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FOTELIK SK500i ISOFIX
Grupa: 0 +1 
Waga: 0 -18  kg
Wiek: 0 - 4 lata ( około) )
System mocowania: ISOFIX 
Homologacja: ECE R129 ( i-size )

SK500i Grupa 0+1

ECE R129 i-size

Grupa: 3
Waga: 22 - 36 kg
Wiek: 6 - 12 lat ( około ) 
System mocowania: PASY BEZPIECZEŃSTWA / ISOFIX 
Homologacja: ECE R44/04

Fotelik samochodowy Sparco SK 900i to nowość wśród fotelików z 
oparciem 2/3.  Wyposażony jest w system isofix, który utrzymuje fotelik 
na miejscu, jest zablokowany w przypadku  nagłego, gwałtownego  
hamowania  czy zderzenia.  Praktyczny w czasie podróży i łatwy w 
instalacji. Regulowane oparcie zapewnia maximum wsparcia dla 
pleców dziecka i zwiększa komfort podróży.

SK900i Grupa 3
FOTELIK SK900 ISOFIX

Grupa: 1+2+3
Waga: 9 - 36 kg
Wiek: 9 miesięcy- 12 lat ( około )
System mocowania:  
PASY BEZPIECZEŃSTWA / ISOFIX 
Homologacja: ECE R44/04

SK700 isofix
FOTELIK SK700 G 123



Grupa: 1+2+3
Waga: 9 -36  kg
Wzrost: 76 - 150 cm( około ) 
System mocowania: ISOFIX
Homologacja: ECE R44/04

Mamy świetne wieści! Nasz nowy fotelik dziecięcy SK800i jest 
już po testach homologacyjnych. Fotelik  ma wiele funkcji, w 
szczególności jest zgodny z unijną normą  „i-size” - spełniając 
tym samym najwyższe standardy ochrony i bezpieczeństwa.

Posiada regulowany, hydrauliczny 
zagłówek, zapewnia silną ochronę 
przed uderzeniami, wykorzystuje 
system klamry uprzęży zabezpieczonej 
przed dziećmi, tapicerka jest z materiału  
odpornego na działanie cieczy i jak 
wspomniano wcześniej - spełnia 
specyfikację i-size (Grupa 1 +2 +3).

1. POCHYLENIE Z 3 POZYCJAMI - Uchwyt u podstawy
siedzeń pozwala na łatwy 3-pozycyjny przełącznik
odchylania, oferując najbezpieczniejsze i najwygodniejsze 
usytuowanie.

Zintegrowana metalowa rama

Zintegrowane wypełnienie
- pianka memory foam

5-punktowy zintegrowany
system pasów

Innowacyjny system ISOFIX

3 punktowy system regulacji
podstawy

2. WZMOCNIONA OCHRONA PRZED UDERZENIEM - Rama 
wykonana jest z wytrzymałych materiałów metalowych
klasy samochodowej - zapewniając bezpieczeństwo
Twojemu dziecku.

3. SPECJALNY SYSTEM UPRZĘŻY - Klamra systemu uprzęży 
jest łatwa w użyciu dla rodziców, ale dla dzieci jest
zabezpieczona przed dziećmi. Miękki, wyściełany pasek na 
ramię jest antypoślizgowy.

4. ZGODNY Z I-SIZE - Silne połączenie z ISOFIX i systemem 
montażu górnego paska mocującego. Badania pokazują,
że jeżeli fotelik jest prawidłowo zmontowany, zmniejsza to 
ryzyko niewłaściwego użytkowania.

SK800i Grupa 1+2+3 iSize Wkrótce dostępne




