


bezpieczeństwo /safety wygoda /comfort
I-SIZE

Norma R129 (I-size) to nowy standard homologacji 
dla fotelików samochodowych, w oparciu 
o kryterium wzrostu. Zapobiega ona zbyt wczesnemu 
przesadzaniu dzieci do większych fotelików,  
co wpływa bezpośrednio na poziom bezpieczeństwa.

The R129 (I-size) standard is the new approval standard 
for car seats based on height. It prevents children 
from being transplanted into larger car seats too 
early, which has a direct impact on the level of safety.

Funkcja obrotu o 360 stopni umożliwia obrócenie 
fotelika w kierunku drzwi samochodu  i wygodne 
wkładanie oraz wyjmowanie Twojej pociechy. JED-
NĄ RĘKĄ ustawisz fotelik przodem bądź tyłem do 

kierunku jazdy, bez konieczności demontażu. 

360 degrees rotation function allows you to ro-
tate the seat towards the door of the car and co-
nvenient insertion and removal of your baby. With 
one hand you set the car seat forward or reaward 

facing, without disassembly.



Zagłówek /headrest

Zagłówek ma zadanie chronić głowę oraz górny od-
cinek kręgosłupa przed urazami. Zabezpiecza główkę  
dziecka m.in. przed uderzeniem w szybę boczną. Dlate-
go tak ważne jest jego odpowiednie ustawienie i uży-
wanie fotelika samochodowego jak najdłużej.
Jest on również wyznacznikiem, czy dziecko nie wyro-
sło już z fotelika. Linia oczu nie może przekroczyć gór-
nej krawędzi oparcia lub zagłówka, jeżeli tak się dzieje 
to znaczy, że fotelik jest już za mały.

Odpowiednie ustawienie zagłówka jest równie ważne 
jak prawidłowe zapięcie pasów.

The headrest is designed to protect the head and 
upper spine from injuries. It protects the baby's 
head, among others against hitting the side win-
dow. That is why it is so important to position it 
properly and use the car seat as long as possible.
It is also an indicator of whether the child has out-
grown the car seat. The eye line must not exceed 
the upper edge of the backrest or headrest, if this 
happens it means that the car seat is too small. 

Correctly adjusting the headrest is as important as cor-
rectly fastening the seat belts.

Prawidłowo zapięty fotelik
to podstawa bezpieczeństwa

Correctly fastened car seat it is the basis of security

Poprawne zapięcie pasów jest bardzo ważne.

Jak sprawdzić, czy pasy wewnętrzne w foteliku samo-
chodowym są odpowiednio naciągnięte?

•  odstęp pomiędzy pasem uprzęży a dzieckiem powi-
nien umożliwiać włożenie maksimum dwóch palców.

• możesz wykonać test „szczypnięcia/skubnięcia” - 
spróbować uszczypnąć pas za pomocą kciuka i palca 
wskazującego. Jeśli NIE możesz wykonać tego testu, 
to super! Twoje dziecko jest prawidłowo zapięte.

Zapinając dziecko za pomocą 3-punktowego pasa sa-

mochodowego upewnij się, że opiera się na środkowej 
części ramienia oraz na mostku. Dolna część (biodro-
wa) nie może opierać się na brzuchu. Dzięki prowadni-
com w foteliku zajmuje odpowiednie miejsce.
Większość fotelików posiada zintegrowane pasy z za-
główkiem. Pas powinien być wyregulowany również 
na wysokość. (fig.1)

It is very important to fasten the seat belts correctly. 
How can you check that the harness of the car seat 
are properly tightened?
• the distance between the harness strap and the child 
should allow for a maximum of two fingers.
• you can perform a "pinch / nip test" - try to pinch the 
strap with your thumb and index finger. If you CAN-
NOT take this test, that's great! Your baby is buckled 
correctly.
When buckling your child in with the 3-point car belt, 
make sure it rests on the center of your arm and on 
the sternum. The lower part (hip) must not rest on the 
stomach. Thanks to the guides in the car seat, it takes 
the right place.
Most car seats have integrated harnesses with a he-
adrest. The belt should also be adjusted in height. (fig. 
1) 

Pasy bezpieczeństwa
Harnesses and carbelts
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(fig.1)



SINTRA S2 ISOFIX I-SIZE

NADO 012 ISOFIX I-SIZE

LOGOS ISOFIX I-SIZE

AVOLA ISOFIX I-SIZE
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Sintra S2 Isofix

Sintra S2 isofix i-Size

•  maksimum bezpieczeństwa dla dzieci od narodzin (40 cm) do 4 lat (105 cm)
•  przedłużona jazda tyłem do kierunku jazdy aż do 4 lat
•  unikalna funkcja obrotu o 360 stopni
•  regulowany zagłówek
•  uchwyty do przytrzymywania pasów
•  rama antyrotacyjna zapobiega przesuwaniu fotelika podczas uderzenia 
•  ergonomiczna wkładka wypłycająca z zagłówkiem wykonanym z tkaniny 3D

•  maximum safety for children from birth (40 cm) to 4 years (105 cm)
•  rearward facing extended travel up to 4 years
•  unique 360 degree rotation
•  headrest adjustment
•  handles for holding belts
•  the anti-rotation frame prevents the set from shifting during an impact
•  ergonomic inner cushion with a headrest made of 3D fabric



Nado O12

Nado O12 i-Size

•  maksimum bezpieczeństwa dla dzieci od narodzin aż do 12 lat - po wyjęciu wkładek i wysunięciu 
zagłówka, będzie odpowiedni dla starszaka.
•  możliwość przewożenia dziecka tyłem do kierunku jazdy aż do 105 cm wzrostu (około 18 kg)
•  system ochrony bocznej (SPS)- stanowi dodatkową ochronę w zderzeniach , pochłania energię 
uderzenia bocznego
•  nakładka antyrotacyjna umożliwia dokładne dopasowanie ramy antyrotacyjnej do oparcia 
siedziska w samochodzie
•  innowacja - wentylowana skorupa fotelika

•  maximum safety for children from birth to 12 years old - after removing the inserts and extending 
the headrest, it will be suitable for an older child.
•  rearward facing child transport possible up to 105 cm tall (approx. 18 kg)
•  SPS system, which provides additional protection in side impacts
•  the anti-rotation overlay enables precise adjustment of the anti-rotation frame to the seat 
backrest in the car
•  innovation - ventilated seat shell

40-145
cm

BLUE

Rośnie razem z dzieckiem

Grows with a child



40-150
cm

•  fotelik przeznaczony do użytku przez dzieci o wzroście 40-150 cm 
•  montaż tyłem do kierunku jazdy od momentu osiągnięcia przez dziecko 40 cm do ok. 105 cm, czyli od narodzin 
do około 4 roku życia
•  montaż przodem do kierunku jazdy dla dzieci o wzroście od 105-150 cm, czyli od 4 do 12 roku życia
•  posiada funckcję OBROTU 360 stopni,
•  nowość - wentylowana skorupa fotelika, zapewniająca maksymalny komfort podczas upalnych dni i ograniczająca
   pocenie się dziecka do minimum
•  dodatkowa wkładka dla najmłodszych szczelnie wypełnia przestrzeń pomiędzy fotelikiem a ciałem dziecka i nie
   zostawia wolnej przestrzeni. Dzięki temu nasza pociecha jest stabilnie przytrzymywana wewnątrz fotelika.
•  „bubble seat” - bąbelki na siedzisku zapewniające odpowiednia cyrkulację powietrza i zapobiegające poceniu

•  car seat for use by children 40-150 cm tall
•  rearward facing installation from the moment the child reaches 40 cm to approx. 105 cm, i.e. from birth to 
approx. 4 years of age
•  forward facing installation for children from 105-150 cm tall, i.e. from 4 to 12 years old
•  360 degree ROTATION function
•  new - ventilated shell of the car seat, ensuring maximum comfort during hot days and reducing the child’s
   sweating to a minimum
•  possibility of rearward-facing ride up to 18 kg 
•  an additional insert for the youngest tightly fills the space between the seat and the child’s body and leaves no
   free space. Thanks to this, our child is firmly held inside the seat.
•  „bubble seat” ensure adequate air circulation and prevent sweating

Logos isofix i-Size



Avola isofix i-Size

solidna skorupa
pochłania energię 
uderzenia, co powo-
duje zmniejszenie 
wstrząsów
solid shell absorbs 
the impact energy, 
which reduces 
the shocks

zintegrowana baza isofix
integrated isofix base

regulacja
wysokości
adjustable
headrest

oddychająca
tkanina 3D

3D breathable fabric

GREYBLUEBLACK

składane oparcie - po złożeniu zajmuje mało miejsca, 
dzięki czemu łatwo go przechowywać

foldable backrest - when folded, it takes up little 
space, making it easy to store

Avola Isofix

•  fotelik przeznaczony jest dla dzieci o wzroście od 100 cm do 150 cm czyli od 4 do 12 lat.
•  rośnie wraz z dzieckiem - na wysokość i szerokość 
•  7 pozycji regulacji zagłówka
•  odchylenie fotelika - dopasowuje się do kąta oparcia w samochodzie
•  najwyższy poziom bezpieczeństwa - obszerny zagłówek i solidna skorupa
•  montaż za pomocą Isofix 

•  the car seat is intended for children from 100 cm to 150 cm tall, that is from 4 to 12 years of age.
•  grows with the child - in height and width
•  7 headrest adjustment positions
•  reclining the seat - adjusts to the angle of the backrest in the car
•  the highest level of safety - a large headrest and a solid shell
•  installation with Isofix

Rośnie razem z dzieckiem

Grows with a child

100-150
cm

obszerny zagłówek
spacious headrest



0-25
kg



0-36
kg



Vivaro isofix

4 pozycje pochylenia fotelika zapewnią spokojny sen 
podczas podróży.

The 4 reclining positions of the car seat ensure a good
sleep while traveling. 

9-36
kg

Vivaro Isofix

•  fotelik przeznaczony dla dzieci o wadze 9-36 kg (9 miesięcy - 12 lat, grupa I+II+III)
•  dostępny w wersji z Isofix oraz pasem kotwiczącym Top Tether 
•  możliwość montażu wyłącznie na pas samochodowy
•  system SPS: specjalne poduszki boczne wypełnione pianką polistyrenową pochłaniają energię uderzenia
    bocznego zanim dotrze ona do dziecka, co sprawia, że fotelik staje się o 25% bezpieczniejszy
•  4 pozycje regulacji wychylenia
•  7 pozycji regulacji zagłówka
• bubble seat - siedzisko wykonane ze specjalnego materiału zapobiegającego poceniu

•  car seat for children weighting 9-36 kg (9 months - 12 years, group I+II+III)
•  available with isofix and Top Tether
•  can only be mounted on a car belt
•  SPS system: special side airbags filled with polystyrene foam energy absorbing side impact before it
    reaches the baby, which makes the seat 25% safer
•  4 positions of tilt adjustment
• 7 position headrest adjustment
• bubble seat - seat made of a material which prevents sweating



9-36
kg

•  fotelik przeznaczony dla dzieci o wadze 9-36 kg (9 miesięcy - 12 lat, grupa I+II+III)
•  dostępny również w wersji z Isofix oraz pasem kotwiczącym Top Tether
•  możliwość montażu wyłącznie na pas samochodowy
•  system SPS: specjalne poduszki boczne - wypełnione pianką polistyrenową - pochłaniają energię
   uderzenia bocznego zanim dotrze ona do dziecka, co sprawia, że fotelik staje się o 25% bezpieczniejszy
• tapicerka z perforowanej Alcantary - materiału z mikrowłókien, charakteryzującego się miękkością  
  i wytrzymałością 
• bubble seat - siedzisko wykonane z materiału, który zapewnia komfort siedzenia i zapobiega poceniu

•  car seat for children weighting 9-36 kg (9 months - 12 years, group I+II+III)
•  available also with isofix and Top Tether
•  can only be mounted on a car belt
•  SPS system: special side airbags filled with polystyrene foam energy absorbing side impact before  
   it reaches the baby, which makes the seat 25% safer
• removable upholstery made of perforated Alcantara - material made of microfibers, characterized by
   softness and durabillity
• bubble seat - seat made of a fabric that ensures comfortable seating and prevents sweating 



15-36
kg



wiek dziecka

/child's age/

waga fotelika

/car seat weight/

instalacja w pojeździe

/installation in car/

kierunek montażu

/direction of installation/

I-SIZE

Sintra S2 I-SIZE od narodzin do ok. 4 lat

/from birth to app. 4 years/
14,8 kg 

• isofix + noga podpierająca

/isofix + supporting leg/

• przodem/tyłem do kierunku jazdy

/forward/rearward facing/

Nado O12 I-SIZE od narodzin do  12 lat

/from birth to 12 years/
14,6 kg

• 40-105 cm tyłem: Isofix + noga podpierająca /rearward facing: Isofix + supporting leg/

• 76-105 cm przodem: Isofix + noga podpierająca /forward facing: Isofix + supporting leg/

• 100-145 cm przodem: Isofix + noga podpierająca /forward facing: Isofix + supporting leg/

• przodem/tyłem do kierunku jazdy

/forward/rearward facing/

Avola I-SIZE
od 4 do 12 lat

/from 4 to 12 years/
6,5 kg • isofix

• przodem do kierunku jazdy

/forward facing/

 
Logos I-SIZE od narodzin do ok. 12 lat

/from birth to app. 12 years/
14,5 kg

• 0-18 kg tyłem - pas samochodowy /rearward - seat belt/
• 9-18 kg przodem isofix + top tether /forward facing: isofix + top tether/

• 15-36 kg pas samochodowy /seat belt/

• przodem/tyłem do kierunku jazdy

/forward/rearward facing/

0-36 kg  

Cascade Isofix
od narodzin do ok. 12 lat

/from birth to app.12  years/
9,1 kg

• 0-18 kg tyłem - pas samochodowy /rearward - seat belt/

• 9-36 kg przodem isofix + top tether lub tylko pas samochodowy

/orward - isofix+ top tother or seat belt/

• przodem/tyłem do kierunku jazdy

/forward/rearward facing/

0-25 kg

Vento Isofix
od narodzin do 6 lat

/from birth to 6 years/
 12,8 kg

• 0-13 kg tyłem - pas samochodowy /rearward - seat belt/

• 9-25 kg przodem - isofix + top tether lub isofix + pas samochodowy

/forward - isofix+ top tother or isofix + seat belt/

• przodem/tyłem do kierunku jazdy

/forward/rearward facing/

9-36 kg

Vivaro Isofix 
od 9 miesięcy do 12 lat

/from 9 months to 12 years/
11 kg

• isofix + top tether

• pas samochodowy /seat belt/

• przodem do kierunku jazdy

/forward facing/

Sportivo
od 9 miesięcy do 12 lat

/from 9 months to 12 years/
9 kg

• pas samochodowy

/seat belt/

• przodem do kierunku jazdy

/forward facing/

Sportivo Isofix
od 9 miesięcy do 12 lat

/from 9 months to 12 years/
11 kg

• isofix + top tether

• pas samochodowy /seat belt/

• przodem do kierunku jazdy

/forward facing/

15-36 kg

Avanti 
od 4 do 12 lat

/from 4 years to 12 years/
5,5 kg

• pas samochodowy

/seat belt/

• przodem do kierunku jazdy

/forward facing/

Avanti Isofix  od 4 do 12 lat

/from 4 years to 12 years/
6 kg

• isofix

• pas samochodowy /seat belt/

• przodem do kierunku jazdy

/forward facing/
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