


dla pokoleń
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

Nasza historia zaczęła się ponad 50 lat temu, kiedy to nasz pierwszy fotelik ujrzał światło dzienne. W tamtych cza- 
sach, foteliki były tylko miejscem do posadzenia dziecka w samochodzie. Szybko zrozumiano, że fotelik musi chronić 
dorastające dziecko, dlatego zaczęliśmy projektować foteliki na miarę potrzeb dzieci.

Nasz pierwszy fotelik montowany tyłem do kierunku jazdy powstał ponad 25 lat temu. W związku z faktem iż takie  
foteliki są 5 razy bezpieczniejsze, kontynuowaliśmy nasze pionierskie rozwiązania i dalej ulepszaliśmy foteliki tyłem. Firma 
HTS BeSafe od dawna promuje przewożenie dzieci tyłem w Europie i cieszymy się z faktu, iż w 2013 roku nowe przepisy 
UN R129 zostały wprowadzone wraz z wymogiem przewożenia dzieci przez dłuższy okres, od 9 kg (ok 6 miesięcy) do 
15 miesiąca życia. Zmiany te potwierdziły nasz dobry kierunek, jednakże w BeSafe w dalszym ciągu rekomendujemy 
przewożenie dzieci jak najdłużej, minimum do 4 roku życia 

   * Tyłem do kierunku jazdy 5 x bezpieczniej. Źródło: Volvo i Folksam2          



dla pokoleń
HTS jest firmą rodzinną powstałą w 1919 roku. Dzisiaj prowadzi ją 3 i 4 pokolenie, a 5 testuje produkty. „7 lat temu 
urodził się mój pierwszy wnuk. Wspaniałe niemowlę, tak małe i delikatne. Najważniejszym źródłem inspiracji było 
to, aby jak najlepiej chronić 2 moich dzieci, 3 wnucząt w fotelikach BeSafe”, opowiada Hans Kristian Torgersen. 
Bezpieczeństwo, stylistyka i innowacje to wartości towarzyszące nam w codziennej pracy. Zwiększająca się ilość 
samochodów, wyższe prędkości i wyższe standardy bezpieczeństwa inspirują nas do ciągłego ulepszania naszych 
produktów, tak aby  chroniły one dzieci w razie wypadku. Produkty BeSafe zdobyły wiele nagród, dla nas jednak liczy 
się prawdziwe życie. „Gdy widzimy jak właściwe rozwiązanie zabezpieczenia dziecka, chroni jego życie, oznacza to 
że osiągnęliśmy cel”, opowiada Hans Kristian Torgersen, założyciel HTS.
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Założyciel firmy Hans Kristian Torgersen wraz ze swoim wnukiem Kjersti
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W BeSafe wierzymy, że produkty codziennego użytku powinny prezentować się jak najlepiej.  Dla nas design oznacza 
komfort Twojego dziecka, łatwość i bezpieczeństwo montażu w samochodzie, oraz wspaniały wygląd produktu. 
Jesteśmy dumni, że tę ideę dostrzeżoną i nagrodzono wieloma nagrodami za design. Nasz najnowszy produkt, iZi 
Modular, otrzymał niedawno nagrodę Red Dot Design Award 2015. 

Te s t y  i  n a g r o d y



ECE r 129
i-Size

61-105 cm/ 18 kg
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Evolution Modular

BESAFE

Celem firmy BeSafe jest stworzenie najbezpieczniejszego fotelika dla dzieci. Nasze produkty są projektowane tak, 
aby spełniać surowe wymogi bezpieczeństwa, oferować łatwą obsługę oraz jak najlepszy komfort dziecku. Jesteśmy 
zadowoleni, widząc jak nasze foteliki zdobywają tak wysokie noty w niezależnych testach. Więcej informacji o testach 
znajdą Państwo w katalogu oraz na stronie www.besafe.com.pl
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Te s t y  i  n a g r o d y
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N o w o ś ć  –  i Z i  M o d u l a r
BeSafe stale tworzy nowe, innowacyjne produkty, które czynią codzienne życie dzieci bezpie-
czniejszym. Taki też jest nasz najnowszy, wchodzący na rynek iZi Modular. BeSafe iZi Modular 
zawiera bazę ISOfix, którą używamy z fotelikiem dla niemowlaka oraz starszego dziecka, tym 
samym, jedna baza jest używana od 0 do około 4 roku życia. Gdy dziecko wyrośnie z fotelika dla 
niemowlaka, wypinamy go z bazy i montujemy kolejny. Fotelik dla starszego dziecka może być 
również montowany przodem do kierunku jazdy. System jest łatwy do użycia w różnych autach, 
dzięki bazie iZi Modular i-Size, przy tym kompaktowy i posiadający opatentowaną funkcję 
zwiększania przestrzeni na nogi dziecka. iZi Modular jest zgodny z najnowszą i najsurowszą 
homologacją dla fotelików UN R129 (i-Size).
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BeSafe iZi Go Modular otrzymał Oscara Designu – nagrodę Red Dot w 2015 roku.  Pozycja stojąca: 40-75cm 

Wiek: od 0 do ok. 12 miesiąca Homologacja: UN r129 (i-Size)  Montaż: baza ISOfix / pas 3-punktowy  Kierunek: tyłem 

BeSafe iZi Go Modular został zaprojektowany tak, aby jak najlepiej chronić Twoje dziecko. Jest bardzo komfortowy dla dzie-
cka, a system magnetyczny utrzymuje pasy z dala od dziecka, gdy je wyjmujesz lub wkładasz do fotelika. Duża osłonka prze-
ciwsłoneczna 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 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
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Click & Go!
Ruszaj w podróż i odkrywaj  

razem świat!





iZi Modular posiada regulacje pochylenia oraz regulowaną przestrzeń w nogach dla rosnącego dziecka. 13

BeSafe iZi Modular zawiera bazę ISOfix, 
którą używamy z fotelikiem dla niemowla-
ka oraz starszego dziecka, tym samym, 
jedna baza jest używana od 0 do około 4 
roku życia. Gdy dziecko wyrośnie z foteli-
ka dla niemowlaka, wypinamy go z bazy  
i montujemy kolejny.  

Bezpieczna i prosta instalacja z ISOfix

Wypnij bazę za pomocą szarego suwaka

Zielone wskaźniki dla potwierdzenia prawidłowej instalacji 

Bezpieczeństwo i użyteczność w centrum uwagi. Kolorowy wskaźnik  
i sygnał dźwiękowy dla zapewnienia poprawnej instalacji.





BeSafe iZi Go Modular otrzymał Oscara Designu – nagrodę Red Dot w 2015 roku.  Pozycja stojąca: 61-105 tyłem, 88-105 przodem 
Wiek: od ok. 6 miesiąca do ok. 4 roku Homologacja: UN r129 (i-Size) Montaż: baza ISOfix Kierunek: tyłem / przodem

iZi Modular i-Size może być szybko i bezpiecznie zainstalowany na bazie ISOfix. System został zaprojektowany tak, aby był kompaktowy, a tym samym 
oferował opatentowaną funkcje powiększania przestrzeni na nogi dziecka. iZi Modular 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 może być również montowany przodem do kierunku jazdy.

Znakomity komfort i sprytne, rosnące  
wraz z dzieckiem, rozwiązania oraz bezpieczna  

i łatwa instalacja. 
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Celem firmy BeSafe jest stworzenie najbezpieczniejszego fotelika dla dzieci. 

Naszą siłą napędową jest chęć zabezpieczenia najcenniejszego co życiu mamy 

– naszych dzieci. Nasze produkty są tworzone tak, aby spełniać najbardziej re-

strykcyjne testy, oferować komfort dziecku i łatwość użycia przez rodziców. BeSa-

fe 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. 

BeSafe – innowacje w centrum uwagi
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1. Inteligentny system dostępu. Łatwe 
dopasowanie fotelika po włożeniu dziec-
ka. Zagłówek i szelki regulowane są pro-
porcjonalnie jednym ruchem. Magnesy  
w ochraniaczach szelek utrzymują je z dala, 
podczas wkładania dziecka. 

4.  Boczna ochrona przed urazami (SIP+). 
Nowy, innowacyjny system podnosi po- 
ziom bezpieczeństwa przy uderzeniu 
bocznym. SIP+ jest montowany z boku fo-
telika, od strony drzwi samochodu. 

7. Rama antyrotacyjna. Stabilna rama 
antyrotacyjna, ogranicza ruch fotelika 
w górę i w dół, w przypadku uderzeń 
tylnych. Tym samym, dzięki opaten- 
towanemu rozwiązaniu, fotelik utrzy- 
wany jest w pozycji, w jakiej być  
powinien, aby chronić dziecko. BeSafe 
używa również specjalnego systemu 
absorbującego uderzenie, gdzie ramio-
na ISOfix ograniczają siły działające na 
dziecko. 

8. Poprawna instalacja Dla zapewnienia 
maksymalnego zabezpieczenia, fotelik 
musi być właściwie zainstalowany. Be-
Safe stworzył szereg wskaźników oraz 
prostą instalację, jednakże konieczne jest 
zapoznanie się z instrukcja obsługi oraz 
precyzyjne posługiwanie się instrukcją 
instalacji.

5. Dostosuj do rosnącego dziecka. Fo-
teliki BeSafe są dopasowane do każdej 
fazy wzrostu dziecka. Dają możliwość 
wyjęcia poduszek oraz regulacji pasów 
i zagłówka jednym ruchem.

6. Więcej miejsca na nogi. Aby zwięk-
szyć przestrzeń na nogi, nasze najno- 
wsze foteliki są kompaktowe, z opa-
tentowanym systemem powiększania 
miejsca na nogi dzięki regulowanej 
ramie antyrotacyjnej oraz złączom 
ISOfix. 

9. Noga podpierająca. Noga podpierająca 
zapewnia stabilność fotelika w przypad-
ku zderzenia czołowego. Zielony wskaźnik 
oraz sygnał dźwiękowy, potwierdzają pra-
widłowy montaż nogi, dzięki czemu fotelik 
gwarantuje maksimum bezpieczeństwa 
Twojemu dziecku. 

10. Click Safety System (CSS)= ISOfix/
FIX ISOfix sprawia że obsługa jest bardzo 
prosta i redukuje ryzyko złej instalacji 
fotelika. Jak wynika z wielu badań, ISO-
fix jest najlepszym rozwiązaniem dla 
zmniejszenia ryzyka błędu instalacji. 
Twoje dziecko jest więc najlepiej za-
bezpieczone cały czas. 

3. 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 punk-
towych uprzęży we wszystkich swoich 
fotelikach z wewnętrznymi pasami. 

2. Opatentowany system przebiegu 
pasa. BeSafe od zawsze dąży do stwo- 
rzenia tak bezpiecznych fotelików, jak 
tylko to możliwe. Jednocześnie z prostą 
instalacją, gdzie 3-punktowy pas jest 
zawsze widoczny. Nasz opatentowany 
system, z widocznym pasem i blokadą to 
najlepsze rozwiązanie dla zmniejszenia 
ryzyka błędnej instalacji. 

17



Ż y c i e  j e s t  m a g i c z n ą  p o d r ó ż ą



N i e m o w l a k

Ż y c i e  j e s t  m a g i c z n ą  p o d r ó ż ą





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 ergono- 
micznie zaprojektowaną rączkę oraz wbudowaną osłonkę przeciwsłoneczną, tak aby był łatwy w użyciu i stylowy.

BeSafe iZi GO X1 otrzymał nagrody i wysokie noty:* Stiftung Warentest, ADAC, Auto Motor und Sport and WHICH?  Waga: 0-13 kg Wiek: od 0 do ok. 12 miesiąca Grupa: 0+  Homo-
logacja: ECE r44 04 Montaż: baza ISOfix / pas 3-punktowy Kierunek: tyłem
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Click & Go!
Click & Go! Stylowy, łatwy w użyciu  
i instalacji zarówno w samochodzie 

jak i na wózku.

* Więcej informacji o testach znajdą Państwo w katalogu oraz na stronie www.besafe.com.pl



D o b re  to wa r z y st wo  s k ra ca  d ysta n s !



D o b re  to wa r z y st wo  s k ra ca  d ysta n s !

M a l u c h



Kierunek ruchu    Przodem do kierunku jazdy                                   Kierunek ruchu    Tyłem do kierunku jazdy  

T y ł e m  d o  k i e r u n k u  j a z d y  –  5  x  b e z p i e c z n i e j



Kierunek ruchu    Przodem do kierunku jazdy                                   Kierunek ruchu    Tyłem do kierunku jazdy  

T y ł e m  d o  k i e r u n k u  j a z d y  –  5  x  b e z p i e c z n i e j

Czołowe testy zderzeniowe udowodniły, że nacisk na kręgi szyjne jest 5 x większy, gdy dziecko siedzi przodem 

do kierunku jazdy, niż w przypadku, gdy jest skierowane tyłem. Przy zderzeniu czołowym, gdy dziecko siedzi 

przodem do kierunku jazdy, jego ciało jest wyrzucone do przodu powodując duży nacisk na szyję. Ponadto, 

istnieje ryzyko uderzenia o oparcie przedniego fotela. W przypadku gdy dziecko siedzi tyłem do kierunku jazdy, 

skorupa fotelika działa jak tarcza ochronna i absorbuje siłę uderzenia. Należy również pamiętać o zabezpiecze-

niu wszystkich luźnych obiektów w samochodzie.

Dzieci są szczególnie narażone na obrażenia w wypadkach samochodowych. Ich głowy są nieproporcjonalnie ciężkie 

w stosunku do ciała, a szyja jest niewykształcona. Jeżeli dziecko siedzi przodem do kierunku jazdy, jego głowa jest 

wyrzucona do przodu z niesamowitą siłą, powodując znaczny ucisk na szyi i głowie. 

W związku z zaprojektowaniem pierwszego fotelika tyłem do kierunku jazdy ponad 25 lat temu, BeSafe dalej konty-

nuował prace nad fotelikami tyłem. Badania pokazały, że przewożenie dzieci tyłem, jest najbezpieczniejszym wyborem* 

Nowe przepisy i-Size zwracają uwagę na większe bezpieczeństwo fotelików tyłem, dzięki czemu nakładają obowiązek 

przewożenia dzieci tyłem do 15 miesiąca życia. Jest to bardzo dobry, pierwszy krok, a my nadal będziemy rekomendowali 

przewożenie dzieci tyłem do kierunku jazdy jak najdłużej jest to możliwe, a minimum do 4 roku życia. 

     * Tyłem 5 x bezpieczniej. Źródło: Volvo i Folksam             25



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 zwyciężył już 3 razy, ostatnio w teście fotelików Folksam 
**Folksam, Grudzień 2015 

Zatwierdzony testem Plus, zwycięzca 2015  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 

Zwycięzca testu!*  
Grudzień 2015

Montaż tyłem do kierunku jazdy  
za pomocą 3-punktowych pasów oraz  

długi okres uzytkowania. 
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Świat jest o wiele ciekawszy dla  
dziecka gdy siedzi tyłem do kierunku jazdy,  

a ponadto bezpieczniejszy!

*Więcej informacji o testach znajdą Państwo w katalogu oraz na stronie www.besafe.com.pl



iZi Kid X2 i-Size jest zgodny z nową homologacją UN R129 (i-Size) oraz rygorystycznym testem Plus. iZi Kid Xs i-Size jest udoskonaloną 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 Zatwierdzony testem Plus 2015
Pozycja stojąca: 61-105cm Wiek: od ok 6 miesiąca do ok 4 lat Homologacja: UN R129 (i-Size) Montaż: ISOfix  Kierunek: tyłem

Skandynawski wybór: fotelik z ISOfix  
i rewelacyjna regulacja pochylenia!
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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 miej- 
sce na nogi dziecka. Fotelik iZi Combi X4 ISOfix jest wyposażony w 5-punktową uprząż z magnesami utrzymującymi ją po bokach, gdy wkładamy 
dziecko, łatwo się go montuje i reguluje, a dziecku daje niesamowity komfort i rewelacyjną regulacje pochylenia.

Dostosowujący się fotelik,  
montowany przodem i tyłem  

do kierunku jazdy.

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)
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iZi Comfort jest fotelikiem montowanym przodem do kierunku jazdy. Fotelik jest bardzo komfortowy i oferuje dziecku bardzo dobrą 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. 

Waga: 9 – 18 kg Wiek: od ok 1 do 4 lat Grupa: 1 Homologacja: ECE r44 04 Kierunek: przodem
Montaż: iZi Comfort X3 (3-punktowy pas) / iZi Comfort X3 ISOfix (ISOfix / 3-punktowy pas)

Dzięki unikalnemu systemowi  
przebiegu pasa, montaż  

iZi Comfort X3 w samochodzie  
jest bardzo łatwy.

29



Dotrzeć  bezpiecznie  i  komfortowo
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Dotrzeć  bezpiecznie  i  komfortowo

D z i e c k o 
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iZi Up 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 prowadnice pasa utrzymują go we właściwej pozycji 
na barkach dziecka. W celu wykluczenia błędu przebiegu pasa, iZi Up X3 nie posiada niepotrzebnych prowadnic pasa, nazywanych podłokietnikami. 

Waga: 15 – 36 kg Wiek: od ok 4 do 12 lat Grupa: 2/3  Homologacja: ECE r44 04 Montaż: 3-punktowy pas Kierunek: przodem 

Znakomita ochrona,  
doskonały komfort i łatwe użycie 

– również dla starszego dziecka.
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Chcemy zapewniać najbezpieczniejsze podróże również starszym dzieciom, dlatego stworzyliśmy iZi Up X3 FIX. Jest bardzo łatwy w użyciu  
i dopasowuje się proporcjonalnie, jednym ruchem, do wzrostu dziecka, a prowadnice pasa 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. 

Waga: 15 – 36 kg Wiek: od ok 4 do 12 lat Grupa: 2/3 Homologacja: ECE r44 04 Montaż: 3-punktowy pas oraz ISOfix Kierunek: przodem
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Unikalny System Ochrony Bocznej (SIR)
Wspaniała ochrona boczna zyskała rewolucyjne rozwiązanie: SIR – Side Impact Rotation. 
Oznacza to, że w przypadku uderzenia bocznego, fotelik obróci się do wewnątrz, w kierun-
ku środka samochodu, dzięki czemu dziecko jest odwrócone od punktu uderzenia, oraz nie 
wyrzucane do przodu w stronę drzwi, co jest powszechne w kolizjach bocznych. 

Chroń swoje starsze dziecko jak najlepiej  
– jak najdłużej.
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Jeden pas  
– dwa życia



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 pozytywnie testy zderzeniowy zgodnie z ECE R16 (homologacja dla pasów).

Rekomendowany: od 2 miesiąca ciąży
Montaż: ISOfix lub dołączonym paskiem wokół oparcia  Test: ECE R16

Ułożenie pasa bez  
adaptera BeSafe

Ułożenie pasa  
z adapterem BeSafe
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