
AUTOSEDAČKA (Sk. 0+/1) KIDE

❖ KIDE01RED ❖ KIDE01GREY

Kide 01

Skupina 0+/1 

0 - 18 Kg

Od 0 do 3 let

Systém IsoFix Top Tether

upevnění

Zesílené 

strany

5-bodový 

bezpečnostní 

pás

Polohování 

sedátka

Automatické 

nastavování 

opěrky a pásů

Polstrování 

pásů

Extra pohodlný 

potah
Snadno 

snímatelný 

potah

Testováno 

Crash testy
Homologováno dle 

normy ECE R44/04

Testováno ve Španělsku

CHARAKTERISTIKA:

Autosedačka KIDE poskytuje vašemu dítěti pohodlí a bezpečnost od narození do 18 kg. Snadná instalace, vybavena 

technologií „EPS-pad“ (EPS-EXPANDOVANÝ POLYSTYRÉN : Absorbuje energii nárazu) , která zajišťuje lepší 

ochranu bočního nárazu. 

Užití: proti směru jízdy / do 13 kg, po směru jízdy / od 13 kg do 18 kg.
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AUTOSEDAČKA 

(Sk. 0+/1/2/3) WERDU

❖ WERDU0123GREY ❖ WERDU0123BRG

Skupina 0+/1/2/3 

0 - 36 Kg

Od 0 do 12 let

Jedná se o universální zádržné zařízení, které pokrývá všechny skupiny dětských sedaček. Jinými 

slovy, postupně se přizpůsobuje růstu dítěte (až do 36kg), bez nutnosti koupě nové sedačky.

WERDU v sobě kombinuje instalaci pomocí 3bodového bezpečnostního auto pásu ve spojení s 

konektory Isoclick Fix® pro ještě větší bezpečnost.

Systém 

Isoclick Fix®

Evoluční 
systém

Zesílené 

strany

5-bodový 

bezpečnostní 

pás

Polohování 

sedátka

Automatické 
nastavení výšky 
opěrky hlavy 

Polstrování 

pásů

Extra pohodlný 

potah

Snadno 

snímatelný 

potah

Testováno 

Crash testy

Homologováno dle 

normy ECE R44/04

Testováno v Holandsku

Vedení 

automobilového 

pásu

Regulátor 

výšky

CHARAKTERISTIKA:
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❖ WERDUP0123ANBL ❖ WERDUP0123RED

Skupina 0+ 1/2/3 

0 - 36 Kg

Od 0 do 12 let

Jedná se o univerzální autosedačku, která pokrývá všechny věkové skupiny dětských sedaček. Získáte 

tak výrobek, který můžete používat od narození až do 36 kg, autosedačka se postupně přizpůsobuje 

růstu dítěte. WERDU PLUS kombinuje instalaci pomocí 3 bodového bezpečnostního pásu ve spojení s 

konektory Isoclick Fix® pro větší bezpečnost.

CHARAKTERISTIKA:
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WERDU PLUS
OBOUSTRANNÝ ISOFIX

Systém

Isoclick Fix® 

Homologováno 

dle normy ECE

R44/04

Testováno v 

Holandsku

Testováno 

Crash testy
Snadno 

snímatelný 

potah

Vedení 

automobilového 

pásu

5-bodový 

bezpečnostní 

pás

Polohování 

sedátka

Polstrování 

pásů

Nastavení výšky 
opěrky hlavy 

Evoluční 
systém

Automatické 

polohování 

opěrky hlavy

Systém 

ochrany proti 

bočnímu 

nárazu
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WERDU PLUS
OBOUSTRANNÝ ISOFIX

1 sedátko, 4 fáze

Tato autosedačka pokryje všechny věkové 

kategorie od Skupiny 0+ do Skupiny 3 (od 

narození do 12 let)

Polohování

Autosedačka má několik pozic 

polohování sedátka pro zajištění 

většího pohodli na cestách.

Oboustranné konektory Isoclick Fix® 

Oboustranné konektory Isoclick Fix® 

umožňuji jejich použití při instalaci 

sedačky po / i proti směru jízdy.

SIP systém

Polstrované boky se systémem 

ochrany proti bočnímu nárazu 

absorbují první vlnu nárazové 

vlny při kolizi vozidla.



ADOS 123

❖ ADOS123GREY ❖ ADOS123BEIGE

Skupina 1/2/3

9 - 36 Kg

Od 9 měsíců do 12 let

Autosedačku ADOS lze velmi snadno instalovat díky kombinaci systému upevnění : konektorů Isofix a 

systému Top Tether. Autosedačku je možné používat pro děti ve věku již od 9 měsíců do 12 let. 

Pro skupinu 2/3 se autosedačka používá bez bezpečnostních pásů autosedačky.

CHARAKTERISTIKA:
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Systém 

Isoclick Fix®
Zesílené 

boky

Snadno 

snímatelný 

potah

5-bodový 

bezpečnostní 

pás

Testováno 

Crash testy

Homologováno dle 

normy ECE R44/04

Testováno v Holandsku

Vedení 

automobilového 

pásu

Extra pohodlný 

potah

Polohování 

sedátka

Evoluční 
systém

Polstrování 

pásů

Automatické 
nastavení výšky 
opěrky hlavy 

Top Tether

upevnění

Systém 

ochrany proti 

bočnímu 

nárazu



ADOS 123

E4

Polohování sedátka

Autosedačku ADOS je možné polohovat 

do 3 pozic pro pohodlné cestování.

Polohování opěrky hlavy

Opěrku hlavy a pásy lze snadno 

nastavit najednou jedním tahem.

SIP systém

Polstrované boky se systémem ochrany 

proti bočnímu nárazu absorbují první vlnu 

nárazové vlny při kolizi vozidla.

Opěrka hlavy a boky se 

zesíleným základem

Systém EPS v oblasti hlavy a ramen 

chrání dítě a minimalizuje účinky 

nárazu.



PODSEDÁK 2/3 BASE FIX

❖ BASE23GREY

❖ BASE23BLACK

❖ BASE23RED

Skupina 2/3 

15 - 36 Kg

Od 3 do 12 let

Praktický na cesty, snadný na instalaci. Tento podsedák lze velmi snadno instalovat v 

jakémkoli vozidle. Díky konektorům Isoclick Fix® lze podsedák instalovat jediným kliknutím. 

Sedák má extra polstrování pro maximální stupeň pohodlí.

CHARAKTERISTIKA:

Systém

Isoclick Fix® 

Extra pohodlný 

potah

Snadno 

snímatelný 

potah

Testováno 

Crash testy

Homologováno 

dle normy 

ECE R44/04

Testováno ve 

Španělsku

Regulátor 

výšky
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Skupina:  2/3 

Váha: 15 - 36 kg

Věk: od 4 do 12 let

Instalace pomocí Isoclick Fix®, 

extra pohodlné polstrování.

LITO fix je NOVINKOU mezi podsedáky

ve skupině 2/3 s opěrkou zad 

(od 15 do 36 kg), vybavenou kotevními 

body Isofix, které pomáhají udržet 

sedačku na místě v případě nárazu a 

zajistit sedačku v autě, když se 

nepoužívá, a zabránit tak jejímu 

vypadnutí v případě brzdění.

Používejte pouze ve směru jízdy spolu s 

tříbodovým bezpečnostním auto pásem.

Systém

Isoclick Fix® 

Extra 

pohodlný 

potah

Snadno 

snímatelný 

potah

Regulátor 

výšky

V souladu s normou 

ECE R44/04.

BARVY:

❖ LITO23BLACK ❖ LITO23GREY



VLASTNOSTI:

Velmi pohodlná a snadná instalace

Praktický na cesty, snadný na instalaci. 

Tento podsedák lze velmi snadno instalovat 

v jakémkoli vozidle. 

Opěrky usnadňují správné umístění 

bezpečnostního pásu vozidla.

Konektory Isofix

LITO Fix 23 je vybaven bezpečnostními 

konektory Isofix, které bezpečně přichytí 

podsedák k sedadlu vozidla vybaveného 

systémem Isofix.

Pás pro nastavení výšky

Součástí nového podsedáku LITO Fix 23 

je pás na regulaci výšky automobilového 

bezpečnostního pásu, díky němu lze 

nastavit správou výšku pásu a jeho 

vedení přes rameno dítěte.

Polohování pro větší pohodlí

Opěrku zad lze pro větší pohodlí 

polohovat a zajistit tak správnou 

podporu dětským zádům.


