdy 
– 5 x bezpieczniej

Podczas wypadku samochodowego dzieci są szczególnie narażone na obrażenia. Ich głowy są niepro-

porcjonalnie ciężkie w porównaniu z resztą ciała, a mięśnie szyi nie są jeszcze w pełni wykształcone. 

Jeśli dziecko siedzi przodem do kierunku jazdy, w zderzeniu czołowym głowa jest wyrzucana do 

przodu z ogromną siłą, a to prowadzi do znacznego obciążenia szyi i głowy.

Testy zderzenia czołowego wskazują, że podczas uderzenia na szyję dziecka oddziałuje siła pięć 

razy większa niż gdyby znajdowało się w foteliku montowanym tyłem do kierunku jazdy.  W zde- 

rzeniu czołowym, gdy dziecko siedzi przodem do kierunku jazdy, zostaje wyrzucone do przodu 

głównie obciążając szyję. Ponadto, dziecko może odnieść obrażenia od uderzenia w przednie 

fotele. Jeśli fotelik samochodowy jest zamocowany tyłem do kierunku jazdy, oparcie siedzenia 

będzie działać jak tarcza ochronna absorbująca wstrząsy. Ponadto należy pamiętać o koniecznoś-

ci zabezpieczenia wszystkich luźnych przedmiotów znajdujących się w samochodzie.

Odkąd stworzyliśmy nasz pierwszy fotelik tyłem do kierunku jazdy ponad 25 lat temu, wciąż konty- 

nuujemy pracę nad doskonaleniem fotelików według zasady “tyłem do kierunku jazdy” mając na 

uwadze przede wszystkim bezpieczeństwo dzieci. Badania pokazują, że foteliki skierowane tyłem do 

kierunku jazdy stanowią najbezpieczniejszy wybór.* Nowe regulacje UN R129 (i-Size) dotyczące bez-

pieczeństwa dzieci w samochodach kładą większy nacisk na foteliki montowane tyłem do kierunku 

jazdy. Rozporządzenie tyłem do kierunku jazdy jest obowiązkowe do ukończenia przez dziecko 15 

miesiąca życia. To pierwszy dobry krok. Firma BeSafe będzie kontynuować wysiłki, by jazda tyłem do 

kierunku jazdy była obowiązkowa nawet dłużej. BeSafe zaleca rodzicom, ustawienie fotelika tyłem do 

kierunku jazdy, tak długo, jak to tylko możliwe, a najlepiej do 4 roku życia. 

    *5 x bezpieczniej tyłem do kierunku jazdy . Źródło: Volvo, Folksam i BeSafe

Kierunek siedzenia      Przodem Kierunek siedzenia      Tyłem
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W iZi Plus, połączyliśmy ponad 25 lat doświadczeń w produkowaniu fotelików montowanych tyłem oraz najnowsze testy  
zderzeniowe. Zaowocowało to tym, że iZi Plus jest w stanie zapewnić bezpieczeństwo dzieciom do 25kg. iZi Plus zapewnia  
wysokie bezpieczeństwo, ulepszoną, półleżąca pozycję i więcej przestrzeni dla dziecka. iZi Plus zwyciężył już 3 razy, ostatnio w teście  
fotelików Folksam.

iZi Plus Zwycięzca według Folksam, przetestowany w teście Plus  Waga: 0 - 25 kg Wiek: od ok 6 miesiąca do ok 5 lat Grupa: 0+/1 & 2 
Homologacja: ECE r44 04 Montaż: pas 3-punktowy Kierunek: tyłem

*Folksam, Grudzień 2015 i ”Auto, Motor und sport” 2014   

Zwycięzca testu!* 
Najlepszy w testach według  

“Folksam” i “Auto, motor und sport”

Przetestowany w teście “Plus” tyłem  
do kierunku jazdy do korzystania do 25 kg 

lub około 5 roku życia.
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iZi Kid X2 i-Size jest zgodny z nową homologacją UN R129 (i-Size) oraz rygorystycznym testem Plus. iZi Kid X2 i-Size jest udoskona- 
loną wersją poprzednika – iZi KidX1 i-Size. Największą różnicą jest innowacyjny i rewolucyjny system SIP+ (system ochrony bocznej 
+). Z zamontowanym SIP+ na boku fotelika, od strony drzwi samochodu, SIP+ zwiększa ochronę w przypadku uderzenia w bok.

iZi Kid X2 i-Size Testy bezpieczeństwa i nagrody: ADAC, WHICH? and Folksam, Plus tested Pozycja stojąca: 61 - 105 cm
 Wiek: od ok. 6 miesiąca do ok 4 lat Homologacja: UN R129 (i-Size) Montaż: ISOfix Kierunek: tyłem

*Test fotelików dziecięcych ADAC 2016

Baza ISOfix dla fotelika montowanego 
tyłem do kierunku jazdy z najwyższym 
wynikiem bezpieczeństwa, jaki został 

kiedykolwiek uzyskany 1,1*

Przetestowany w teście “Plus” i zgodny z 
normą i-Size, wyposażony w innowacyjny 

system SIP+ (Side Impact Protec�on) 
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BeSafe rekomenduje przewożenie dzieci tyłem do kierunku jazdy, tak długo jak tylko jest to możliwe, najlepiej do minimum 4 lat. 
Jazda tyłem jest 5 razy bezpieczniejsza w tej grupie. iZi Combi X4 ISOfix może być zamontowany bardzo blisko oparcia tylnej kanapy, 
gdy dziecko jest małe – dając rodzicom więcej miejsca. Gdy dziecko rośnie, dzięki regulowanym ramionom ISOfix, możemy odsunąć 
fotel od oparcia, zwiększając miejsce na nogi dziecka. Fotelik iZi Combi X4 ISOfix jest wyposażony w 5-punktową uprząż z magne-
sami utrzymującymi ją po bokach, gdy wkładamy dziecko, łatwo się go montuje i reguluje, a dziecku daje niesamowity komfort i 
rewelacyjną regulacje pochylenia. iZi Combi X4 ISOfix zawiera teraz unikalny i innowacyjny system SIP+ (system ochrony bocznej +), 
zapewniając dziecku dodatkową ochronę.

iZi Combi X4 ISOfix Waga: 0 - 18 kg Wiek: od ok 6 miesiąca do ok 4 lat Grupa: 0+/1 & 1 Homologacja: ECE r44 04  
Montaż: ISOfix / pas 3-punktowy (przodem do kierunku jazdy) Kierunek: tyłem 0 – 18kg (ISOfix), przodem 9 – 18 kg (3-punktowy pas)

Wyposażony w innowacyjny system  
SIP+, fotelik iZi Combi X4 ISOfix jest 

wykonany na podstawie zwycięskich cech 

w testach bezpieczeństwa* 

*iZi Combi X4 ISOfix posiada identyczne właściwości takie jak iZi Kid X2 i-Size podczas gdy jest zamontowany tyłem do kierunku jazdy. iZi Kid X2 i-Size zdobył historyczny wynik bezpieczeństwa 1,1 w teście 
fotelików dziecięcych ADAC 2016.

Dostosowujący się fotelik,

montowany przodem i tyłem

do kierunku jazdy.
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Dzięki unikalnemu systemowi

przebiegu pasa, montaż

iZi Comfort X3 w samochodzie

jest bardzo łatwy.

iZi Comfort  X3 jest fotelikiem montowanym przodem do kierunku jazdy. Fotelik jest bardzo komfortowy i oferuje dziecku bardzo do-
brą widoczność. iZi Comfort X3 ISOfix może być zamontowany za pomocą 3-punktowego pasa samochodowego, oraz ISOfix.

 iZi Comfort X3 montujemy za pomocą 3-punktowego pasa samochodowego. Dzięki unikalnemu systemowi montażu, zainstalowanie 
jest bardzo łatwe, dzięki czemu lepiej chronimy dziecko. Regulacja pochylenia fotelika możliwa jest bez konieczności ruszania 
fotela – rączki do regulacji znajdują się z boku, po obu stronach fotelika. 5-punktowa uprząż oraz wbudowany system ochrony bocznej 
dla lepszej ochrony głowy, szyi i ciała dziecka.

 9 - 18 kg Wiek: od ok 1 do 4 lat Grupa: 1 Homologacja: ECE r44 04 Kierunek: przodem Montaż: 



Fotelik 
 dla dziecka



D z i e c k o

D o t r ze ć  b ez p i e c z n i e 
i  ko m fo r to wo
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Rośnie wraz z dzieckiem i

 oferuje wysoki komfort przez cały  
okres użytkowania.

iZi Up X3 zapewnia dzieciom bezpieczeństwo i komfort, mogą one regulować pochylenie oparcia samodzielnie podczas jazdy. 
Fotelik jest montowany za pomocą 3-punktowego pasa, zagłówek oraz ochrona boczna regulowane są jednocześnie, a pro-
wadnice pasa naramiennego utrzymują go we właściwej pozycji na barkach dziecka. W celu wykluczenia błędu przebiegu pasa, 
iZi Up X3 nie posiada niepotrzebnych prowadnic pasa biodrowego, nazywanych podłokietnikami.

iZi Up X3 Waga: 15 - 36 kg Wiek: od ok 4 do 12 lat Grupa: 2/3 Homologacja: ECE r44 04 Montaż: 3-punktowy pas Kierunek: przodem
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Unikalny System Ochrony Bocznej (SIR)
Wspaniała ochrona boczna zyskała rewolucyjne rozwiązanie: SIR – Side  

ochronę dla Twojego dziecka. W przypadku zderzenia bocznego fotelik 
obróci się do wewnątrz, w kierunku środka samochodu, dzięki czemu 
dziecko będzie odwrócone od punktu uderzenia.

Zwiększone bezpieczeństwo dzięki  
unikalnemu systemowi ochrony bocznej i  

instalacji za pomocą bazy ISOfix.

Chcemy zapewniać najbezpieczniejsze podróże również starszym dzieciom, dlatego stworzyliśmy iZi Up X3 FIX. Ramiona ISOfix 
pozwalają na łatwą instalację w samochodzie, fotelik można z łatwością dostosować do wieku dziecka za pomocą jednego ruchu.
Prowadnice pasa naramiennego utrzymują go we właściwej pozycji na barkach dziecka. Ramiona ISOfix w połączeniu z systemem 
SIR, obracają fotelik z dzieckiem od punktu uderzenia podczas wypadku, zwiększając ochronę boczną. IZi Up X3 FIX może być 
stosowany z bazą lub bez bazy ISOfix.

iZi Up X3 FIX Waga: 15 - 36 kg Wiek: od ok 4 do 12 lat Grupa 2/3 Homologacja: ECE r44 04 Montaż: Kierunek: przodem



Jeden pas
– dwa życia
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Adapter do pasów bezpieczeństwa dla kobiet w ciąży BeSafe Pregnant i BeSafe Pregnant iZi FIX w momencie wypadku chroni zarówno 
matkę jak i dziecko i jest zalecany od drugiego miesiąca ciąży. Produkt ten pomaga we właściwym przebiegu pasa podczas jazdy tak, 
aby pas samochodowy nie naciskał na brzuch i płód. 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 tak jak adapter BeSafe Pregnant. Adapter do pasów bezpieczeństwa BeSafe Pregnant przeszedł pozyt-
ywnie testy zderzeniowe zgodnie z ECE R16 (homologacja dla pasów).

Rekomendowany: od 2 miesiąca ciąży Montaż: Test: ECE R16  
Kod produktu: Pregnant iZi FIX: BS520100/ Pregnant: BS520033

Przebieg pasa  
samochodowego 

 u kobiety w ciąży

Ułożenie pasa z 
adapterem BeSafe

Ułożenie pasa bez 
adaptera BeSafe
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    #97  #98  #99
turkusowy beżowy biały

Więcej informacji na www.besafe.com.pl

Kiedy fotelik samochodowy jest już zainstalowany, niezwykle ważne jest, aby sprawdzić wszystkie 

miejsca, 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 była spokojniejsza i bezpieczniejsza.
A k c e s o r i a

Ochraniacz fotelika
Naciągany na tapicerkę fotelika, zapobiega 
nagrzaniu się fotelika oraz chroni go przed 
brudem.
 
BeSafe iZi Go, BeSafe iZi Go Modular i-Size 
Kod produktu: BS5602xx

iZi Modular i-Size 
Kod produktu: BS5802xx

iZi Kid, iZi Combi, iZi Plus, iZi Comfort 
Kod produktu: BS5252xx

iZi Up X3, iZi Up X3 FIX 
Kod produktu: BS5122xx

Zestaw do fotelików montowanych 
tyłem do kierunku jazdy
Zestaw akcesoriów przeznaczonych do fotelików  
montowanych tyłem do kierunku jazdy. Zawiera  
ochraniacz fotela, osłonę przeciwsłoneczną, łącznik  
szelek bezpieczeństwa, lusterko oraz znak “Baby on 
board”

BeSafe iZi Go X1, BeSafe iZi Go Modular i-Size, iZi Kid,  
iZi Kid X2 i-Size, iZi Plus, iZi Combi, iZi Combi ISOfix,  
iZi Modular i-Size
Kod produktu: BS505010

Zestaw do fotelików montowanych 
przodem do kierunku jazdy
Zestaw akcesoriów przeznaczonych do fotelików  
montowanych przodem do kierunku jazdy. Zawiera  
ochraniacz fotela, osłonę przeciwsłoneczną, łącznik  
szelek bezpieczeństwa oraz znak “Baby on board”

iZi Combi, iZi Combi ISOfix, iZi Comfort, iZi Comfort  
ISOfix, iZi Up, iZi Up FIX, iZi Modular i-Size
Kod produktu: BS505011
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iZi Kid, iZi Plus, iZi
Combi, iZi Combi ISOfix
Kod produktu: BS505001

Dodatkowe pasy do 
fotelika

Łącznik szelek  
bezpieczeństwa

BeSafe iZi Go, BeSafe
iZi Go Modular, iZi Kid
i-Size, iZi Plus, iZi Combi,
iZi Combi ISOfix, iZi
Comfort, iZi Modular i-Size
Kod produktu: BS505400

iZi Kid, iZi Plus, iZi Combi,
iZi Combi ISOfix, iZi Comfort,
iZi Comfort ISOfix, iZi UP, 
iZi Up FIX, iZi Modular i-Size
Kod produktu: BS505257

Ochraniacz oparcia fotela 
samochodowego –  
organizer z kieszeniami 

BeSafe iZi Go, BeSafe iZi Go
Modular, iZi Kid i-Size, iZi
Plus, iZi Combi, iZi Combi
ISOfix, iZi Modular i-Size
Kod produktu: BS511014

Lusterko do obserwacji 
dziecka w podróży

iZi Kid, iZi Plus, iZi
Combi, iZi Combi
ISOfix,iZi Modular i-Size
Kod produktu: BS505166

Ochraniacz fotela  
samochodowego  

iZi Modular i-Size bázis-hoz
Kod produktu: BS505254

Rama antyrotacyjna

iZi Kid , iZi Plus, iZi
Combi, iZi Comfort
Kod produktu: BS511021

SIP+

Pokrowiec przeci-
wdeszczowy

BeSafe iZi Go, BeSafe 
iZi Go Modular i-Size
Kod produktu:
BS540200

Kod produktu: BS511016

Osłonka  
przeciwsłoneczna

Osłonka  
przeciwsłoneczna
iZi Kid i-Size, iZi Plus, iZi
Combi, iZi Combi ISOfix, 
iZi Comfort, iZi Comfort 
ISOfix
Kod produktu: BS530864

 
wysokiej jakości skandynawskich śpiworków. Aby upewnić 
się, że Twojemu dziecku jest bardzo wygodnie w foteliku 
samochodowym marki BeSafe, zalecamy użycie śpiworków 
Voksi® które zostały specjalnie zaprojektowane do fotelików 
dla niemowląt. Produkty Voksi® wykonane są z wysokiej  
jakości materiałów wyprodukowanych zgodnie ze standardem  
Oeko-Tex 100 Standard.Śpiworek Voksi Move wykonany jest 
z wełny oraz puchu, śpiworek Voksi Move Light wykonany jest 
z delikatnej bawełny. Przeczytaj więcej na www.voksi.com. 

Kod produktu: BS3190xxx

Voksi® Move

#202  #224  #204  #205  #206

Kod produktu: BS3265xxx

Voksi® Move Light

#001  #002  #003  #004
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Fotelik 
 dla niemowlaka

Fotelik 
 dla malucha

Fotelik 
 dla niemowlaka
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Tegoroczna kolekcja została podzielona na 4 linie: Melange, Premium, Fresh oraz Tone in Tone. Melange jest 

ekskluzywna i elegancka. Premium i Fresh są gładkie i klasyczne, a Tone in Tone posiadają eleganckie i 

współczesne kolory.

P o d s u m o w a n i e ko l e k c j i 

BeSafe iZi Go Modular i-Size

 #64 #01 #02 #03 #07 #08 #09 
 Czarny Cab Czarny Midnight  Metaliczny Mélange Kość Słoniowa Zachód Słońca Oceaniczny Mélange Morska Zieleń 
  

 #64 #01 #02 #03 #07 #08 #09 
 Czarny Cab Czarny Midnight  Metaliczny Mélange Kość Słoniowa Zachód Słońca Oceaniczny Mélange Morska Zieleń 
  

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

○  Pozycja stojąca: 40  - 75 cm ○  Wiek: od 0 do ok. 12 miesiąca ○  Homologacja: UN r129 (i-Size) ○ Montaż: baza ISOfix / pas 
3-punktowy ○ Kierunek: tyłem  ○  Ekstremalny test: TAK Kod produktu: BS5600xx

  iZi Modular i-Size

○ Pozycja stojąca: 61-105 cm  ○  Wiek: od ok. 6 miesiąca do ok. 4 roku ○  Maksymalna waga: 18 kg ○  Homologacja: UN r129 (i-Size)   
○ Montaż: baza ISOfix ○ Kierunek: tyłem / przodem  ○  Ekstremalny test: TAK Kod produktu: BS5800xx

BeSafe iZi Go X1 

 #64 #70 #72 
 Czarny Cab Rubinowa Czerwień Wulkaniczny Szary 

○ Waga: 0  - 13 kg ○  Wiek: od 0 do ok. 12 miesiąca ○ Homologacja: ECE r44 04 ○ Montaż: baza ISOfix / pas 3-punktowy  

○  Kierunek: tyłem ○  Ekstremalny test: TAK Kod produktu: BS5530xx



Fotelik 
 dla malucha

Fotelik 
 dla malucha

Fotelik 
 dla malucha
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iZi Kid X2 i-Size
NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ NOWOŚĆ NOWOŚĆ NOWOŚĆ

NOWOŚĆ NOWOŚĆ NOWOŚĆ

NOWOŚĆ NOWOŚĆ NOWOŚĆ

 #64 #01 #02 #03 #07 #46 
 Czarny Cab Czarny Midnight  Metaliczny Mélange Kość Słoniowa Zachód Słońca Samochodowa Harmonia 
  

 #64 #01 #02 #03 #07 #46 
 Czarny Cab Czarny Midnight Metaliczny Mélange Kość Słoniowa Zachód Słońca Samochodowa Harmonia 
  

 #64 #01 #02 #03 #07 #46 
 Czarny Cab Czarny Midnight Metaliczny Mélange Kość Słoniowa Zachód Słońca Samochodowa Harmonia 
  

○  Pozycja stojąca: 61  - 105 cm ○  Wiek: od ok 6 miesiąca do ok 4 lat  ○  Maksymalna waga: 18 kg ○  Homologacja: UN R129 
(i-Size)  ○  Montaż: ISOfix ○  Kierunek: tyłem  ○  Ekstremalny test: TAK  Kod produktu: BS5730xx

iZi Plus  

○  Wiek: od ok 6 miesiąca do ok 5 lat  ○  Waga: 0 - 25 kg ○ Homologacja: ECE r44 04 ○ Montaż: pas 3-punktowy ○  Kierunek: 
tyłem  ○  Ekstremalny test: TAK Kod produktu: BS5320xx

iZi Combi X4 ISOfix  

○  Waga: 0  - 18 kg ○  Wiek: od ok 6 miesiąca do ok 4 lat ○  Homologacja: ECE r44 04 ○  Montaż: ISOfix / pas 3-punktowy  
(przodem do kierunku jazdy) ○  Kierunek: tyłem 0 – 18kg (ISOfix), przodem 9 – 18 kg (3-punktowy pas)  ○  Ekstremalny test: TAK  

Kod produktu: BS5390xx



Fotelik 
 dla niemowlaka

Fotelik 
 dla niemowlaka

Fotelik 
 dla malucha

Fotelik 
 dla malucha

Fotelik 
 dla dziecka
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 #64 #01 #02 #03 #07 #46 
 Czarny Cab Czarny Midnight Metaliczny Mélange Kość Słoniowa Zachód Słońca Samochodowa Harmonia 
  

iZi Comfort X3/iZi Comfort X3 ISOfix

○  Waga: 9  - 18 kg ○  Wiek: od ok 1 do 4 lat ○  Homologacja: ECE r44 04 ○  Montaż: iZi Comfort X3 (3-punktowy pas) / iZi 
Comfort X3 ISOfix (ISOfix / 3-punktowy pas)  ○ Kierunek: przodem ○  Ekstremalny test: TAK iZi Comfort X3 Kod produktu: 

Kod produktu: BS5281xx

iZi Up X3/iZi Up X3 FIX

                             #64          #70 #72 
                       Czarny Cab          Rubinowa Czerwień Wulkaniczny Szary

○ Waga: 15  - 36 kg  ○  Wiek: od ok 4 do 12 lat ○ Homologacja: ECE r44 04 ○ Montaż: iZi Up X3 3-punktowy pas / iZi Up X3 FIX 
3-punktowy pas lub ISOfix ○ Kierunek: przodem ○ Ekstremalny test: TAK iZi Up X3 Kod produktu: BS5121xx / iZi Up X3 FIX 
Kod produktu: BS5151xx

Baza ISOfix     I    Baza ISOfix iZi Go 
iZi Modular i-Size    

Baza BeSafe iZi Go ISOfix 
pasuje do fotelika 
BeSafe iZi Go X1 

#BS555001 

Baza BeSafe ISOfix iZi Modular i-Size 
pasuje do fotelików: 
iZi Go Modular i-Size 
i iZi Modular i-Size

#BS569500
 

○   Pozycja stojąca: 40-105 cm ○  Wiek: od 0 do ok 4 lat  

○  Homologacja: UN R129 (i-Size) ○ Montaż: ISOfix
○ Waga: 0 - 13 kg ○ Wiek: od 0 do ok. 12 miesiąca ○ Homologacja: 
ECE r44 04 ○ Montaż: ISOfix  ○ Używany z BeSafe iZi Go X1

NOWOŚĆ NOWOŚĆ NOWOŚĆ NOWOŚĆ
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