
Bezpieczne foteliki
dla każdego dziecka



FOTELIK SPARCO

Nasze produkty to nie tylko jakość, precyzja wykonania, niebanalny design, a przede wszystkim 
bezpieczeństwo. Współczesny fotelik samochodowy to znacznie wiecej niż zwykłe siedzisko. SPARCO 
to foteliki z zaawansowanymi lecz intuicyjnymi rozwiązaniami - łatwy montaż to jednen z naszych 
największych atutów. 

Testowaliśmy ruchome części fotelików i ich mechaniczne właściwości. Przeprowadziliśmy także testy 
wypadkowe, by sprawdzić, czy spełniają najwyższe wymogi bezpieczeństwa. Wszystkie tapicerki można 
zdejmować i prać w temperaturze 40 stopni. 

Wszystkie foteliki SPARCO dla dzieci posiadają certfyfikaty, będące znakiem najwyższego poziomu 
bezpieczeństwa i jakości.

Firma  Sparco  to największy i najbardziej  renomowany na 
świecie producent wyposażenia z zakresu bezpieczeństwa 
do aut wyścigowych, rajdowych, szeroko znany w 
Formule 1, WRC, serii wyścigów NASCAR i nie tylko. 
W rozwiązaniach stosowanych w fotelikach Sparco 
wykorzystujemy nasze wieloletnie doświadczenie z rajdów 
samochodowych, najbardziej innowacyjne technologie z 
zakresu bezpieczeństwa, gotowe intuicyjne rozwiązania, 
które ułatwiają codzienne życie w trosce o Twoje dziecko.



Wysokie ścianki boczne zapewniają 
doskonałą osłonę głowy i nóg.

Więcej miejsca, lepsze ułożenie do snu

3 stopniowa regulacja przy jednym 
pociągnięciu uchwytu

5-punktowe pasy bezpieczeństwa

Ochrona przed uderzeniem 
bocznym

Ergonomiczny design

Możliwość zmiany nachylenia

System pasów Holmbergs

F5000K
Grupa: 0+
Waga: 0 - 18 kg
Wiek: 0- 4 lata ( około )
System mocowania: PASY BEZPIECZEŃSTWA
Homologacja: ECE R44/04

Cechy fotelika

• ustawienie tyłem do kierunku jazdy ( 0 – 13 kg )
• ustawienie przodem do kierunku jazdy ( 9 – 18 kg )
• ochrona przed uderzeniami bocznymi
• łatwa regulacja pozycji
• uniwersalny kształt dla najmłodszych  

i nieco starszych dzieci
• 4 stopniowa regulacja nachylenia
• 5-unktowe pasy bezpieczeństwa

Cechy fotelika





• odpowiedni dla dzieci do 105 cm wzrostu,
• osłony boczne na głowę wyściełane pianką pamięciową,
• 3 stopniowa regulacja nachylenia podstawy przy montażu 

przodem do kierunku jazdy,
• 8 pozycji regulacji zagłówka,
• 5-punktowy system zapinania pasów,
• wodoodporna i odporna na olej bezszwowa tkanina na 

siedzeniu,
• przystosowany przodem i tyłem do kierunku jazdy,
• unikalna technologia produkcji, kombinacji pianki Certfikowa-

nej FCC.

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

SK500i

ECE R129 i-size

Możliwość mocowania tyłem
do kierunku jazdy

SK500i BK
Kolor czarny

SK500i BL
Kolor niebieski

SK500i RD
Kolor czerwony

Cechy fotelika



Obrót 360°

Grupa: 0+1+2+3
Waga: 0 - 36 kg
Wiek: 0 - 12 lat ( około ) 
System mocowania: ISOFIX 
Homologacja: ECE R44/04

• Stalowa rama + podwójne boczne pochłanianie energii.
• Regulacja wielobiegowa.
• Obrót 360°.
• Może być skierowane tyłem do kierunku jazdy.
• Nowa generacja produktów turystycznych dla dzieci.
• Operacja obracania jedną ręką.
• Może być obracany o 90 °, ustawiany w 4 pozycjach

SK600i Nowość !

Cechy fotelika





Grupa: 1+2
Waga: 9 - 25 kg
Wiek: 9 miesięcy- 6 lat ( około )
System mocowania: ISOFIX / Pasy bezpieczeństwa
Homologacja: ECE R44/04

• Odpowiedni dla dzieci od 9 miesięcy do do 6 lat
• Szerokie i głębokie oparcie
• Duże i szerokie poduszki
• Dodatkowy system absorbcji uderzeń bocznych Side Protect TM
• Regulacja wysokości aby idealnie dopasować oparcie do wzrostu dziecka
• zatwierdzony do użytku przodem w kierunku jazdy
• 5-punktowy system pasów Holmbergs
• Ochrona przed uderzeniem bocznym, miękko wyściełane ścianki boczne
• 5 stopniowa regulacja nachylenia jednym uchwytem
• regulacja mocowania pasów aby dopasować ustawienie do wzrostu 

dziecka
• Ergonomiczny design

F500i EVO

Cechy fotelika



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

• poszerzone boki fotelika umożliwiają dodatkową absorbcję 
energii przy uderzeniu bocznym,

• regulacja oparcia, umożliwia stałą zmianę wysokości zagłówka 
wraz z rosnącym dzieckiem,

• 5 punktowe pasy bezpieczeństwa Holmbergs
• poszerzone oparcie – większy komfort podróżowania,
• fotelik wyposażony w 3 punktowy mechanizm regulacji kąta 

oparcia,
• system ułożenia pasa – ułatwia prawidłowe prowadzenie pasa, 

również przy stosowaniu podwyższenia zagłówka fotelika,
• zagłówek i uprząż – zintegrowany system regulacji wysokości,
• miękki pokrowiec – łatwy do demontażu i do prania.

SK700 isofix

CARBON  
LOOK

Cechy fotelika



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

POLIESTER + SIATKA MESH

POLIESTER + SIATKA MESH

• miękki pokrowiec – łatwy do 
demontażu i do prania

Zagłówek i uprząż pasów – 
zintegrowany system regulacji 
wysokości

Regulowane oparcie

Wysokie ścianki boczne zapewniają 
doskonałą osłonę w razie wypadku.

Ochrona przed uderzeniem 
bocznym

5-punktowe pasy bezpieczeństwa

Zapewnia lepszy komfort podrózy i 
więcej przestrzeni

System pasów Holmbergs

Szerokie oparcie

Cechy fotelika

F1000K



• trzymnie boczne umożliwia dodatkową absorbcję energii przy 
uderzeniu bocznym,

• regulacja zagłówka, umożliwia stałą regulację wraz z rosnącym 
wiekiem dziecka,

• poszerzone oparcie – większy komfort podróżowania,
• adaptery FIX connectors, fotelik kompatybilny z samochodami z 

oraz bez ISOFIX,
• przewodnik ułożenia pasa – ułatwia prawidłowe ułożenie pasa 

przy stosowaniu podwyższenia zagłówka fotelika,
• kształt fotelika – umożliwia prawidłowe ułożenie pasa w pozycji 

wysuniętego podwyższenia,
• miękki pokrowiec – łatwy do demontażu i do prania,
• odpowiedni dla dzieci od 15 do 36 kg,
• intuicyjne usytuowanie pasa samochodowego

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

F1000Ki G123 isofix

Cechy fotelika



Grupa: 1+2+3
Waga: 9 -36  kg
Wzrost: 76 - 150 cm( około ) 
System mocowania: ISOFIX 
Homologacja: ECE R129

ECE R129 i-size

Nowość !

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

2. OCHRONA PRZED UDERZENIAMI 
- Rama fotelika została wykonana z 
wytrzymałych materiałów metalowych klasy 
samochodowej, które zapewnią najwyższe 
bezpieczeństwo Twojemu dziecku.

3. INTUICYJNY SYSTEM UPRZĘŻY - Intuicyjny 
dla dorosłych, zapiezpieczony przed dziećmi. 
Miekkie paski naramienne mają również 
funkcję antypośizgową.

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.

Cechy fotelika

SK800i



• trzymanie boczne umożliwia dodatkową absorbcję energii przy 
uderzeniu bocznym,

• regulacja zagłówka, umożliwia stałą regulację wraz z rosnącym 
wiekiem dziecka,

• poszerzone oparcie – większy komfort podróżowania,
• adaptery FIX connectors, fotelik kompatybilny z samochodami z 

oraz bez ISOFIX,
• przewodnik ułożenia pasa – ułatwia prawidłowe ułożenie pasa 

przy stosowaniu podwyższenia zagłówka fotelika,
• kształt fotelika – umożliwia prawidłowe ułożenie pasa w pozycji 

wysuniętego podwyższenia,
• miękki pokrowiec – łatwy do demontażu i do prania,
• odpowiednie dla dzieci od 15 do 36kg

Grupa: 2+3
Waga: 15 - 36 kg
Wiek: 4 lata- 12 lat ( około )
System mocowania: ISOFIX / Pasy bezpieczeństwa
Homologacja: ECE R44/04

F1000Ki G23 isofix

Cechy fotelika



Grupa: 2+3
Waga: 15 - 36 kg
Wiek: 4- 12 lat ( około )
System mocowania: PASY BEZPIECZEŃSTWA
Homologacja: ECE R44/04

SIEDZISKO F100K

F100K

• siedzisko prawidłowo pozycjonuje położenie pasa 
biodrowego i barkowego przy użyciu regulacji 
wysokości.

• niezwykle wygodna i zmywalna tkanina
• niewielka waga ułatwia przenoszenie

F100K ma specjalnie zaprojektowany system 
ułatwiający dopasowanie do wzrostu dziecka, 
siedzisko stosuje się dla dzieci w przedziale 15 – 
36 kg. Wzmocniona struktura wewnętrzna ułatwia 
użytkowanie siedziska.

F100K CZARNO - SZARY F100K CZARNO - NIEBIESKI F100K NIEBIESKO - SZARY F100K CZERWONO - SZARY F100K SZARO - NIEBIESKI

F100K CZARNO - SZARY  PIKOWANY F100K CZARNO - NIEBIESKI  PIKOWANY F100K CZERWONO - SZARY  PIKOWANY F100K SZARO - NIEBIESKI  PIKOWANY F100K NIEBIESKO - SZARY  PIKOWANY



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.

Wymiar zewnętrzny:  46 x 48 x 37 cm  ( szer x dł x wys. )
Wymiar wewnętrzny:  32 x 37 x 30 cm  ( szer x gł x wys. podparcia )

SK900i

• Dodatkowy pas z klamrą - właściwe ułożenie pasa bezpieczeństwa  
względem dziecka

• Komfortowe podłokietniki
• Dwuwarstwowy materiał tapicerki

Cechy fotelika



DYSTRYBUTOR


