
Grupa 0+, I
od narodzin do około 4 lat

Nowość!

Fotelik zgodny z 
normą i-Size

Twisty to fotelik, który zapewnia bezpieczeństwo zgodnie 
z najnowszą i najbardziej restrykcyjną normą homologacji 
ECE R129, znaną jako i-Size. Zaprojektowany został tak, 
by mali pasażerowie mogli komfortowo i jak najdłużej podróżować 
tyłem do kierunku jazdy. Dzięki temu zwiększa się ich bezpieczeństwo 
i zmniejsza ryzyko obrażeń. Przeznaczony jest dla 
dzieci o wadze max. 18 kg oraz wzroście do 105 cm.

0-18 kg



Najważniejsze cechy:

• Zgodność z rygorystyczną normą ECE R129 i-Size
• Przeznaczony dla dzieci o wadze max. 18 kg (grupa 0+, I)
• Montaż za pomocą systemu ISOFIX i nogi stabilizującej
• Zintegrowana obrotowa baza 360° zapewnia łatwą zmianę 
kierunku siedziska
• 3 stopnie nachylenia
• 7 stopni regulacji zagłówka
• Łatwe mocowanie w samochodzie za pomocą ISOFIX 
  i nogi stabilizującej
• Regulacja pasów zintegrowana z zagłówkiem
• 5-punktowe pasy bezpieczeństwa
• Możliwość demontażu tapicerki do prania
• Nowoczesne wzornictwo łączące estetykę z funkcjonalnością

Tyłem 
do kierunku jazdy 

do wzrostu 105 cm



0-18 kg (grupa 0+, I) oraz wzrost 40-105 cm

Z bazą i nogą montażową w poz. tyłem do kierunku jazdy: szer. 45 x gł. 78 cm 

Bez nogi montażowej: 56 cm / z nogą montażową: 82-104 cm

29 x 30 cm 

tak

3-stopniowa  

tak

14,6 kg 

ECE R129/02 

BLACK GREY NAVY

GRUPA WIEKOWA

WYMIARY ZEWNĘTRZNE

WYSOKOŚĆ

WYMIARY SIEDZISKA

INSTALACJA PRZODEM/TYŁEM

REGULACJA NACHYLENIA

WKŁADKA REDUKCYJNA

WAGA

NORMA

regulowany zagłówek

wkładka dla niemowląt

obrotowa baza

zaczepy ISOFIX

noga stabilizująca



i-Size – Najwyższy poziom bezpieczeństwa

Norma i-Size została wypracowana na podstawie wieloletniej analizy wypadków 
drogowych z udziałem dzieci oraz badań laboratoryjnych z użyciem manekinów 
typu Q. Jej celem jest zapewnienie bezpieczeństwa dzieci na wyższym poziomie 
niż czyniła to dotychczasowa norma ECE R44. Dlatego:
•    wprowadzono montaż za pomocą ISOFIX oraz dodatkowe mocowania 
rezygnując całkowicie z montażu pasami bezpieczeństwa. Dzięki temu, zmini-
malizowane jest ryzyko nieprawidłowego montażu. Proces instalacji fotelika w 
samochodzie jest prosty i wspomagany wskaźnikami informującymi 
o prawidłowym zamocowaniu. 
•    zastąpiono kryterium wagowe fotelika - kryterium wzrostowym, które jasno 
określa w jaki sposób dziecko może być przewożone i kiedy. Dzięki temu, łatwiej 
dobrać będzie fotelik do dziecka. Przestaną być dylematem sytuacje, gdy dziecko 
jest niższe lub wyższe bądź szczuplejsze lub tęższe w porównaniu do rówieśników.
•   ustanowiono sztywny wymóg dotyczący wieku i wzrostu dziecka, które należy 
przewodzić tyłem do kierunku jazdy. Ma to zapobiec pochopnym decyzjom o sa-
dzaniu dziecka przodem. Im dziecko dłużej podróżuje tyłem do kierunku jazdy, tym 
lepiej. Jest to bezpieczniejsze, co potwierdzają liczne testy zderzeniowe. 

Serwis i pomoc:         
telefon: +48 32 226 06 06
e-mail: caretero@caretero.pl

Baza fotelika Twisty umożliwia pełny obrót 
o 360° znacznie ułatwiając wkładanie 
dziecka do fotelika oraz dając możliwość 
montażu przodem i tyłem do kierunku jazdy. 
Obrotowa baza w połączeniu z mocowa-
niem ISOFIX oraz nogą stabilizującą przy-
spieszają i ułatwiają prawidłową instalację 
fotelika.


