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Wij zorgen voor de veiligheid en bescherming van kinderen. Daarnaast 
willen wij dat onze producten gezinnen helpen om onbeperkt mobiel 
te zijn en zich dagelijks stressvrij te verplaatsen. Daarom zetten wij in 
op de hoogste veiligheid en kwaliteit, naast doordachte innovatie.

Veiligheid, kwaliteit en design – voor elk gezin 
Elk gezin is anders. Maar als het om veiligheid gaat, is 
iedereen het eens: alleen het beste is goed genoeg.
En dat is precies hoe wij de zaken zien. Wat je 
persoonlijke dagelijkse uitdagingen ook zijn: bij RECARO 
combineren we intelligente functies en baanbrekende 
technologieën in een authentiek product dat het welzijn 
bevordert. Onze autostoelen zijn comfortabel en veilig. 
Elk product past perfect in je leven. Voor stressvrije ‘wij-
momenten’ – Samen is beter.

Alles is samen beter
Met de foto van de eerste echo van je kleine wondertje 
begint een heel nieuw tijdperk. Een fantastische periode, 
want nu vormen jullie een gezin. RECARO-producten 
zorgen ervoor dat je vanaf het prille begin op een relaxte 
en stressvrije manier van elk moment kan genieten. Of 
het nu het eerste bezoek aan de dokter is, het dagelijks 
boodschappen doen of jullie eerste vakantie samen: 
onze reisgenoten van topkwaliteit combineren kwaliteit, 
functionaliteit en design bij elke verplaatsing. Want alles 
is gewoon eenvoudiger samen. Samen gaat alles immers 
beter. Want een gezin hebben, betekent samen zijn.

Waarom wij begrijpen wat ouders willen
Achter elke autostoel van RECARO zit 110 jaar ervaring. 
Onze vaardigheden op vlak van engineering zijn al die 
tijd blijven evolueren. Vandaag zit elk product boordevol 
technologie en unieke functionaliteit. We combineren de 
kennis die we hebben opgedaan bij de ontwikkeling en 
productie van hoogwaardige race- en vliegtuigstoelen, 
om de perfecte autostoel te maken. Daarnaast zijn onze 
ontwerpers zelf ook moeders, vaders, tantes en ooms. 
Reden te meer om ons elke dag in te spannen om de 
veiligheid en het welzijn van de kleintjes in je gezin te 
garanderen. Wij willen jou ondersteunen. Ga je mee met 
ons op reis?

Is er iets beters dan samen de wereld ontdekken? Want samen is alles beter. 
Daarom combineren de hoogkwalitatieve zitjes van RECARO veiligheid, ergonomie 
en functionaliteit met een uniek design. Voor zorgeloze momenten en een stressvrije 
mobiliteit. Zo kunnen jullie ten volste genieten van zorgeloze momenten samen. Voor 
meer kostbare tijd. Voor heel veel ‘wij’. Voor momenten die blijven duren – net zoals 
die allereerste foto.

Want vandaag is de beste dag – en morgen ook
Onze autostoelen zijn unieke combinaties van het 
hoogste niveau van veiligheid, een eenvoudige 
bediening, een ergonomisch gebruik voor ouders 
en duurzame kwaliteit. Dit alles wordt in het meest 
moderne design gegoten. Als topfabrikant biedt 
RECARO je gezin een betrouwbare ondersteuning – voor 
langere verplaatsingen, maar ook voor kleine, alledaagse 
avonturen. Zodat elke dag de beste dag is van je 
gezinsleven samen.

MOMENTEN CREËREN

Vandaag is onze favoriete dag. En morgen ook.



76

RECARORECARO

Getest, bekroond – zeer goed bevonden
Door veiligheid, ergonomie en functionaliteit te 
combineren met een aantrekkelijk design, bepalen 
wij nieuwe normen voor het vervoer van zuigelingen, 
baby’s en kleine kinderen. Dit wordt bevestigd 
door talrijke onderscheidingen en succesvolle 
consumententests.

Wij doen er alles aan om de veiligheid van je 
kind te waarborgen
Hoe win je vertrouwen? Door altijd meer te doen dan 
anderen verwachten. Wij rusten onze kinderstoelen 
en wandelwagens uit met aanzienlijk meer 
veiligheidsvoorzieningen dan de veiligheidsnormen 
vereisen. Onze ingenieurs en ontwerpers zouden het 
niet anders willen: de pioniersgeest zit diep verankerd in 
de bedrijfsfilosofie van RECARO. We willen niet alleen 
maar tot de beste behoren. We willen de beste zijn. 
Zodat ouders ons vertrouwen. Op elke weg. Op elke rit.

Waarom veiligheidsnormen op zich niet volstaan
Onze veiligheidstechnologieën gaan verder dan enkel 
bescherming in een noodgeval. Ze werken ook wanneer je 
je draagzitje draagt, wanneer je je kind in de autostoel zet en 
tijdens heel de rit. We ontwerpen volgens jouw dagelijkse 
gezinsroutine, op een eenvoudige en veilige manier. Adaptieve 
functies, supereenvoudige bediening, intuïtieve stoeltjes, ... al 
deze aspecten samen leiden tot de beste resultaten. Op deze 
manier garanderen wij ouders het hoogste niveau van veiligheid. 
Wij verwerken de resultaten van gerenommeerde testinstituten 
in ons ontwikkelingsproces: ADAC, Stiftung Warentest (Duitse 
consumentenorganisatie) en, last but not least, de grootste 
specialist op dit vlak: de gezinnen zelf.

i-Size
Vervoer tegen de rijrichting in, een geoptimaliseerde 
bescherming tegen zijdelingse impact en de intuïtieve 
ISOFIX-installatie bieden kleine reizigers een maximale 
veiligheid op de achterbank. Bij een frontale aanrijding 
wordt de energie over het hele lichaam verspreid, waarbij 
de gevoelige zone van het hoofd en de nek beschermd 
blijft. i-Size of UN R129 werden ontwikkeld op basis van 
de nieuwste testmethodes op vlak van kinderveiligheid in 
de auto en beschrijven de meest actuele normen met de 
hoogste veiligheidsvereisten.

De nieuwe EU-veiligheidsrichtlijnen schrijven voor dat alle kinderen tot de leeftijd van 15 maanden tegen 
de rijrichting in moeten reizen. Onze veiligheidsexperts raden het vervoer tegen de rijrichting in aan, indien 
mogelijk tot de leeftijd van 4 jaar.

Als het gaat om veiligheid zijn er geen compromissen mogelijk. Daarom is onze 
topprioriteit ervoor zorgen dat jouw kinderen veilig zijn en ongedeerd blijven. Onze 
oplossingen overtreffen regelmatig de wettelijke normen en maken indruk op 
gerenommeerde testinstituten en ouders wereldwijd. De combinatie van betrouwbare 
veiligheidstechnologie en een uitzonderlijke productkwaliteit zorgt ervoor dat gezinnen 
tijdens alle ritten gerust zijn. En de kleintjes? Dit zitten comfortabel en veilig en kunnen 
heerlijk wegdromen.

Wat gebeurt er tijdens een crashtest?
Tijdens een frontale crashtest met een kinderstoel wordt 
een crashtestslee met een snelheid van ongeveer 70 
km/u in een kwestie van milliseconden abrupt tot stilstand 
gebracht. Dit genereert een enorme hoeveelheid energie: 
zo’n 40 keer meer dan de zwaartekracht op aarde. 
Onze draagzitjes en autostoelen zijn uitgerust voor deze 
noodsituatie. Onze draagzitjes en autostoelen willen de 
dagelijkse routine van je gezin organiseren op een zorgeloze 
en ontspannen manier, inclusief de veiligheid.

Bescherming tegen zijdelings impact
De bescherming tegen zijdelingse impact in onze 
autostoelen bestaat uit afneembare, inklapbare of 
geïntegreerde systemen. Op deze manier kan de 
autostoel voor elke rit optimaal en snel worden 
aangepast. Door middel van onze systemen voor 
geavanceerde zijdelingse bescherming (ASP) 
garanderen wij een bescherming die veel verder gaat 
dan de wettelijke vereisten. De krachten die ontstaan bij 
een aanrijding worden door de autostoel geabsorbeerd 
en opgevangen, voor nog betere prestaties bij impact.

HERO-veiligheidssysteem
Ons HERO-veiligheidssysteem voorkomt dat de 
riemen wegglijden of verdraaien. De riemen en 
schouderkussentjes worden op de juiste positie 
gehouden, samen met de hoofdsteun. De gepatenteerde 
technologie zorgt er eveneens voor dat in geval van 
impact alle krachten worden afgeleid, voor een maximale 
veiligheid voor kinderen.

VEILIGHEID CREËREN
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VEILIGHEID CREËREN

De hele rit. De hele dag.

Wij zijn zelf ook ouders en willen jou de beste en veiligste 
oplossingen bieden. Daarom gaan we elke dag veel verder dan de 
vereiste veiligheidsnormen.

Veiligheid en kwaliteit die je kan voelen
Onze collecties combineren de hoogste kwaliteits- en 
veiligheidsniveaus en steunen op de aspiratie van onze 
teams om ze elke dag opnieuw beter en veiliger te maken. 
Daarom wordt elke autostoel onderworpen aan een heel 
reeks tests op meerdere niveaus. Onze ingenieurs en 
ontwerpers investeren veel tijd in de ontwikkeling, tot 
net voor de productiefase. Want één ding staat vast: 
de combinatie van passie en kennis leidt tot het beste 
resultaat. Onze focus is uiteraard gericht op noodsituaties. 
Niettemin speelt ook duurzaamheid een centrale rol voor 
een fabrikant van kwaliteitsproducten. Zo verzekeren 
wij dat je optimaal kunt genieten van je vrijetijd samen. 
Samen met je RECARO-autostoel – Samen is beter.

Bekend om onze stoelen en onze pioniersgeest
Er zijn mensen voor wie de veiligheid van je kind net zo 
belangrijk is als voor jou: onze medewerkers. Wij zijn 
immers ook ouder, tante, oom of grootouder. Wij zien 
het als onze taak om je de beste oplossing te bieden 
voor je dagelijkse uitdagingen. En er is meer:

Eén aanraking zegt meer dan duizend woorden
Ken je onze meest recente ontwerpen? Bij 
gerenommeerde retailers kan je onze autostoelen en 
wandelwagens op je gemak uitproberen. En je zal 
verrast zijn: je kan de veiligheid werkelijk voelen.

Onze autostoelen hebben een lange weg afgelegd wanneer ze eindelijk in productie gaan. 
Tijdens dit proces werken we samen met internationale testinstituten. Aan het einde van 
de productie worden onze producten intensief en uitgebreid getest. In de laatste fase is 
niemand zo kritisch over het resultaat als ons team van ingenieurs en ontwerpers zelf. Je 
kunt er zeker van zijn dat RECARO je alleen oplossingen biedt voor je dagelijkse routine 
waar wij zelf absoluut van overtuigd zijn. Iets anders is voor ons uitgesloten.

De strengste tests ter wereld
Wij werken samen met gerenommeerde testinstituten
om onze producten voortdurend te verbeteren en om tot 
nieuwe inzichten te komen: DEKRA, TÜV in Duitsland, 
TASS in Nederland en vele andere partners wereldwijd.
We voeren deze tests niet enkel uit om te voldoen aan 
de normen. We willen concurreren en ons verbeteren 
op internationaal niveau. Voor ons omvat dit ook de 
tests die afgeleid zijn van de EURO NCAP, zoals de tests 
uitgevoerd door Stiftung Warentest en ADAC. Niet
gewoon om deel te nemen, maar om zo goed mogelijk 
te presteren. Dat is onze drijfveer.

wij ontwikkelen beschermende bondgenoten, die jaren-
lang meegaan op alle familie-uitjes en -reizen. Alleen 
iemand die hier allemaal voor zorgt, kan jouw vertrou-
wen winnen.
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Baby’s zijn veel gevoeliger voor bewegingen en aanrakingen. Met 
huidvriendelijke materialen en een comfortabele zitplaats, maken 
we het de kleine reiziger makkelijk om van elke rit te genieten.

Draagzitjes die zich aan je baby aanpassen
De speciale combinatie van een in de hoogte aanpasbare 
hoofdsteun en geïntegreerde riemen in de achterwaarts 
gerichte autostoel Salia, vermindert de druk op de 
wervelkolom en het hele lichaam. Met een individueel 
instelbare zithoek kan je kind comfortabel zitten tijdens 
de rit of zalig in slaap vallen.

Autostoelen die veiligheid
en ondersteuning bieden.
Tijdens de ontwikkeling van onze producten, speelt een 
ergonomische zitpositie een belangrijke rol. Met behulp 
van de nieuwste medische inzichten ontwikkelen wij 
onze gepatenteerde technologie en brengen we gezonde 
ergonomie, robuuste kwaliteit en een eenvoudige 
bediening op een unieke manier samen. Met RECARO 
genieten kinderen de beste zorg – van hun eerste 
boertje, tot hun eerste rit naar de bioscoop. Misschien 
wordt het draagzitje wel hun tweede favoriete zitplaats, 
na de schoot van mama en papa uiteraard.

Onze reistip voor jonge ouders:
Wanneer je met een baby onderweg bent met de 
wagen, is het aan te bevelen om regelmatig te stoppen. 
Zo kan je kleine uk zich eens goed uitrekken en wat 
bewegen op een ruim speeltapijt. Op deze manier 
ondersteun je de gezonde ontwikkeling van je kind. 
Zelfs met oudere kinderen blijft regelmatig stoppen om 
even de benen te strekken een goed idee. Zo voelen ze 
zich beter en zijn ze ook beter gezind.

Functies die het leven van ouders gemakkelijk maken
Om ervoor te zorgen dat je het stoeltje moeiteloos bevestigt, 
bieden wij ook een modulair systeem met een basis aan. 
Met één enkele klik is het draagzitje veilig bevestigd. Handige 
indicatoren geven groen licht wanneer alles zich in de juiste 
positie bevindt. En het allerbeste: de basis kan ook makkelijk 
worden gedemonteerd en opgeborgen.

Een gezonde houding is van essentieel belang voor je kleine ontdekkingsreiziger. In 
samenwerking met vooraanstaande orthopedisten en fysiotherapeuten, hebben wij van 
onze autostoelen en wandelwagens de perfecte reisgenoten gemaakt voor elke rit. Vanaf 
de eerste dag dat je ze gebruikt, verzekeren de RECARO-producten dat je kind optimaal 
wordt ondersteund tijdens het zitten en bij elke beweging. Slimme functies maken ook de 
bediening voor ouders gemakkelijker. Samen met huidvriendelijk textiel in modieuze designs 
ontstaan zo aantrekkelijke en ondersteunende reisgenoten voor elke rit – Samen is beter.

Autostoelen die meegroeien met je kind
De autostoel Mako Elite is uitgerust met een verstelbare 
beensteun. Deze biedt je kind extra ondersteuning. 
De steun kan individueel worden aangepast. De 
zogenaamde Smart Protection Wings passen zich aan de 
schouderbreedte van je uk aan en ‘groeien’ automatisch 
mee, dankzij de verstelbare Rugleuning.

Intuïtieve materialen voor je dagelijkse routine
Onze huidige textielinnovatie is zowel licht als luchtig, 
terwijl ze ook duurzaam en robuust is voor een dagelijks 
gebruik. Dankzij het gebruik van ademende hoezen 
bieden wij je kind het ideale welzijn. Slimme openingen in 
de structuur van de stoel en het gebruik van netweefsel 
zorgen voor een voortdurende luchtventilatie. Zo voelt 
je baby zich op zijn gemak en begint hij niet te zweten. 
Bovendien blijft het draagzitje lange tijd even mooi als op 
de eerste dag dat je het in gebruik nam.

ZORG CREËREN
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Ergonomisch waardevol voor ouders
Ontwikkeld in samenwerking met vooraanstaande 
ergonomiespecialisten, intensief getest in verschillende 
ontwikkelingsfasen en geëvalueerd door de objectieve 
mening van gerenommeerde testinstituten: elk ontwerp 
van RECARO combineert functionaliteit, ergonomie 
en esthetiek. Op deze manier ondersteunen we het 
hele gezin in zijn dagelijkse routine. Of het nu gaat om 
een 360° draaibare zitting, de indicatoren op de basis 
van de autostoel of onze met één hand opplooibare 
wandelwagens, we maken het kinderen, ouders en 
grootouders makkelijker om samen te genieten van leuke 
momenten. Want dat is wat telt voor ons.

Duurzame producten die lang meegaan
Met de geboorte van een kind, verandert ook 
het bewustzijn van ouders: er is meer vraag naar 
geteste, duurzame en milieubewuste materialen. 
Ten eerste moet je kleintje een algemeen gevoel 
van welzijn hebben. Ten tweede wil je mee voor de 
planeet zorgen voor je kinderen en kleinkinderen. 
We zijn ons bij RECARO bewust van onze dubbele 
verantwoordelijkheid. Voor ons betekent kwaliteit ook 
altijd duurzaamheid. Daarom pleiten wij voor bijzonder 
duurzame materialen en een productieproces dat zuinig 
omspringt met grondstoffen.

Ruiken, aanraken, voelen, proeven – baby’s ontdekken de wereld met al hun zintuigen. 
Een aangenaam gevoel op de huid en een rugvriendelijke houding zijn bijzonder 
belangrijk voor pasgeborenen. Zo komen ze snel tot rust in een zeer prikkelende 
dagelijkse omgeving. Daarom gebruiken wij bij RECARO onvervuilde materialen 
en een gezonde ergonomie. In elke individuele werkfase streven wij ook naar 
duurzaamheid. Dit alles bij elkaar zorgt ervoor dat onze kinderen kunnen opgroeien 
zoals ze verdienen. Zij zijn het immers die de wereld van morgen vorm zullen geven. 
Hoopvol samen – Samen is beter.

Zes huidvriendelijke feiten
voor ouders
De huid van baby’s en kleine kinderen 
is bijzonder gevoelig, vooral voor 
aanrakingen. Ze kan dan ook veel 
heviger reageren op verontreiniging, 
oneffen oppervlakken en temperatuur. 
Daarom zijn onze ontwerpers en 
ingenieurs bijzonder kritisch als het 
gaat om de selectie en verwerking van 
onze materialen en textiel.

1. Voorbij de normen
Wij gaan ver voorbij de door de wet 
vereiste normen.

2. Onvervuilde materialen
We eisen dat onze materialen 
duurzaam zijn en vrij van vervuiling.

3. Hoogwaardig textiel
Gemakkelijk te onderhouden, 
machinewasbaar, sneldrogend textiel 
en duurzame kwaliteit.

4. Fenomenale vulling
Wij gebruiken hoogwaardige 
schuimsoorten uit de automobielsector. 
Daarom kunnen wij duurzame vullingen 
garanderen voor jarenlang comfort.

5. Beste verwerking
Alle textiel en stiksels worden 
onderworpen aan strikte 
duurzaamheidstests.

6. Onafhankelijk geïnspecteerd
Bijkomende tests van onafhankelijke 
instituten en de naleving van alle EU-
normen.

ZORG CREËREN

Jij verzorgt. Wij ook.
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Veiligheid is onze topprioriteit
Alles begint met het optimale veiligheidsniveau. 
Korte ritten, lange excursies of de eerste vakantie 
samen: wij maken het gezinsleven zorgeloos en 
veilig voor iedereen. Want niets is belangrijker dan je 
op je gemak voelen op je rit door de stad of op een 
lange reis met je kind. Bij RECARO zijn we uiteraard 
bezig met het beschermen van je kleine lieveling in 
een noodgeval. Maar we willen je natuurlijk ook elke 
dag steunen in alledaagse situaties.
Zodat je van elk moment samen als gezin kan 
genieten – Samen is beter.

Onze waarden tonen wie we zijn
Onze focus ligt op veiligheid en kwaliteit, verenigd in een 
aantrekkelijk en tastbaar ontwerp. Door baanbrekende 
technologie, zoals ons gepatenteerde HERO-
veiligheidssysteem, bieden wij ouders meerwaarde. Dit 
wordt bevestigd door talrijke nationale en internationale 
onderscheidingen. Voor ons zijn deze mijlpalen het beste 
kwaliteitskeurmerk, naast vele tevreden gezinnen, en 
een bevestiging dat we op de goede weg zijn. Onze 
belofte aan jou: we zullen niet stoppen met elke dag 
beter te worden.

Onze referenties spreken voor zich
Onze producten wonnen al tal van internationale prijzen. 
Deze bekroningen zijn het bewijs van onze uitgebreide 
technische vaardigheden en expertise.

Kwaliteit is een voorwaarde voor alles
Duurzame materialen, ingenieuze technologieën en 
de strengste tests: bij RECARO laten we niets aan het 
toeval over. Wij zijn er immers van overtuigd dat goede 
producten alleen kunnen ontstaan uit goed werk. Wij zijn 
ook een voorstander van duurzaamheid. Onze processen 
zijn grondstofzuinig en maken wereldwijd indruk op 
ouders.

Met een klein kind zijn er elke dag wel nieuwe uitdagingen. Het is geruststellend 
te weten dat je met RECARO een bondgenoot hebt die je veilige en betrouwbare 
steun biedt. Onze producten van topkwaliteit bewijzen zich al vele jaren en zetten 
voortdurend nieuwe maatstaven op vlak van functionaliteit, kwaliteit en design. 
Het maakt niet uit wat je bestemming is: wij zijn er voor je gezin – voor een veilige 
mobiliteit en meer ‘wij-momenten’.

Design dat mooi oogt en zinvol is
Het design is niet alleen een integraal onderdeel van 
onze producten van topkwaliteit. Het design moet 
ook presteren. Dit noemen we ‘ingenieus design’. 
Het betekent dat een visueel aantrekkelijk design 
onlosmakelijk verbonden is met intuïtieve systemen, 
functies en nut voor jonge ouders. Een eenvoudige 
bediening bespaart je veel tijd en onnodige zorgen 
tijdens je dagelijkse routine. Een vereenvoudigd, 
ergonomisch design maakt het dragen van onze 
producten gemakkelijker. Dit komt zowel de ouders als 
hun kinderen ten goede. Want, zoals je weet, is een 
relaxte omgeving aanstekelijk.

Dit alles samen is RECARO
Nu weet je wie we zijn en wat we doen. Kom ons 
gerust ontdekken bij een van onze retailers en maak 
kennis met onze draagzitjes en autostoelen.
Want één ding staat vast: voor elk gezin en elke 
behoefte hebben wij de juiste oplossing.

WAARDE CREËREN

Jij steunt, wij steunen.
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Het zijn de details waaruit het geheel is ontwikkeld
Al meer dan 110 jaar is RECARO toegewijd aan het 
maken van producten die esthetiek, ergonomie en functie 
combineren. Producten die worden ontworpen met de 
grootste zorg en toewijding tot in de kleinste details. Zo zijn al 
onze kinderzitjes en wandelwagens eenvoudig en intuïtief in 
gebruik. Dit bespaart tijd en zorgt ervoor dat je je momenten 
samen intensiever kan beleven.

In de hoogte verstelbare kinderzitjes die 360° kunnen 
draaien? Zeer lichte en wendbare kinderwagens? 
Ergonomische zittingen en kantelposities? Dit zijn niet 
gewoon technische snufjes voor ons, het zijn de begrijpelijke 
verwachtingen die moderne gezinnen hebben van onze 
producten. Wij geloven dat het design moet voldoen aan de 
behoeften van de mens. Ingenieus design – zoals wij het 
noemen – is de kern van ons dagelijks werk.

Wat in 1906 begon met een productiebedrijf voor 
carrosserieën en interieuruitrusting, ontwikkelde zich al snel 
tot een succesvolle samenwerking met Porsche. We zijn ons 
altijd verder blijven ontwikkelen door de productie van
legendarische sport- en vliegtuigstoelen. De productie 
van veiligere en vooral hoogwaardige autostoelen en 
wandelwagens ligt ons nauw aan het hart. Het zijn immers 
onze kinderen die de wereld van morgen vorm zullen geven.

Onze mijlpalen zijn het bewijs dat we op de goede weg zijn. 
Al in 1998 bepaalde RECARO de nieuwe maatstaf, met 
het eerste kinderzitje dat zich aanpast aan de lengte van 
een groeiend kind: de RECARO Start. Een ander lid van de 
RECARO-productfamilie, de Zero.1 Elite, werd bekroond 
met de Gold German Design Award in 2017. Deze traditie 
wordt vanaf 2019 voortgezet door RECARO Kids. Door 
veel nieuwe innovatieve producten voor te stellen, tonen 
we onze expertise. Om te verzekeren dat je nog meer kan 
genieten van gezinsmomenten samen, blijven wij slimme, 
vooruitstrevende en veilige reisgenoten leveren voor elke rit. 
Veilige reis!

Vertrouwen groeit met de tijd. Al meer dan 110 jaar bouwt RECARO stoelen voor 
voertuigen en is onze missie mensen te ondersteunen en ze veilig te vervoeren. 
Autostoeltjes zijn voor ons van bijzonder belang. De mensen die bij RECARO werken, 
hebben immers ook kinderen. Daarom doen we alles wat we kunnen om de veiligheid 
van je gezin te garanderen. Tijdens korte en lange reizen, op de baan en in de lucht, 
elke dag en overal.

Meer dan 110 jaar design, ergonomie 
en veiligheid

1906
Oprichting onder de naam ‘Stuttgarter 
Carosserie- und Radfabrik’.

1909
Verlening van een octrooi voor de carrosserie 
‘Reformkarosserie’, na een naamswijziging in 
‘Stuttgarter Karosseriewerk Reutter’.

1920
Productie van carrosserieën en complete 
interieuruitrusting voor bijna alle 
vooraanstaande fabrikanten uit die tijd.

1950
Reutter bouwt de eerste van de meer dan 
60.000 Duitse Porsche 356-wagens.

1963
De carrosseriefabriek wordt verkocht aan 
Porsche. Reutter Carosserie wordt het 
gespecialiseerde bedrijf RECARO.

1971
RECARO begint met de productie van 
vliegtuigstoelen.

1983
Fusie van Keiper RECARO en verhuizing 
van de hele vliegtuigstoelproductie naar 
Schwäbisch Hall.

1998
RECARO presenteert het eerste autostoeltje 
dat met het kind meegroeit.

2017
De innovatieve Zero.1 Elite ontvangt de 
Golden German Design Award in 2017.

2019 
Voortzetting van het succesverhaal van 
RECARO met RECARO Kids.

“Ingenieus design verwijst naar de combinatie van functionaliteit, 
ergonomie en esthetiek, die onze producten altijd gevormd heeft.”

HARTMUT SCHÜRG, CHIEF BRAND & DESIGN OFFICER, RECARO HOLDING GMBH

VERTROUWEN CREËREN
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RECARORECARO

RECARO Automotive Seating 
Controle op elke piste.
Voel de weg. Behoud de controle. Geniet van elke 
bocht. Een gepassioneerde pioniersgeest. Van de 
legendarische Sport Seat tot de rugvriendelijke 
modellen voor langeafstandsracers tot professionele 
racekuipen. Dezelfde prestaties op de weg als bij 
het verleggen van grenzen op het circuit. Honderd 
procent ondersteuning voor een totale concentratie.

RECARO Kids
Veilig, eenvoudig, overtuigend.
Ontdek elke dag een nieuwe wereld. Met wijd open 
ogen en ouders die gerust zijn. Onze autostoelen en 
wandelwagens combineren niet alleen design en een 
eersteklas afwerking, maar zijn vooral ook uitgerust 
met een slim veiligheidsconcept. Slimme functies, in 
combinatie met RECARO’s kenmerkende ergonomische 
en intuïtieve bediening, vereenvoudigen het dagelijks 
leven en beschermen je kind. Voor verantwoordelijke en 
veeleisende ouders. Samen is beter.

RECARO eGaming
Game op een nieuw niveau.
Je hebt slecht enkele milliseconden om de juiste zet 
te doen. Het verschil tussen de overwinning en de 
nederlaag is miniem. RECARO Gaming Seats is vanaf 
de start ontwikkeld in samenwerking met de gaming 
community en bepaalt een nieuwe standaard. De voor 
gaming geoptimaliseerde contouren zorgen voor de 
perfecte ondersteuning, ook voor langere sessies. Dit 
zorgt ervoor dat de spelers zich kunnen concentreren 
op wat echt belangrijk is: het spel zelf. Zorgvuldig 
uitgedacht, tot in het kleinste detail. Voor een optimale 
lichaamsondersteuning en maximale prestaties.

De reis is de bestemming, en ons doel is deze reis zo aangenaam mogelijk te maken 
voor jou. Wij vervoeren al meer dan 110 jaar mensen. Met innovatieve oplossingen en 
een uitstekende kwaliteit. Ontdek de toekomst van het zitten.

RECARO Aircraft Seating 
Kom ontspannen aan.
Zie de wereld door andere ogen. Laat je geest dwalen. 
Geniet van je reis. RECARO-vliegtuigstoelen zijn een 
klasse apart. Ingenieus design wordt gecombineerd 
met uitzonderlijk comfort, hoog in de wolken. 
Land ontspannen en uitgerust, klaar voor nieuwe 
uitdagingen. Dankzij het lage gewicht, de duurzame 
kwaliteit en het eenvoudige onderhoud, besparen 
luchtvaartmaatschappijen geld op lange termijn en daalt 
hun CO2-uitstoot. Duurzaam, efficiënt en comfortabel.

SYNERGIEËN CREËREN
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AVAN / KIO BASE

65 cm35,5 cm

35
  –

  8
6 

cm

MODULAIR SYSTEEM

Kinderen groeien, de Avan/Kio Base blijft. Onze i-Size-basis kan worden gebruikt als 
een modulair systeem vanaf de geboorte tot ongeveer 4 jaar, eerst met het draagzitje 
Avan en vervolgens met de achterwaarts gerichte autostoel Kio. Met één enkele klik zit 
je kind veilig in de wagen. De indicatoren tonen in een oogopslag of alles correct werd 
geïnstalleerd. Dit bespaart je kostbare tijd bij elke rit en iedereen blijft relaxed.

KIO + VERKLEINKUSSEN PASGEBORENE
Geboorte - 4 jaar

AVAN / KIO Base

Geboorte – 4 jaar

Homologatie: UN R129/03 (i-Size)

Buitenafmetingen (B/D/H): 35,5 / 65 / 35 - 86 cm

Gewicht: 7,5 kg

Modulair systeem
De Avan/Kio Basis kan worden 

gebruikt als een modulair systeem 
in combinatie met het draagzitje 

Avan en de achterwaarts gerichte 
autostoel Kio

Indicatoren op de basis
Toont je aan de hand van een groen 

lampje in een oogwenk of alles 
correct geïnstalleerd is

ISOFIX-bevestiging
Verzekert een veilig installatie in 

het voertuig

Installatie met één klik 
dankzij ISOFIX
Eenvoudiger en veiliger 
installatiesysteem met één klik 
met de ISOFIX-basis, zonder de 
veiligheidsgordel van het voertuig

Verstelbare steunpoot
Makkelijk aan te passen
in het voertuig en bevordert de 
stabiliteit

Terugslagbeugel
Absorbeert energie bij impact

TECHNISCHE DETAILS

Makkelijk en veilig, elke dag
De Avan/Kio Basis maak van het draagzitje Avan en de 
achterwaarts gerichte autostoel Kio je makkelijke en 
veilige dagelijkse gezel voor elke situatie. Beide modellen 
kunnen uitpakken met een praktisch, modulair systeem 
en een basis die in het voertuig kan blijven staan tijdens 
heel de gebruiksduur. Dankzij de basis kunnen beide 
kinderzitjes in één klik snel en stevig worden bevestigd, in 
ongeacht welke auto. Perfect voor het snelle tempo van 
het gezinsleven. De combinatie van basis en kinderzitje 
is een perfecte match, zowel technisch als wat de kleur 
betreft. Het kinderzitje Avan, te gebruiken vanaf de 
geboorte tot de lengte van 83 cm (ongeveer 15 maanden), 

kan enkel tegen de rijrichting in worden geplaatst. Het kan 
ofwel snel en makkelijk worden vastgeklikt op de Avan/Kio 
Basis of worden bevestigd met de veiligheidsgordel van 
het voertuig. De achterwaarts gerichte autostoel Kio kan 
worden gebruikt vanaf een lengte van 60 cm (ongeveer 
3 maanden) of, in combinatie met het extra verkrijgbare 
verkleinkussen voor pasgeborenen, vanaf de geboorte. 
We raden aan om de achterwaarts gerichte stoel zolang 
mogelijk te gebruiken. Indien mogelijk tot een lengte van 
105 cm of ongeveer 4 jaar. Zodra je kleintje 16 maanden 
oud is, kan je het achterwaarts gerichte autostoeltje echter 
ook omdraaien. Voor veilige ritten – zowel lange als korte.

KIO
3 maanden - 4 jaar

AVAN
Geboorte – 15 maanden

MODULAIR SYSTEEM 
De flexibele oplossing voor vandaag en morgen.

AVAN / KIO BASE
De veilige combinatie.

VEILIGHEIDSKENMERKEN VOOR ELKE RIT

MODULARITEIT DIE MET JE MEEGROEIT
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AVAN

Een weekendje weg met de baby is iets speciaals. Tijdens de rit worden de ouders 
op hun gemak gesteld als de baby in de auto de best mogelijk bescherming krijgt. 
Het draagzitje Avan overtreft alle veiligheidseisen. Je baby geniet bovendien van 
een optimale ventilatie, dankzij de slimme openingen in de buitenschaal. Of het nu 
gaat om een korte of lange rit, onze Avan kan met één klik worden bevestigd met de 
veiligheidsgordel of met de optionele i-Size-basis. Als de baby het draagzitje is ontgroeid, 
kan de Avan/Kio Basis worden gebruikt als een modulair systeem met de achterwaarts 
gerichte autostoel Kio, tot de leeftijd van ongeveer 4 jaar. Vele leuke uitjes gegarandeerd.

40 – 83 CM   |   MAX. 15 MAANDEN   |   MAX. 13 KG

i-Size
Vervoer tegen de rijrichting in volgens 
UN R129 voor maximale veiligheid

Intuïtieve bediening
In enkele bewegingen kan het draagzitje 

worden bevestigd en losgemaakt
van de optionele basis

Schuim van de zitting
Perfect aangepast aan de lichaamsvorm 

van je kind en biedt het hoogste 
comfortniveau

Geavanceerde zijdelingse 
bescherming (ASP)
Geïntegreerde beschermers absorberen 
de energie bij een zijdelingse impact

Ergonomische handgreep
De handgreep heeft een optimale vorm 

voor ergonomisch dragen en kan in 
verschillende standen worden gezet

Verkleinkussen pasgeborene 
Het verkleinkussen voor pasgeborenen 

biedt je baby een vlakke en
ergonomische ligpositie

In hoogte verstelbare 
hoofdsteun met
geïntegreerde riemen  
Zorgt voor een eenvoudige, individuele 
aanpassing voor het groeiende kind en biedt 
zo een ergonomische zithouding

Gewatteerde riembeschermers 
Vermindert opwarming bij warm weer
en voorkomt zo dat de gevoelige babyhuid 
gekwetst raakt

Gepatenteerd HERO-
veiligheidssysteem 

Een enkele eenheid bestaande uit 
schouderkussentjes, schouderriemen 

en een hoofdsteun voorkomt dat de 
riemen verdraaien of afzakken en 

vergemakkelijkt het veilig vastzetten 

3-puntsveiligheidsgordel
De intuïtieve centrale gordelaanpasser 

met HERO-riemgeleider
zorgt ervoor dat het kind op een veilige 

en eenvoudige manier in de stoel kan 
worden vastgemaakt

Flexibele bediening 
Kan worden bevestigd met
de veiligheidsgordel van het voertuig of 
met één enkele klik op de i-Size-basis

Modulair systeem 
Met de Avan/Kio Basis wordt het draagzitje Avan in de auto 
geïnstalleerd met één enkele klik. Dankzij de indicatoren 
die aangeven wanneer het zitje correct werd geïnstalleerd, 
wordt het hectische dagelijkse gezinsleven voor ouders 
makkelijker en wordt de bevestiging veiliger. Wanneer de 
baby groter wordt, kan de Avan/Kio Basis worden gebruikt 
in combinatie met de achterwaarts gerichte autostoel Kio, 
tot de leeftijd van ongeveer 4 jaar. Voor langdurig plezier en 
veel leuke uitstapjes en excursies.

AVAN
Baby’s eerste bewaker.

VEILIGHEIDSKENMERKEN VOOR ELKE RIT
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Select Night Black
00089030400050

Select Pacific Blue
00089030420050

Select Teal Green
00089030410050

Select Garnet Red
00089030430050

Prime Sky Blue
00089030320050

Prime Mat Black
00089030300050

Prime Silent Grey
00089030310050

Prime Pale Rose
00089030330050

Easylife Adapter
00089210320070

Easy-Tech
00089230900070

AVAN

44 cm 66 cm

5
9 

cm

Zomerhoes
00089230350070

Voetenzak 
Select Night Black
00089230171070

Voetenzak 
Prime Silent Grey
00089230172070

Homologatie: UN R129/03 (i-Size)

Buitenafmetingen (W / D / H): 44 / 66 / 59 cm

Gewicht: 4,1 kg
Avan / Kio Base
00089040000050

Lichtgewicht
Als ouder met een baby heb je altijd wel iets over je arm 
hangen of in je hand. Het draagzitje Avan kan met zijn 4,1 kg 
makkelijk heel de dag lang worden gedragen. Geniet van de 
tijd met je baby en beleef samen de mooiste momenten.

40 – 83 CM   |   MAX. 15 MAANDEN   |   MAX. 13 KG

Muggennet
00088022330070

Regenbekleding
00089230290070

Zetelbeschermer
00089230010070

Luchtventilatiesysteem
Frisse lucht houdt iedereen tevreden. Ze wordt 
verzekerd door openingen in de buitenschaal en 
inzetstukken in netweefsel in de bekleding van de stoel 
die zorgen voor een voortdurende luchtcirculatie. Een 
hoger niveau van comfort en welzijn is onmogelijk. Of 
het nu is tijdens een korte rit naar oma of wanneer je 
met het hele gezin op vakantie gaat in de zomer, de 
kleine ontdekkingsreizigers blijven in een opperbest 
humeur. Ongeacht hoe lang de rit duurt.

Slimme gesp
Eenvoudig en veilig vastmaken 
dankzij de slimme gesp voor de 
riemen: wanneer de baby uit de stoel 
wordt gehaald, klikt de gesp naar 
voren en blijft ze op haar plaats. Als 
je je kind terug in de stoel zet, gaat 
het niet bovenop de gesp zitten en 
kan je de baby veilig, comfortabel en 
snel vastmaken.

Extragrote zonnekap
De extragrote zonnekap met UPF 
50-zonnebescherming en uitklapbare 
zonneklep biedt bescherming voor 
de gevoelige babyhuid tijdens de 
zonnige zomermaanden of tijdens je 
eerste zomervakantie met het gezin. 
Zo wordt buiten zijn een feest voor 
iedereen.

Reissysteem
Ssst, laat de baby nog maar even 
slapen: snel uit de auto en op de 
wandelwagen, dat kan met de 
RECARO-draagzitjes met behulp van 
de speciale adapter. Deze flexibiliteit 
zorgt voor een stressvrije mobiliteit 
in alledaagse situaties.

TECHNISCHE DETAILS

PRAKTISCHE REISGENOTEN

NIEUWE FAVORIETE KLEUREN

PRAKTISCHE REISGENOTEN
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KIO 60 – 105 CM   |   3 MAANDEN – 4 JAAR   |   MAX. 18 KG

Is er iets leukers dan buiten fruit plukken met papa en dan tevreden in slaap vallen in 
de autostoel? Met slimme openingen in de buitenschaal en inzetstukken in netweefsel 
in de bekleding, geniet je deugniet van het hoogste comfortniveau dankzij een optimale 
luchtcirculatie. Ook mama en papa halen opgelucht adem dankzij de achterwaarts 
gerichte autostoel Kio, die veilig kan worden geïnstalleerd op de achterbank met één 
enkele klik, met behulp van de bijpassende Avan / Kio Basis. En het beste van al: voor 
de Kio kan de Avan/Kio Basis worden gebruikt met het draagzitje Avan.

Energie-absorberende 
schaal 
Bij impact wordt de energie door de 
schaal afgeleid en geabsorbeerd

Gewatteerde 
riembeschermers 
Vermindert opwarming bij warm 
weer en voorkomt zo dat de 
gevoelige babyhuid gekwetst raakt 

5-puntsveiligheidsgordel
Met de intuïtieve centrale 

gordelaanpasser met HERO-
gordelgeleider kan het kind veilig en 

eenvoudig in de stoel
worden vastgemaakt

Intuïtieve bediening 
Alle belangrijke functies kunnen 
intuïtief worden bediend met één 
hand 

Ergonomisch design  
Vlakke zijsteunen stellen de 
ouders in staat om hun kind in een 
ergonomische positie te zetten

In hoogte verstelbare 
hoofdsteun met 
geïntegreerde riemen 
Zorgt voor een eenvoudige, 
individuele aanpassing voor het 
groeiende kind en biedt zo een 
ergonomische zithouding

Geheugenschuim
in de hoofdsteun

Comfortabel voor het kind en 
bijzonder goed in het absorberen
van de kracht als gevolg van een 

botsing of crash

VEILIGHEIDSKENMERKEN VOOR ELKE RIT

Schuim van de zitting
Perfect aangepast aan de 

lichaamsvorm van je kind en biedt 
het hoogste comfortniveau

Gepatenteerd HERO-
veiligheids-systeem 

Een enkele eenheid bestaande 
uit schouderkussentjes, 

schouderriemen en een hoofdsteun 
voorkomt dat de riemen verdraaien 

of afzakken en maakt het veilig
vastzetten makkelijker

Modulair systeem 
Met de Avan/Kio Basis wordt het draagzitje Avan in de auto 
geïnstalleerd met één enkele klik. Dankzij de indicatoren 
die aangeven wanneer het zitje correct werd geïnstalleerd, 
wordt het hectische dagelijkse gezinsleven voor ouders 
makkelijker en wordt de bevestiging veiliger. Wanneer de 
baby groter wordt, kan de Avan/Kio Basis worden gebruikt 
in combinatie met de achterwaarts gerichte autostoel Kio, 
tot de leeftijd van ongeveer 4 jaar. Voor langdurig plezier en 
veel leuke uitstapjes en excursies.

KIO
De comfortabele reisgenoot.
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KIO

Select Night Black
00089035400050

Select Pacific Blue
00089035420050

Select Teal Green
00089035410050

Select Garnet Red
00089035430050

Prime Sky Blue
00089035320050

Prime Mat Black
00089035300050

Prime Silent Grey
00089035310050

Prime Pale Rose
00089035330050

Avan / Kio Base
00089040000050

Verkleinkussen 
pasgeborene   
Select Night Black 
00089036400050

Verkleinkussen 
pasgeborene   
Prime Silent Grey 
00089036310050

44 cm 46 cm

5
9 

– 
6

5 
cm

Zomerhoes
00089235350070

Easy-Tech
00089230900070

60 – 105 CM   |   3 MAANDEN – 4 JAAR   |   MAX. 18 KG

Luchtventilatiesysteem
Frisse lucht houdt iedereen tevreden. Ze wordt 
verzekerd door openingen in de buitenschaal en 
inzetstukken in netweefsel in de bekleding van de stoel 
die zorgen voor een voortdurende luchtcirculatie. Meer 
comfort is onmogelijk. Of het nu is tijdens een korte rit 
naar oma of wanneer je met het hele gezin op vakantie 
gaat in de zomer, de kleine ontdekkingsreizigers blijven 
in een opperbest humeur. Ongeacht hoe lang de rit 
duurt.

i-Size
Vervoer tegen de rijrichting in, een geoptimaliseerde 
bescherming tegen zijdelingse impact en de intuïtieve 
ISOFIX-installatie bieden kleine reizigers een maximale 
veiligheid op de achterbank. Bij een plaatsing tegen 
de rijrichting in worden bij een frontale botsing de 
krachten verdeeld over het hele lichaam, waardoor 
de gevoelige hoofd- en nekzone beschermd blijft. De 
autostoel voldoet aan de strenge veiligheidsnormen in 
overeenstemming met UN R129.

Slimme gesp
Eenvoudig en veilig vastmaken dankzij de slimme gesp 
voor de riemen: wanneer de baby uit de stoel wordt 
gehaald, klikt de gesp naar voren en blijft ze op haar 
plaats. Zo gaat het kind, als je het terug in de stoel zet, 
niet bovenop de gesp zitten en kan je de baby veilig, 
comfortabel en snel vastmaken.

Geavanceerde zijdelingse bescherming (ASP)
De geïntegreerde beschermers kunnen snel en 
eenvoudig worden uitgeklapt langs de kant van de deur. 
In geval van een zijdelingse botsing verminderen de 
energiedempers de kracht die op het kind zou inwerken. 
De combinatie van het draagzitje, de stoelstructuur en 
de zijbeschermers biedt in elke auto een drievoudige 
bescherming tegen zijdelingse impact.

Aanpassing met één hand
De achterwaarts gerichte autostoel Kio is verstelbaar 
in vijf zitstanden, of hij nu naar voren of naar achteren 
gericht is. De rustpositie is heel plat, waardoor de kleine 
ontdekkingsreizigers dromenland al gauw bereiken. 
Ouders hechten vooral veel belang aan de intuïtieve en 
eenvoudige bediening met slechts één hand. Zo zijn 
ritjes met de auto voor iedereen ontspannend.

Homologatie: UN R129/03 (i-Size)

Buitenafmetingen (W / D / H): 44 / 46 / 59  –  65 cm

Gewicht: 7,8 kg

PRAKTISCHE REISGENOTEN

NIEUWE FAVORIETE KLEUREN

TECHNISCHE DETAILS
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SALIA ELITE 40 – 105 CM   |   MAX. 4 JAAR   |   MAX. 18 KG

De rit van het moederhuis naar huis, een eerste bezoekje aan 
de kinderarts en natuurlijk wil oma haar kleine spruit ook zien. 
De eerste dagen in het leven van een baby zijn spannend. Door 
de combinatie van het lichte draagzitje (2,9 kg) en de autostoel, 
biedt de Salia Elite als wereldprimeur een 2-in-1-oplossing 
met alle voordelen van een draagzitje en de veiligheid en het 
comfort van een volwaardige achterwaarts gerichte autostoel 
voor grotere kinderen. Deze innovatie van RECARO biedt ouders 
flexibiliteit in hun dagelijkse routine en zorgt ervoor dat kinderen 
comfortabel en veilig worden vervoerd in elke situatie. Zo kan 
oma je kleine uk op haar gemakje de tuin laten zien.

SALIA ELITE
Het innovatieve manusje-van-alles.
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SALIA ELITE 40 – 105 CM   |   MAX. 4 JAAR   |   MAX. 18 KG

Geavanceerde zijdelingse bescherming (ASP)
De geïntegreerde beschermers kunnen snel en 
eenvoudig worden uitgeklapt langs de kant van de deur. 
In geval van een zijdelingse botsing verminderen de 
energiedempers de kracht die op het kind zou inwerken. 
De combinatie van het draagzitje, de stoelstructuur en 
de zijbeschermers biedt in elke auto een drievoudige 
bescherming tegen zijdelingse impact.

Draait 360°
In een handomdraai wordt het hele kinderzitje 360° gedraaid. 
Met deze stoel verloopt het in en uit de auto zetten veilig en 
ergonomisch. De riemen gaan vlot vast en los, zonder stress. 
Nu kan de spannende reis beginnen. Zo hou je meer tijd over, 
momenten waarvan je samen kan genieten, momenten om 
plezier te maken met je gezin.

In hoogte verstelbare hoofdsteun met 
geïntegreerde riemen
Omdat ze nog groeien, is een ergonomische houding 
essentieel voor kinderen. De in de hoogte verstelbare 
hoofdsteun met geïntegreerde riemen van het 
draagzitje zorgt voor maximaal zitcomfort, ondersteunt 
een gezonde houding en bevordert, dankzij de 
geoptimaliseerde gordelgeleider, de veiligheid bij elke rit.

i-Size
Vervoer tegen de rijrichting in, een geoptimaliseerde 
bescherming tegen zijdelingse impact en de intuïtieve 
ISOFIX-installatie bieden kleine reizigers een maximale 
veiligheid op de achterbank. Bij een plaatsing tegen 
de rijrichting in worden bij een frontale botsing de 
krachten verdeeld over het hele lichaam, waardoor 
de gevoelige hoofd- en nekzone beschermd blijft. De 
autostoel voldoet aan de strenge veiligheidsnormen in 
overeenstemming met UN R129.

Installatie met één klik 
dankzij ISOFIX
Eenvoudiger en veiliger 
installatiesysteem met één klik 
met de ISOFIX-basis, zonder de 
veiligheidsgordel van het voertuig

5-puntsveiligheidsgordel
Met de intuïtieve centrale gordelaanpasser 

met HERO-gordelgeleider kan het kind 
veilig en eenvoudig in de stoel

worden vastgemaakt

Schuim van de zitting
Perfect aangepast aan de 

lichaamsvorm van je kind en biedt
het hoogste comfortniveau

Aanpassing met één hand
Met één hand te bedienen voor een 
comfortabele en vlakke rustpositie
tijdens de rit, tegen de rijrichting in 

(drie standen)

In hoogte verstelbare 
hoofdsteun met 
geïntegreerde riemen 
Biedt een eenvoudige, individuele 
aanpassing voor het opgroeiende 
kind en dus ook een ergonomische 
zithouding

Verkleinkussen pasgeborene
Het variabele verkleinkussen voor 

pasgeborenen voor het draagzitje biedt je baby
een vlakke en ergonomische ligpositie

3-puntgordelsysteem
in het draagzitje
Met de intuïtieve centrale gordelaanpasser
met HERO-gordelgeleider kan het kind 
veilig en eenvoudig in de stoel worden 
vastgemaakt

Indicatoren op de basis
Toont je in een oogwenk of alles correct 

geïnstalleerd is aan de hand
van een groen lampje

Luchtventilatiesysteem
Het passieve luchtventilatiesysteem 

maakt langdurig zitten
extra comfortabel tijdens het reizen

Gepatenteerd HERO-
veiligheidssysteem 
Een enkele eenheid bestaande uit 
schouderkussentjes, schouderriemen 
en een hoofdsteun voorkomt dat de 
riemen verdraaien of afzakken en maakt 
het veilig vastzetten makkelijker

Gewatteerde riembeschermers 
Vermindert opwarming bij warm weer en 

voorkomt zo dat de gevoelige  
babyhuid gekwetst raakt

2-in-1 innovatie 
Als wereldprimeur combineert de Salia Elite een 
draagzitje en autostoel. Alle veiligheidsfuncties zijn in 
de stoel ingebouwd. Deze veilige allrounder is met zijn 
2,9 kg een echte lichtgewicht om te dragen. Zo wordt 
de dagelijkse routine voor het mobiele gezin een pak 
gemakkelijker. En de kleintjes? Die kunnen lekker liggen, 
ontspannen en wegdromen.

Geheugenschuim
in de hoofdsteun
Comfortabel voor het kind en bijzonder 
goed in het absorberen van de kracht als 
gevolg van een botsing of crash

VEILIGHEIDSKENMERKEN VOOR ELKE RIT
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Select Night Black
00089020400050

Select Pacific Blue
00089020420050

Select Teal Green
00089020410050

Select Garnet Red
00089020430050

Prime Sky Blue
00089020320050

Prime Mat Black
00089020300050

Prime Silent Grey
00089020310050

Prime Pale Rose
00089020330050

SALIA ELITE

44 cm 63 – 68 cm

61
 –

 6
9 

cm

Salia Elite Adapter
00089220320070

Met de Salia Elite Adapter kan het geïntegreerde 
draagzitje van de autostoel makkelijk en veilig worden 
gecombineerd met de RECARO-wandelwagens. Let 
wel: in dit geval heb je een bijpassende adapter voor 
wandelwagens nodig.

Verschoningstas 
00088028040070

Zomerhoes
00089220350070

Easy-Tech
00089230900070

40 – 105 CM   |   MAX. 4 JAAR   |   MAX. 18 KG

Homologatie: UN R129/00 (i-Size)

Buitenafmetingen (W / D / H): 44 / 63  –  68 / 61  –  69 cm

Gewicht: 18 kg (met draagzitje)

Reissysteem
Ssst, laat de baby nog maar even slapen: snel uit de 
auto en op de wandelwagen, dat kan met de RECARO-
draagzitjes dankzij de speciale adapter. Deze flexibiliteit 
zorgt voor een stressvrije mobiliteit in alledaagse 
situaties.

PRAKTISCHE REISGENOTEN

TECHNISCHE DETAILS

NIEUWE FAVORIETE KLEUREN

Zetelbeschermer
00088022330070

Zonnekap 
00089220240070

Easylife-adapter
00089210320070

Citylife-adapter
00088030320070
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SALIA 40 – 105 CM   |   MAX. 4 JAAR   |   MAX. 18 KG

Zalig toch wanneer ouders en kinderen dezelfde hobby’s hebben. Om 
te verzekeren dat het plezier al begint tijdens de rit, ontwikkelden wij 
de autostoel Salia. Hij is nog comfortabeler en ergonomischer dan zijn 
voorganger. De draaicirkel van 360° zorgt ervoor dat ouders hun kind in een 
ergonomische houding in de auto kunnen zetten of eruit kunnen halen. De 
stoel naar één kant draaien, is kinderspel. En het beste van al: je hebt één 
hand vrij, om bijvoorbeeld hun favoriete speeltje vast te houden.

SALIA
Het beschermende multitalent.
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SALIA 40 – 105 CM   |   MAX. 4 JAAR   |   MAX. 18 KG

Gewatteerde riembeschermers 
Vermindert opwarming bij warm weer
en voorkomt zo dat de gevoelige babyhuid 
gekwetst raakt

Geheugen-schuim in de 
hoofdsteun

Comfortabel voor het kind en bijzonder 
goed in het absorberen van de kracht als 

gevolg van een botsing of crash 

Gepatenteerd HERO-
veiligheidssysteem 
Een enkele eenheid bestaande uit 
schouderkussentjes, schouderriemen en 
een hoofdsteun voorkomt dat de riemen 
verdraaien of afzakken en maakt het 
veilig vastzetten makkelijker

Verstelbare steunpoot 
Gemakkelijk aan te passen in het 
voertuig en verbetert de stabiliteit

Installatie met één klik 
dankzij ISOFIX
Eenvoudiger en veiliger installatiesysteem 
met één klik met de ISOFIX-basis, zonder 
de veiligheidsgordel van het voertuig

5-puntsveiligheidsgordel
Met de intuïtieve centrale gordelaanpasser 

met HERO-gordelgeleider kan het kind veilig 
en eenvoudig in de stoel

worden vastgemaakt

Schuim van de zitting
Perfect aangepast aan de lichaamsvorm 

van je kind en biedt het
hoogste comfortniveau

Intuïtieve bediening
met één hand

Alle belangrijke functies kunnen intuïtief 
worden bediend met één hand voor 

meer flexibiliteit

Aanpassing met één hand
De bediening met één hand zorgt 
voor een comfortabele en vlakke 

rustpositie tijdens de rit, tegen de 
rijrichting in (drie standen)

Luchtventilatiesysteem
Het passieve luchtventilatiesysteem 
maakt langdurig zitten tijdens de rit 
bijzonder comfortabel

Draait 360°
In een handomdraai wordt het hele kinderzitje 360° 
gedraaid. Met deze stoel verloopt het in en uit de auto 
zetten veilig en ergonomisch. De riemen gaan vlot 
vast en los, zonder stress. Nu kan de spannende reis 
beginnen. Zo hou je meer tijd over, momenten waarvan 
je samen kan genieten, momenten om plezier te maken 
met je gezin.

i-Size
Vervoer tegen de rijrichting in, een geoptimaliseerde 
bescherming tegen zijdelingse impact en de intuïtieve 
ISOFIX-installatie bieden kleine reizigers een maximale 
veiligheid op de achterbank. Bij een plaatsing tegen 
de rijrichting in worden bij een frontale botsing de 
krachten verdeeld over het hele lichaam, waardoor 
de gevoelige hoofd- en nekzone beschermd blijft. De 
autostoel voldoet aan de strenge veiligheidsnormen in 
overeenstemming met UN R129.

Geavanceerde zijdelingse bescherming (ASP)
De geïntegreerde beschermers kunnen snel en eenvoudig 
worden uitgeklapt langs de kant van de deur. In geval van 
een zijdelingse botsing verminderen de energiedempers 
de kracht die op het kind zou inwerken. De combinatie 
van de stoelstructuur en de zijbeschermers biedt een 
dubbele bescherming bij een zijdelingse impact.

In hoogte verstelbare hoofdsteun met 
geïntegreerde riemen
Omdat ze nog groeien, is een ergonomische houding 
essentieel voor kinderen. De in de hoogte verstelbare 
hoofdsteun met geïntegreerde riemen zorgt voor 
maximaal zitcomfort, ondersteunt een gezonde 
houding en bevordert, dankzij de geoptimaliseerde 
gordelgeleider, de veiligheid bij elke rit.

Verkleinkussen pasgeborene
Ons extrazacht verkleinkussen voor pasgeborenen 
verzekert een optimale positie van je kind in de 
autostoel. Op deze manier geniet de kleine reiziger van 
het hoogste niveau van comfort en maximale veiligheid. 
Uiteraard zijn de hoezen eenvoudig te verwijderen 
en machinewasbaar. Dit geeft ouders nog meer 
gemoedsrust.

VEILIGHEIDSKENMERKEN VOOR ELKE RIT



4140

SALIA 

44 cm 63 – 68 cm

Select Night Black
00089025400050

Select Pacific Blue
00089025420050

Select Teal Green
00089025410050

Select Garnet Red
00089025430050

Prime Sky Blue
00089025320050

Prime Mat Black
00089025300050

Prime Silent Grey
00089025310050

Prime Pale Rose
00089025330050

61
 –

 6
9 

cm

Zetelbeschermer
00088022330070

Zomerhoes
00089220350070

Verschonings-
tas00088028040070

Sun Canopy 
00089220240070

De extra grote zonnekap met UPF50-zonnebescherming 
en uitklapbare zonneklep is de ideale nieuwe accessoire 
voor de Salia - en niet alleen in de zomer. Dankzij de 
zonneklep kan de kap optimaal worden aangepast aan 
de zit- of rustpositie van je kindje. En het gaas aan 
de achterkant van de zonnekap zorgt voor optimale 
ventilatie.

Easy-Tech
00089230900070

40 – 105 CM   |   MAX. 4 JAAR   |   MAX. 18 KG

Homologatie: UN R129/00 (i-Size)

Buitenafmetingen (W / D / H): 44 / 63  –  68 / 61  –  69 cm

Gewicht: 15 kg

Indicatoren op de basis
Wil je meer tijd winnen wanneer je met het gezin 
op stap gaat? De handige indicatoren op de basis 
geven je groen licht als de basis en de autostoel 
correct geïnstalleerd, bevestigd en vergrendeld 
zijn. Deze belangrijke informatie krijg je in een 
oogopslag. Maar wat nog belangrijker is: je kind 
geniet van een maximale veiligheid. 

NIEUWE FAVORIETE KLEUREN

TECHNISCHE DETAILS

PRAKTISCHE REISGENOTEN
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TIAN ELITE

Kinderverjaardagen zijn altijd een feestje. Onze Tian Elite viert al die 
bijzondere momenten mee, want je kunt hem gebruiken van negen 
maanden tot twaalf jaar. Vermaak onderweg is gegarandeerd dankzij het 
geluidssysteem met geïntegreerde luidspreker in het hoofdgedeelte van de 
Tian Elite. Het luchtventilatiesysteem in het zitgedeelte geeft verkoeling. 
Slimme openingen in de buitenschaal en de bekleding zorgen dat de 
lucht kan circuleren. Zo kan iedereen lekker fris aanschuiven voor de 
verjaardagstaart.

GR. 1 / 2 / 3   |   9 MONTHS – 12 YEARS   |   9 – 36 KG

TIAN ELITE
De beschermende entertainer.
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TIAN ELITE GR. 1 / 2 / 3   |   9 MAANDEN – 12 JAAR   |   9 – 36 KG

Geluidssysteem 
Een geïntegreerde luidspreker in het hoofdgedeelte van 
de autostoel, een audioaansluiting en een apparaatzakje 
zorgen ervoor dat kleine reizigers kunnen genieten van 
het beste entertainment, zonder dat papa en mama 
voorin de auto moeten meeluisteren naar het hoorspel of 
de favoriete liedjes van hun kleine. Zo kan je kind lekker 
achterover leunen en ontspannen en blijft het hoofdje 
beschermd door de hoofdsteun.

Luchtventilatiesysteem
Frisse lucht houdt iedereen tevreden. Daarom zorgen 
openingen in de buitenschaal en mesh inzetstukken in 
de bekleding van de stoel voor voortdurende luchtcircu-
latie. Voor het best mogelijke comfort en welzijn. Of je 
nu een korte rit maakt naar oma, of met het hele gezin 
op zomervakantie gaat, de kleine ontdekkingsreizigers 
houden een opperbest humeur. Hoe lang de rit ook 
duurt.

Gewatteerde 
veiligheidsgordel 
Vermindert de hitte bij warme 
temperaturen en beschermt op die 
manier de gevoelige huid
van de baby (gr. 1)

Universele installatie  
Kan eenvoudig en snel in elke auto 

worden geïnstalleerd met behulp 
van de veiligheidsgordel

Geïntegreerde Seatfix-
connectoren
Bevestig de autostoel eenvoudig 
in de auto met behulp van de 
geïntegreerde Seatfix-connectoren 
(gr. 2/3)

Schuim in de zitting 
Past zich perfect aan de 

lichaamsvorm van je kind aan en 
biedt het hoogst

mogelijke comfort

Verstelbare beensteun  
Kan aan de lengte van je kindje 
worden aangepast voor een 
optimale ondersteuning

Smart Protection Wings
De schouderbescherming groeit 

mee met het kind dankzij de in 
hoogte aanpasbare rugleuning

5-Punts veiligheidsgordel 
Met de intuïtieve centrale 
gordelaanpasser met HERO-
gordelgeleider kan het kind veilig 
en eenvoudig in de stoel worden 
vastgemaakt

Geavanceerde 
zijdelingse bescherming 
(ASP)
Afneembare beschermers 
absorberen alle energie in geval van 
zijdelingse impact

Adaptieve rugleuning
De rugleuning volgt de contouren 
van de autostoelen in uw auto

Gemarkeerde 
gordelgeleider

De correcte installatie wordt nog 
makkelijker door de met rood 
gemarkeerde gordelgeleider

Rustpositie
Ontspannen zitpositie dankzij de 

verstelbare zithoek (gr. 1)

Geïntegreerd 
gordelcompartiment 

Dankzij het geïntegreerde 
gordelcompartiment kan de stoel 

gemakkelijk worden  
aangepast naar groep 2/3,

zonder de gordel te verlengen

Een autostoel die meegroeit met je kind
Eén autostoel voor de hele kindertijd? De in hoogte 
verstelbare rugleuning met geïntegreerde hoofdsteun 
maakt het mogelijk. Op deze manier kan de autostoel 
perfect worden aangepast aan de lengte van je kind 
en groeit hij automatisch mee, van negen maanden tot 
twaalf jaar.

VEILIGHEIDSKENMERKEN VOOR ELKE RIT

Universele installatie 
Om ervoor te zorgen dat de baby ook veilig in de auto 
kan zitten wanneer hij met oma en opa is, kan de Tian 
Elite universeel, snel en eenvoudig worden geïnstalleerd 
met behulp van de veiligheidsgordel van het voertuig. 
Een flexibele oplossing voor elk gezin.

Lichtgewicht
Met een gewicht van ongeveer 8,6 kg, de Tian Elite 
kan snel en gemakkelijk uit het voertuig worden getild, 
vervoerd en later opnieuw worden geïnstalleerd. Dit 
maakt het voor mama en papa gemakkelijker, maar ook 
voor oma en opa. Terwijl we onze autostoelen bouwen, 
zijn ze altijd ontworpen met het hele gezin in gedachten.

UNIVERSAL
INSTALLATION
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TIAN ELITE GR. 1 / 2 / 3   |   9 MAANDEN – 12 JAAR   |   9 – 36 KG

Gepatenteerd HERO veiligheidssysteem
Met het gepatenteerde HERO-veiligheidssysteem 
kan je kind eenvoudig en snel worden vastgemaakt. 
Het unieke HERO-veiligheidssysteem combineert 
schouderkussentjes, schouderriemen en een hoofdsteun 
in één eenheid zodat de riemen niet afglijden of 
verdraaien. Dit scheelt tijd en zorgen in je dagelijks leven 
en verhoogt bovenal de veiligheid bij elke rit.

5
6,

5 
 –

  8
0,

5 
cm

Select Night Black
00088043400050

Select Pacific Blue
00088043420050

Select Teal Green
00088043410050

Select Garnet Red
00088043430050

Prime Sky Blue
00088043320050

Prime Mat Black
00088043300050

Prime Silent Grey
00088043310050

Prime Pale Rose
00088043330050

44 cm 47  –  53 cm

Homologatie: UN R44/04

Buitenafmetingen (W / D / H): 44 / 47  –  53 / 56,5  –  80,5 cm

Gewicht: 8,6 kg

PRAKTISCHE REISGENOTEN

Zittingbeschermer
00088022330070

Zomerhoes 
00088242350070

Easy-Tech
00089230900070

NIEUWE FAVORIETE KLEUREN

TECHNISCHE DETAILS
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TIAN

Universele installatie 
Kan eenvoudig en snel in elke auto 

worden geïnstalleerd met behulp 
van de veiligheidsgordel

Geïntegreerde 
Seatfix-connectoren
Bevestig de autostoel eenvoudig 
in de auto met behulp van de 
geïntegreerde Seatfix-connectoren 
(gr. 2/3)

Geavanceerde 
zijdelingse bescherming 
(ASP)
Beschermende zijvleugels met 
geïntegreerd ASP-systeem 
absorberen de energie bij 
zijdelingse impact

Schuim in de zitting
Past zich perfect aan de 
lichaamsvorm van je kind aan en 
biedt het hoogst mogelijke comfort

Adaptieve rugleuning
De rugleuning volgt de contouren 
van de autostoelen in uw auto

Lichtgewicht
Weegt 8,4 kg en kan 
gemakkelijk worden 
opgetild en vervoerd

Een autostoel die 
meegroeit met je kind

Dankzij de verstelbare rugleuning 
en hoofdsteun kun je hem van 9 

maanden tot 12 jaar gebruiken

Gepatenteerd HERO 
veiligheidssysteem

Eén systeem bestaande 
uit schouderkussentjes, 

schouderriemen en een hoofdsteun 
voorkomt dat de riemen verdraaien 

of afzakken en maakt het veilig 
vastzetten makkelijker (gr. 1)

Gemarkeerde 
gordelgeleider 

De correcte installatie wordt nog 
makkelijker door de met rood 
gemarkeerde gordelgeleider

Rustpositie
Ontspannen zitpositie dankzij de 

verstelbare zithoek (gr. 1)

Geïntegreerd 
gordelcompartiment 

Dankzij het geïntegreerde 
gordelcompartiment kan de stoel 

gemakkelijk worden  
aangepast naar groep 2/3,

zonder de gordel te verlengen

Eindelijk is het zover: met het hele gezin op vakantie. Onze Tian zorgt ervoor dat die 
leukste tijd van het jaar al meteen de eerste kilometer begint. Deze veelzijdige autostoel 
combineert ergonomische vormgeving en intelligente functies met een veiligheidsconcept 
dat alleen RECARO kan bieden.

TIAN 
De veelzijdige reisgenoot. 

Core Performance Black
00088042240050

Core Xenon Blue
00088042190050

Core Carbon Black
00088042170050

Core Power Berry
00088042220050

44 cm 47 cm

5
6,

5 
 –

  8
0,

5 
cm

5-Punts veiligheidsgordel
Met de intuïtieve centrale 
gordelaanpasser met HERO-
gordelgeleider kan het kind veilig en 
eenvoudig in de stoel
worden vastgemaakt

Homologatie: UN R44/04

Buitenafmetingen (W / D / H): 44 / 47 / 56,5  –  80,5 cm

Gewicht: 8,4 kg

TECHNISCHE DETAILS

Gewatteerde 
veiligheidsgordel
Vermindert de hitte bij warme 
temperaturen en beschermt op die 
manier de gevoelige huid
van de baby (gr. 1)

VEILIGHEIDSKENMERKEN VOOR ELKE RIT

Zittingbeschermer
00088022330070

Zomerhoes
00088242350070

PRAKTISCHE REISGENOTEN

Easy-Tech
00089230900070

GR. 1 / 2 / 3   |   9 MAANDEN – 12 JAAR   |   9 – 36 KG

NIEUWE FAVORIETE KLEUREN
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YOUNG SPORT HERO GR. 1 / 2 / 3   |   9 MAANDEN – 12 JAAR   |   9 – 36 KG

Wanneer reizen met je kind zó comfortabel is, moet je er zelfs niet even tussenuit. 
Toch kijkt papa even naar de achterbank. Hij stelt tevreden vast dat alles goed gaat in 
de autostoel. Verder is hij gerustgesteld dat zijn zoon en onze Young Sport Hero samen 
op vakantie zijn bij oma. De autostoel kan makkelijk en snel in en uit de auto worden 
gehaald en veilig worden bevestigd met behulp van de autogordel.

Universele installatie
Om te verzekeren dat de baby ook veilig in de auto zit 
als hij bij oma en opa is, heeft de Young Hero Sport een 
universele, snelle en eenvoudige installatie met behulp 
van de autogordel. Deze autostoel is een echte held!

5-puntsveiligheidsgordel
Met de intuïtieve centrale

gordelaanpasser met HERO-
gordelgeleider kan

het kind veilig en eenvoudig in de 
stoel worden vastgemaakt (gr. 1)

Zitverkleiner
Voor een optimale ergonomische 

pasvorm van baby tot klein kind (gr. 1)

Schuim van de zitting
Perfect aangepast aan de 

lichaamsvorm van je kind en biedt
het hoogste comfortniveau

Aangeduide gordelgeleider
De correcte installatie wordt nog 
makkelijker door de in rood aangeduide 
gordelgeleider

Verstevigde armleuningen
Comfortabel zitten voor oudere kinderen 
met comfortabele armleuningen

Luchtventilatiesysteem
Het passieve luchtventilatiesysteem
maakt het zitten tijdens lange reizen 
bijzonder aangenaam

Gewatteerde riembeschermers 
Vermindert opwarming bij warm weer
en voorkomt zo dat de gevoelige babyhuid 
gekwetst raakt (gr. 1)

YOUNG SPORT HERO
De heroïsche sportvriend.

VEILIGHEIDSKENMERKEN VOOR ELKE RIT
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YOUNG SPORT HERO

Core Performance Black
00088014240050

Core Xenon Blue
00088014190050

Core Carbon Black
00088014170050

Core Power Berry
00088014220050

Prime Sky Blue
00088014320050

Prime Mat Black
00088014300050

Prime Silent Grey
00088014310050

Prime Pale Rose
00088014330050

58 cm 50 cm

6
3 

 –
  7

1 
cm

Easy-Tech
00089230900070

GR. 1 / 2 / 3   |   9 MAANDEN – 12 JAAR   |   9 – 36 KG

Homologatie: UN R44/04

Buitenafmetingen (W / D / H): 58 / 50 / 63  –  71 cm

Gewicht: 8 kg

Autostoelen die meegroeien met je kind
Een autostoel voor de hele kindertijd? De in hoogte 
verstelbare rugleuning met geïntegreerde hoofdsteunen 
maakt dit mogelijk. Op deze manier kan de autostoel 
perfect aangepast worden aan de lengte van uw kind 
en automatisch meegroeien vanaf negen maanden tot 
twaalf jaar.

Lichtgewicht
De Young Sport Hero weegt ongeveer 
8 kg en kan snel en makkelijk uit de 
wagen worden genomen, worden 
gedragen en weer opnieuw worden 
geïnstalleerd. Dit maakt het makkelijker 
voor papa en mama, maar ook voor oma 
en opa. Wanneer wij onze autostoelen 
ontwikkelen, denken we altijd aan de 
hele familie.

Geavanceerde zijdelingse 
bescherming (ASP)
Of je nu even naar de voetbaltraining 
moet of op reis vertrekt: de 
geïntegreerde beschermers bieden 
maximale bescherming tijdens elke 
rit. In geval van een zijdelingse botsing 
absorberen ze de kracht die op het kind 
zou inwerken. Zo kunnen kinderen en 
ouders gerust zijn onderweg.

Gepatenteerd HERO-veiligheidssysteem
Met het gepatenteerde HERO-veiligheidssysteem 
kan je kind eenvoudig en snel worden bevestigd. 
Het unieke HERO-veiligheidssysteem combineert 
schouderkussentjes, schouderriemen en een 
hoofdsteun in één eenheid zodat de riemen niet 
afglijden of verdraaien. Dit bespaart tijd en zorgen 
tijdens je dagelijkse routine en verhoogt vooral de 
veiligheid bij elke rit.

Aanpassing van de zithoek
De zithoek kan voor kleine kinderen 
van groep 1 worden aangepast voor 
dutjes. Zo geniet je kind altijd van 
het hoogste comfort, of het nu zit of 
slaapt. 

TECHNISCHE DETAILS

PRAKTISCHE REISGENOTEN

NIEUWE FAVORIETE KLEUREN

Zetelbeschermer
00088022330070

Air Mesh hoes 
00088037350000
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PLATZHALTER

MONZA NOVA IS GR. 1 / 2 / 3   |   9 MAANDEN – 12 JAAR   |   9 – 36 KG

Papa was gek op alles wat snel ging. Nu hij vader is geworden, is veiligheid zijn eerste 
zorg. Tijdens het rijden wil zijn zoon genieten van het hoogste comfort en luisteren naar 
zijn favoriete liedjes op de radio. Onze Monza Nova IS combineert de eisen van ouders 
met de wensen van kinderen. De geïntegreerde luidspreker en een audioverbinding 
zorgen voor het beste entertainment. Terwijl kleine kinderen beschermd worden door 
het vanglichaam, worden grotere kinderen bevestigd met de veiligheidsgordel van het 
voertuig. Groter rijplezier vind je alleen bij de Formule 1 of op de kermis. ADAC en 
Stiftung Warentest zijn hier ook van overtuigd en gaven deze veelzijdige beschermer 
een testscore van 2.0.

Autostoelen die meegroeien met je kind
Eén autostoel voor de hele kindertijd? De in de hoogte 
verstelbare hoofdsteun maakt dit mogelijk. Op deze 
manier kan de autostoel perfect worden aangepast aan 
de lengte van je kind en groeit hij automatisch mee, van 
negen maanden tot twaalf jaar.

Geïntegreerde 
Seatfix-connectoren
Bevestig de autostoel eenvoudig in de 
auto met behulp van de geïntegreerde 
Seatfix-connectoren

Aangeduide gordelgeleider
De correcte installatie wordt nog 
makkelijker door de in rood
aangeduide gordelgeleider

Universele installatie
Kan eenvoudig en snel worden 

geïnstalleerd in auto's zonder 
ISOFIX met behulp van de 

veiligheidsgordel

Schuim van de zitting
Perfect aangepast aan de 

lichaamsvorm van je kind en biedt 
het hoogste comfortniveau

Verstevigde armleuningen
Bieden meer bescherming ter hoogte 

van de heupen en zorgen voor een 
comfortabele zithouding

VEILIGHEIDSKENMERKEN VOOR ELKE RIT

Geluidssysteem
Geïntegreerde luidspreker in het hoofdgedeelte van de 
autostoel, een audioaansluiting en een apparaatvakje 
zorgen ervoor dat kleine reizigers kunnen genieten van 
het beste entertainment, zonder dat mama en papa 
moeten meeluisteren naar het hoorspel of de favoriete 
liedjes van hun spruit. Zo kan je kind lekker achteruit 
leunen en ontspannen en blijft zijn hoofdje beschermd 
door de hoofdsteun.

MONZA NOVA IS
De veelzijdige beschermer.
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MONZA NOVA IS

Core Performance Black
00088008240050

Core Xenon Blue
00088008190050

Core Carbon Black
00088008170050

Core Power Berry
00088008220050

Prime Sky Blue
00088008320050

Prime Mat Black
00088008300050

Prime Silent Grey
00088008310050

Prime Pale Rose
00088008330050

56 cm 45 – 54 cm

67
  –

  8
6 

cm

Homologatie: UN R44/04

Buitenafmetingen (W / D / H): 56 / 45  –  54 / 67  –  86 cm

Gewicht: 7,7 kg

TECHNISCHE DETAILS

Vanglichaam
Voor kleine kinderen uit groep 1 wordt de autostoel 
gebruikt met het vanglichaam en bevestigd met de 
veiligheidsgordel. Het vanglichaam omringt het kind 
en verdeelt en absorbeert de energie die vrijkomt bij 
een botsing over heel zijn oppervlak. De werking is 
vergelijkbaar met een airbag. Zo worden de gevoelige 
nek, het hoofd en de borst van het kind beschermd. 
Oudere kinderen (gr. 2/3) worden bevestigd met de 
veiligheidsgordel van het voertuig. Voor maximaal 
comfort en een veilige rit, ongeacht de afstand.

Luchtventilatiesysteem
Frisse lucht houdt iedereen 
tevreden. Daarom verzekert het 
passieve luchtventilatiesysteem een 
voortdurende luchtcirculatie. Een 
hoger niveau van comfort en welzijn 
is onmogelijk. Of het nu is tijdens een 
korte rit naar oma of met het hele 
gezin op vakantie in de zomer, de 
kleine ontdekkingsreizigers blijven in 
een opperbest humeur. Ongeacht hoe 
lang de rit duurt.

Geavanceerde zijdelingse 
bescherming (ASP)
Of je nu even naar de voetbaltraining 
moet of op reis vertrekt: de 
geïntegreerde beschermers bieden 
maximale bescherming tijdens elke 
rit. In het geval van een zijdelingse 
botsing absorberen ze de kracht die 
op het kind zou inwerken. Zo kunnen 
kinderen en ouders gerust zijn 
onderweg.

Zetelbeschermer
00088022330070

Air Mesh hoes 
00088035350000

Geïntegreerd hoofdkussen
Het geïntegreerde hoofdkussen 
biedt welzijn en veiligheid tijdens 
elke rit. Vooral tijdens het slapen 
profiteren kleine en grotere 
avonturiers van beduidend meer 
comfort. Het kussen is volledig 
verstelbaar en kan individueel 
aan de lengte van je kind worden 
aangepast.

GR. 1 / 2 / 3   |   9 MAANDEN – 12 JAAR   |   9 – 36 KG

PRAKTISCHE REISGENOTEN

NIEUWE FAVORIETE KLEUREN
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MAKO ELITE 100 – 150 CM   |   3.5 – 12 JAAR   |   15 – 36 KG

Zelfs als je kind groter wordt, wil je het maximaal blijven 
beschermen. Met de autostoel Mako Elite is je kind tussen 
ong. 3,5 tot 12 jaar veilig en beschermd tijdens elke rit. Slimme 
openingen in de buitenschaal van de autostoel zorgen voor een 
optimale luchtcirculatie. Het geïntegreerde geluidssysteem 
verwent je jonge reiziger met het leukste entertainment. Of je 
nu naar de voetbaltraining gaat of naar de stad met mama of 
papa, met dit entertainment wordt elke rit een feest.

MAKO ELITE
De beschermer die je entertaint.
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MAKO ELITE 100 – 150 CM   |   3.5 – 12 JAAR   |   15 – 36 KG

ISOFIX-connectoren
Snelle en veilige bevestiging 
en optimale stabilisatie van de 
autostoel in je voertuig

Schuim van de zitting
Perfect aangepast aan de 

lichaamsvorm van je kind en biedt 
het hoogste comfortniveau

Adaptieve Rugleuning
De Rugleuning volgt de contouren 
van de autozetel

Verlengbare beensteun
Kan worden aangepast aan

de lengte van je kind en zorgt
voor een optimale ondersteuning

Luchtventilatiesysteem
Frisse lucht houdt iedereen tevreden. Openingen 
in de buitenschaal en mesh inzetstukken in de 
bekleding van de stoel zorgen voor een voortdurende 
luchtcirculatie. Een hoger niveau van comfort en welzijn 
is onmogelijk. Of het nu is tijdens een korte rit naar 
oma of op reis met het hele gezin in de zomer, de kleine 
ontdekkingsreizigers blijven in een opperbest humeur. 
Ongeacht hoe lang de rit duurt.

Geluidssysteem
Een geïntegreerde luidspreker in het hoofdgedeelte 
van de autostoel en een audioaansluiting zorgen ervoor 
dat kleine reizigers kunnen genieten van het beste 
entertainment, zonder dat mama en papa vooraan in 
de auto moeten meeluisteren naar het hoorspel of de 
favoriete liedjes van hun spruit. Zo kan je kind lekker 
achteruit leunen en ontspannen en blijft zijn hoofdje 
beschermd door de hoofdsteun.

i-Size
Met i-Size, voldoet de autostoel aan de strenge 
veiligheidsnormen in overeenstemming met UN R129. 
Aan deze hoge eisen op vlak van bescherming tegen 
zijdelingse impact wordt niet voldaan, ze worden 
overtroffen. Ouders genieten van een eenvoudige en 
veilige installatie dankzij de ISOFIX-connectoren. De 
autostoel is compatibel met alle autostoelen met een 
i-Size-logo en bijna alle andere stoelen met ISOFIX-
connectoren. Kinderen reizen veilig en ouders genieten
van een volledige flexibiliteit.

Geavanceerde zijdelingse bescherming (ASP)
De afneembare beschermers kunnen snel en eenvoudig 
op de autostoel worden bevestigd. In geval van een 
zijdelingse botsing verminderen de energiedempers de 
kracht die op het kind zou inwerken. Zo bieden ze een 
maximale bescherming. Daarom adviseren wij om de 
beschermers altijd aan de deurzijde te installeren om in 
elke auto de best mogelijke bescherming te bieden. 

In de hoogte verstelbare hoofdsteun
Omdat ze nog groeien, is een ergonomische houding 
essentieel voor kinderen. De in de hoogte verstelbare 
Rugleuning met geïntegreerde hoofdsteun zorgt voor 
een maximaal zitcomfort, ondersteunt een gezonde 
houding en verhoogt dankzij de geoptimaliseerde 
gordelgeleider de veiligheid tijdens elke rit.

VEILIGHEIDSKENMERKEN VOOR ELKE RIT
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MAKO ELITE

Select Night Black
00088045400050

Select Pacific Blue
00088045420050

Select Teal Green
00088045410050

Select Garnet Red
00088045430050

Prime Sky Blue
00088045320050

Prime Mat Black
00088045300050

Prime Silent Grey
00088045310050

Prime Pale Rose
00088045330050

44 cm 47  –  53 cm

6
0,

5 
– 

8
0,

5 
cm

Zetelbeschermer
00088022330070

Zomerhoes 
00088244350070

Smart Protection Wings
De zachte beschermingsvleugels op schouderhoogte 
passen zich automatisch aan de lengte van het kind 
aan en zorgen ervoor dat de kleine avonturiers nog 
veiliger en comfortabeler in de autostoel zitten. En het 
allerbeste: de Smart Protection Wings groeien met je 
kind mee, dankzij de in de lengte verstelbare Rugleuning 
- tot 12 jaar of een lengte van 150 cm.

NIEUWE FAVORIETE KLEUREN

PRAKTISCHE REISGENOTEN

Homologatie:

Autostoel in de UN R129/02-categorie ‘i-Size’ voor 

kinderen tussen 100 en 135 cm

Autostoel in de UN R129/02-categorie ‘voertuigspecifiek’ 

voor kinderen tussen 135 en 150 cm

Buitenafmetingen (W / D / H): 44 / 47  –  53 / 60,5  –  80,5 cm

Gewicht: 7,2 kg

TECHNISCHE DETAILS

100 – 150 CM   |   3.5 – 12 JAAR   |   15 – 36 KG
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MAKO 

Core Performance Black
00088044240050

Core Xenon Blue
00088044190050

Core Carbon Black
00088044170050

Core Power Berry
00088044220050

44 cm 47 cm

6
0,

5 
 –

  8
0,

5 
cm

Zomerhoes
00088244350070

Zetelbeschermer
00088022330070

100 – 150 CM   |   3.5 – 12 JAAR   |   15 – 36 KG

Alle korte en lange ritten worden beter vanaf nu. Het speciale schuim in de zitting
van de Mako-autostoel past zich perfect aan de lichaamsvorm van je kind aan en zorgt 
voor een ergonomische ondersteuning. Met dit niveau van zitcomfort zal de kleine 
ontdekkingsreiziger zelfs niet willen uitstappen voor een ijsje. Dat hoeft ook helemaal 
niet, want de hoes is machinewasbaar. Enkel prinsessen en piloten reizen in dit comfort.

In hoogte verstelbare
hoofdsteun

Biedt een eenvoudige, individuele 
aanpassing voor het groeiende

kind en bevordert een 
ergonomische zithouding

i-Size
Getest en goedgekeurd in 

overeenstemming met UN R129 voor 
maximale veiligheid

Schuim van de zitting 
Perfect aangepast aan de 

lichaamsvorm van je kind en biedt 
het hoogste comfortniveau

Homologatie:

Autostoel in de UN R129/02-categorie ‘i-Size’ voor kinderen 

tussen 100 en 135 cm

Autostoel in de UN R129/02-categorie ‘voertuigspecifiek’ voor 

kinderen tussen 135 en 150 cm

Buitenafmetingen (W / D / H): 44 / 47 / 60,5  –  80,5 cm

Gewicht: 7 kg

Geavanceerde zijdelingse 
bescherming (ASP)
Beschermende zijvleugels met
geïntegreerd ASP-systeem 
absorberen de energie bij
zijdelingse impact

ISOFIX-connectoren
Snelle en veilige bevestiging 
en optimale stabilisatie van de 
autostoel in het voertuig

Schouderbeschermers
Bieden steun en zorgen
voor een maximale veiligheid bij 
zijdelingse impact

Adaptieve rugleuning
De rugleuning volgt de contouren 
van de autozetel

MAKO
De comfortabele reisgenoot.

TECHNISCHE DETAILS

NIEUWE FAVORIETE KLEUREN

PRAKTISCHE REISGENOTEN

VEILIGHEIDSKENMERKEN VOOR ELKE RIT
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MONZA NOVA 2 SF

Core Performance Black
00088010240050

Core Xenon Blue
00088010190050

Core Carbon Black
00088010170050

Core Power Berry
00088010220050

Prime Sky Blue
00088010320050

Prime Mat Black
00088010300050

Prime Silent Grey
00088010310050

Prime Pale Rose
00088010330050

56 cm 45 – 54 cm

67
 –

 8
6 

cm

GR. 2 / 3   |   3.5 – 12 JAAR   |   15 – 36 KG

Homologatie: UN R44/04

Buitenafmetingen (W / D / H): 56 / 45  –  54 / 67  –  86 cm

Gewicht: 6,8 kg

Zelfs de jongste reizigers hebben al hun eigen muzieksmaak. Daarom heeft de 
Monza Nova 2 SF iets heel bijzonders in petto: een geïntegreerd geluidssysteem 
met luidspreker en audioaansluiting. ADAC en Stiftung Warentest gaven deze veilige 
entertainer een testscore van 1.8. In deze autostoel kan je kind genieten van zijn 
favoriete liedjes.

Air Mesh hoes
00088035350000

Luchtventilatiesysteem
Het passieve luchtventilatiesysteem 

maakt zitten tijdens lange ritten 
bijzonder aangenaam

In hoogte
verstelbare hoofdsteun

Ergonomische zithouding van ong. 
3,5 tot 12 jaar dankzij de in de hoogte 

verstelbare hoofdsteun met 11 standen

Schuim van de zitting
Perfect aangepast aan de lichaamsvorm

van je kind en biedt het
hoogste comfortniveau

Geluidssysteem
Geïntegreerde luidspreker, 

audioaansluiting en apparaatvakje 
voor het leukste entertainment

Verstevigde armleuningen
Bieden meer bescherming ter hoogte 

van de heupen en zorgen voor een 
comfortabele zithouding

Geïntegreerde 
Seatfix-connectoren
Bevestig de autostoel eenvoudig 
in de auto met behulp van de 
geïntegreerde Seatfix-connectoren

Universele installatie
Kan eenvoudig en snel worden 
geïnstalleerd in auto's zonder ISOFIX, 
met behulp van de veiligheidsgordel

Aangeduide gordelgeleider
De correcte installatie wordt nog 
makkelijker door de in rood
aangeduide gordelgeleider

Geavanceerde zijdelingse 
bescherming (ASP)
Geïntegreerde beschermers 
absorberen de energie bij
zijdelingse impact

Geïntegreerd  
hoofdkussen
Volledig verstelbaar kussen voor het 
hoogste comfort, zelfs tijdens het slapen

Zetelbeschermer
00088022330070

MONZA NOVA 2 SF
De veilige entertainer.

TECHNISCHE DETAILS

VEILIGHEIDSKENMERKEN VOOR ELKE RIT

PRAKTISCHE REISGENOTEN

NIEUWE FAVORIETE KLEUREN
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MONZA NOVA EVO SF

Core Performance Black
00088012240050

Core Xenon Blue
00088012190050

Core Carbon Black
00088012170050

Core Power Berry
00088012220050

56 cm 45 – 54 cm

67
 –

 8
6 

cm

GR. 2 / 3   |   3.5 – 12 JAAR   |   15 – 36 KG

Homologatie: UN R44/04

Buitenafmetingen (W / D / H): 56 / 45  –  54 / 67  –  86 cm

Gewicht: 6,1 kg

Of het nu gaat om korte of lange reizen, in onze Monza Evo voelen kleine co-pilootjes 
zich altijd op hun gemak. Dit komt mede door het passieve luchtventilatiesysteem. 
En ook mama kan opgelucht ademhalen, dankzij ons herziene veiligheidsconcept. 
ADAC en Stiftung Warentest keurden dit goed en gaven onze verfrissende allrounder 
een 2.0 score.

VEILIGHEIDSKENMERKEN VOOR ELKE RIT

Schuim van de zitting
Perfect aangepast aan de 

lichaamsvorm van je kind en biedt 
het hoogste comfortniveau

Verstevigde armleuningen 
Bieden meer bescherming ter hoogte 

van de heupen en zorgen voor een 
comfortabele zithouding 

Luchtventilatiesysteem
Het passieve luchtventilatiesysteem 

maakt zitten tijdens lange ritten 
bijzonder aangenaam

Aangeduide gordelgeleider
De correcte installatie wordt nog 
makkelijker door de in rood
aangeduide gordelgeleider

In hoogte
verstelbare hoofdsteun

Ergonomische zithouding van ong. 
3,5 tot 12 jaar dankzij de in de 

hoogte verstelbare hoofdsteun
met 11 standen

Geavanceerde zijdelingse 
bescherming (ASP)
Geïntegreerde beschermers absorberen de 
energie bij zijdelingse impact

Universele installatie
Kan eenvoudig en snel worden geïnstalleerd 
in auto’s zonder ISOFIX met behulp
van de veiligheidsgordel

Geïntegreerde
Seatfix-connectoren
Bevestig de autostoel eenvoudig 
in de auto met behulp van de 
geïntegreerde Seatfix-connectoren

Air Mesh hoes 
00088035350000

Zetelbeschermer
00088022330070

MONZA NOVA EVO SF
De verfrissende allrounder.

TECHNISCHE DETAILS

NIEUWE FAVORIETE KLEUREN

PRAKTISCHE REISGENOTEN
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Verplaatsbaar - overal, op elk pad. De producten van RECARO maken het mogelijk. Onze 
kinderwagens Sadena en Celona kunnen zich aanpassen aan de behoeften van uw 
gezin. Met ons 4-in-1-reissysteem, bestaande uit de Sadena/Celona wandelwageninzet, 
reiswieg, lichte reiswieg en de RECARO autostoeltjes, zijn jij en je gezin klaar voor elke 
situatie - of je nu een lange avontuurlijke reis maakt of gewoon een rondje door de stad. 

SADENA / CELONAMAAK UW KEUZE

Praktische functionaliteit en modern design - de 
producten van RECARO combineren beide. Stel de 
juiste kinderwagen samen die past bij uw smaak en de 
individuele behoeften van uw gezin. De kinderwagens 
Sadena en Celona bestaan uit individuele, combineerbare 
eenheden..Je kiest zelf het onderstel en combineert dit 
met de bijpassende wandelwageninzet, reiswieg, lichte 

reiswieg of een autostoeltje. Ook de kleuren kies je 
zelf: bijvoorbeeld een klassiek zwart onderstel met een 
wandelwageninzet in Select Teal Green. Of misschien 
een zilveren frame met een reiswieg in een van de Prime 
kleuren? Geen probleem. Combineer de afzonderlijke 
eenheden op de manier die jij en je geliefden het leukst 
vinden.

MAAK UW KEUZE MODULAIR - VRIJ TE COMBINEREN

ZITJE
Geboorte - 4 jaar

SADENA CELONA

REISWIEG 
Geboorte – 6 maanden

AVAN
Geboorte - 15 maanden

ZITJE + LICHTE REISWIEG
Geboorte - 4 jaar
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SADENA

+ Dankzij compacte afmetingen, gemakkelijk te 
manoeuvreren en super wendbaar

+ Vanwege de smalle wielbasis is de Sadena praktisch 
gemaakt voor het openbaar vervoer

+ Ideaal voor de stedelijke omgeving dankzij de 
lichtgewicht en compacte opvouwbare afmetingen

+ Hoogwaardig frame en eersteklas chassis bieden 
maximaal comfort op alle ritten

CELONA

+ Hoog niveau van comfort dankzij de grote, verende 
wielen

+ Het grote winkelmandje biedt voldoende ruimte voor 
babyflessen, luiers en nog veel meer

+ Vanwege de hoge zitpositie is de Celona de ideale 
vervanging voor een kinderstoel

+ Bijzonder ergonomisch voor alle lichaamsgroottes 
dankzij het brede verstelbereik van de handgreep

MAAK UW KEUZE

U HEEFT DE KEUZE - KIES UW FAVORIETE

SADENA / CELONA ZITJE

5-punts veiligheidsgordel 
Met extra schouder- en 

riemkussentjes - zacht materiaal 
voor extra comfort

XXL zonnekap
De extra grote uitschuifbare 
zonnekap met UPF 50 is als een 
cocon, beschermt tegen externe 
verstoringen en creëert zo een 
eiland van rust

Kijkvenster in zonnekap
Het net zorgt voor een optimale 
luchtcirculatie en ouders hebben 
het kind altijd in zicht

Geheugenknoppen
Maken het mogelijk met één hand 
de zitting te verwijderen

Ergonomische ligpositie 
vanaf de geboorte
Volledig met één hand verstelbare 
rug- en beensteun voor een vlakke, 
ergonomische ligpositie

Luchtventilatiesysteem 
Slimme openingen in de 
buitenschaal en inzetstukken van 
mesh in de stoelbekleding zorgen 
voor een continue luchtcirculatie

Flexibel zitje
Kan op de buggy in de richting of 

tegen de rijrichting in
worden geïnstalleerd 

Ergonomische hoofdsteun
Extra vulling in het hoofdgebied 
biedt extra comfort en voorkomt 
dat het gevoelige hoofd tijdens het 
slapen opzij schuift

Slim harnas systeem
Het vastbinden van uw kind 

wordt gemakkelijker gemaakt 
dankzij de gesp van het tuig en de 

schouderbanden, die naar voren 
springen en open blijven wanneer

het kind wordt verwijderd

Gepatenteerd HERO-
veiligheidssysteem

Eén systeem bestaande 
uit schouderkussentjes, 
schouderriemen en een 

hoofdsteun voorkomt dat de 
riemen verdraaien of afzakken

Veiligheidsboog
Kan naar één kant worden gedraaid 

en aan beide kanten worden 
geopend om het kind in de buggy te 

helpen plaatsen

In hoogte verstelbare 
hoofdsteun met geïntegreerde 

veiligheidsgordel
Zorgt voor een eenvoudige, individuele 

en gelijktijdige aanpassing van de 
hoofdsteun en veiligheidsgordel voor het 

groeiende kind, met slechts één hand

Vulling van zitschuim
Past zich perfect aan de 
lichaamsvorm van uw kind aan 
en biedt het hoogste niveau van 
comfort

Extra accessoire
De meegeleverde regenhoes met 

reflectoren en open te maken 
kijkvenster past optimaal rond de 

wandelwageninzet

SADENA / CELONA ZITJE
Extra comfort. 

Welke kinderwagen je ook kiest, RECARO heeft de perfecte wandelwageninzet, reiswieg, lichte reiswieg of baby-
autostoel. Vanaf de eerste dag.

Met een comfortabel zitje is het aan jou: je kleintje kan tegen de rijrichting zitten of - als er veel te ontdekken valt – in 
de rijrichting zitten om alles te zien. Het is ook mogelijk om het zitje helemaal plat te leggen - om de echt kleintjes te 
laten ontspannen, of gewoon voor een dutje. De bijpassende reiswieg is perfect voor je pasgeboren baby. Hierin kan 
je kindje heerlijk wegdromen. Je kunt ook kiezen voor de lichte reiswieg, die je eenvoudig aan de wandelwageninzet 
kunt bevestigen. Zo creëer je voor een pasgeboren baby een veilige, beschermende cocon; voor oudere kindjes 
is het een heerlijk warme voetenzak. De adapter die je nodig hebt om een RECARO baby-autostoeltje op de 
wandelwagen te bevestigen, wordt meegeleverd. Zo helpen we je onbeperkt mobiel te zijn. 

GENIET VAN UITSTAPJES MET HET GEZIN
Together with your perfect companion.
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SADENA / CELONA REISWIEG SADENA / CELONA LICHTE REISWIEG

Royaal matras van 
zacht schuim met 
bamboehoes  
Zachte, comfortabele en 
ergonomische ligpositie

Vuilafstotende coating 
op het voetengedeelte
Het afveegbare materiaal biedt 
schoonmaakgemak bij vieze 
kinderschoenen

Grote uitklapbare 
zonnekap

De zonnekap met zonneklep en 
UPF 50 biedt bescherming tegen 

zon, wind en slecht weer

2-in-1-reisoplossing
Tot max. 6 maanden als een 

lichtgewicht pasgeboren kinderbed, 
later als een gezellige voetenzak

Kijkvenster in de 
zonnekap
Het gaas zorgt voor een optimale 
luchtcirculatie en ouders kunnen 
hun kind altijd zien

Beschermende cocon 
Waterafstotend buitenmateriaal en 
een warme voering beschermen 
tegen wind, kou en regen 

Memoryknoppen
Maken het mogelijk om de reiswieg 
met één hand te bevestigen en los 

te maken, zonder gebruik
van een extra adapter

Royaal matras met 
bamboehoes  

Zachte, comfortabele en 
ergonomische ligpositie

Panoramisch zicht  
Voor ongehinderd zicht en optimale 
luchtcirculatie in de wagen

Matchend ontwerp
Kleuren, accenten en algemene 
uitstraling sluiten perfect aan op 
alle Sadena en Celona producten

Een voetenzak die 
meegroeit
De grootte kan worden uitgebreid 
voor grotere kinderen

Matchend ontwerp
Kleuren, accenten en algemene 
uitstraling sluiten perfect aan op 
alle Sadena en Celona producten

Vanaf de eerste dag
Te gebruiken voor een gewicht van 
max. 9 kg

Extra accessoire
De meegeleverde regenhoes met 

reflectoren en een kijkvenster past 
perfect bij het reiswiegje

Geïntegreerde 
handgreep

Optimaal vormgegeven handgreep 
voor ergonomisch dragen

Windhoes
Extra bescherming op koude 

dagen, eenvoudig te openen met 
rits, voor gemakkelijke toegang

Kan samen met de 
wagen worden ingeklapt

Dankzij het lichte gewicht en de 
speciale stof hoeft de lichtgewicht 
reiswieg niet te worden verwijderd

Eenvoudig bevestigbaar 
en afneembaar  

Gemakkelijk te bevestigen en 
te verwijderen dankzij speciale 

openingen voor de 5-punts 
veiligheidsgordel en elastische 

bevestigingsbanden

SADENA / CELONA REISWIEG
Comfort en bescherming direct vanaf het begin.

SADENA / CELONA LICHTE REISWIEG
Meer dan een voetenzak.
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ALLE KLEUREN IN EEN 
OOGOPSLAG
Vind je favorieten.

SADENA / CELONA

Black
00089160500050

Silver
00089160510050

SADENA

Select Night Black
00089170400050

Prime Mat Black
00089170300050

Select Pacific Blue
00089170420050

Prime Sky Blue
00089170320050

Select Teal Green
00089170410050

Prime Silent Grey
00089170310050

Select Garnet Red
00089170430050 

Prime Pale Rose
00089170330050

SADENA / CELONA ZITJE

MAX. 4 JAAR   |   MAX. 22 KG

Select Night Black
00089180400050 

Select Night Black
00089200400070

Prime Mat Black
00089180300050 

Prime Mat Black
00089200300070

Select Pacific Blue
00089180420050 

Select Pacific Blue
00089200420070

Prime Sky Blue
00089180320050 

Prime Sky Blue
00089200320070

Select Teal Green
00089180410050 

Select Teal Green
00089200410070

Prime Silent Grey
00089180310050 

Prime Silent Grey
00089200310070

Select Garnet Red
00089180430050 

Select Garnet Red
00089200430070

Prime Pale Rose
00089180330050 

Prime Pale Rose
00089200330070

SADENA / CELONA REISWIEG

SADENA / CELONA LICHTE REISWIEG

Black
00089150500050

Silver
00089150510050

CELONA
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SADENA

Met een kind worden zelfs de kleinste uitstapjes een groot avontuur. Het 
modulaire systeem maakt de Sadena de perfecte metgezel - of je nu op 
het vliegveld bent of in de stad. Met zijn bescheiden breedte van 54 cm 
is de Sadena één van de smalste wandelwagens in zijn soort. Tel daar zijn 
indrukwekkende wendbaarheid bij op en je hebt de ideale wandelwagen voor 
in de stad. Ook het inklapmechanisme is ongeëvenaard - met één hand tover 
je hem gemakkelijk om tot een klein, compact pakketje dat je eenvoudig kunt 
opbergen.

SADENA
De flexibele metgezel onderweg.
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Reflectoren 
Verbeteren de zichtbaarheid bij 

weinig licht, voor meer veiligheid in 
de stedelijke jungle

Volledige ophanging
Volledige vering zorgt voor een 
comfortabele rit over elk terrein

Lichte wielen
De vier soepel lopende wielen zijn 
ideaal voor in de stad

Verstelbare handgreep
Kan ergonomisch worden versteld 

in drie standen
voor elke lichaamslengte

Extra grote 
boodschappenmand

Gemakkelijk toegankelijke extra 
grote boodschappenmand
met een capaciteit tot 5 kg

Push-push remsysteem 
De remmen kunnen met elk 
schoeisel of met blote voeten
worden bediend

Extra accessoires
Met de meegeleverde adapter 
tover je de Sadena en het RECARO 
autozitje om tot een compleet 
reissysteem

Antilekbanden
De onderhoudsvrije, met schuim 
gevulde wielen rijden soepel op 
elke ondergrond, of het nu asfalt, 
grind of een pad in het park is

Zwenkwielen vooraan
Eenvoudig manoeuvreren 

dankzij de vergrendelbare 360° 
zwenkwielen

Afneembare wielen
Voor nog compacter inklappen

Inklapmechanisme met één hand
De Sadena is eenvoudig en snel in te klappen en 
op te bergen, met één hand. Inklappen kan met 
de wandelwageninzet naar voren of naar achteren 
gericht. Ingeklapt blijft hij rechtop staan en door 
zijn supercompacte afmetingen neemt hij weinig 
kofferruimte in. De met kunstleer afgewerkte 
geïntegreerde handgreep maakt dragen, inladen en 
opbergen van de wagen gemakkelijker. En dat maakt de 
Sadena je ideale reisgenoot onderweg.

Ergonomische ligpositie vanaf de geboorte
Waar je ook bent, je baby kan altijd comfortabel een 
dutje doen dankzij de rug- en beensteun die je met één 
hand in een ergonomische ligpositie kunt zetten - heel 
praktisch. Want ook papa en mama verdienen comfort.

Eén van de smalste in zijn soort
Dankzij de smalle wielbasis manoeuvreer je met de 
Sadena gemakkelijk door zelfs de smalste doorgangen in 
de stad. Of je nu de metro in wilt of een klein winkeltje - 
geen opening is te smal. Vooral voor gebruik in de stad is 
de Sadena de ideale keuze.

SADENA MAX. 4 JAAR   |   MAX. 22 KG

54 cm

KENMERKEN VOOR ELKE RIT 
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SADENA MAX. 4 JAAR   |   MAX. 22 KG

In hoogte verstelbare hoofdsteun met 
geïntegreerde veiligheidsgordel  
De hoofdsteun en veiligheidsgordel zijn gelijktijdig met 
één hand te verstellen. Het eenvoudige, individuele 
instelsysteem zorgt ervoor dat de stoel perfect kan 
worden aangepast aan de lengte van het kind, en 
ondersteunt een gezonde houding. Ergonomische 
kussens in de hoofdsteun zorgen voor extra comfort en 
voorkomen dat het kwetsbare hoofdje tijdens het slapen 
opzij glijdt. Extra schouder- en riemkussentjes maken het 
extra zitcomfort compleet.

4-in-1-reissysteem
Psst, laat de baby gewoon wat langer slapen: ons 
4-in-1 reissysteem bestaande uit zitje, reiswieg, lichte 
wieg en RECARO draagzitjes zorgt voor stressvrije 
mobiliteit in alle dagelijkse situaties. Eén frame - vier 
mogelijkheden. Met de meegeleverde RECARO-adapter 
voor autostoelen kunt u op elk gewenst moment snel 
van auto naar kinderwagen wisselen.

54 cm 87 cm

9
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cmHomologatie: EN 1888

Buitenafmetingen (W / D / H): 54 / 87 /  90 - 109 cm

Buitenafmetingen opgeplooid (W / D / H): 54 / 35 / 66 cm

Gewicht: 11 kg

PRAKTISCHE REISGENOTEN

TECHNISCHE DETAILS

Simpel gebruik
Als ouder kom je altijd handen tekort. Daarom kun je 
onze Sadena niet alleen met één hand duwen en sturen, 
maar heeft hij ook een heleboel andere functies die je 
met één hand kunt bedienen.

Luiertas
Select Night Black
00089270420070

Handschoenen
00089210350070

Luiertas
Prime Silent Grey
00089270430070

Parasol
00089210310070

Bekerhouder
00089270400070

Insectennet voor 
wandelwageninzet
00089270290070

Meerijdplankje
00089270410070

Insectennet voor 
reiswieg
00089280290070

MODULAIR - VRIJ TE COMBINEREN
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CELONA

Ga op ontdekkingstocht met het hele gezin. Met onze kinderwagen Celona kunnen jij 
en je kind de wereld veroveren zodra ze geboren zijn. Ons modulaire systeem met de 
kinderwagen Celona is de perfecte dagelijkse metgezel. Het systeem, bestaande uit 
de stoel, de reiswieg, lichte reiswieg en babyzitje, is niet alleen praktisch, maar zorgt 
ook voor de veiligheid van uw kind in elke situatie. Zeer comfortabel en gemakkelijk - 
zelfs op ruw terrein. De grote achterwielen en uitstekende ophanging zorgen ervoor 
dat elke rit zo comfortabel mogelijk is, of u nu over ruw of glad terrein rijdt.

MAX. 4 JAAR   |   MAX. 22 KG

CELONA
De comfortabele partner op avontuur.



8786

CELONA MAX. 4 JAAR   |   MAX. 22 KG

Afneembare wielen
Voor een nog compactere 
gevouwen vorm

Aanvullende accessoires
Met de bij het product geleverde 
adapter kunt u de Celona en de 
RECARO baby-autostoeltjes 
transformeren in een reissysteem

Wipschakelaar
Remmen kunnen met alle soorten 
schoenen of op blote voeten worden 
bediend

Lekvrije wielen
De onderhoudsvrije, met schuim 
gevulde wielen zijn gemakkelijk te 
onderhouden en kunnen elk terrein 
aan, of het nu asfalt-, grind- of 
parkpaden zijn

Reflectoren
Verbeterde zichtbaarheid voor 

meer veiligheid bij weinig licht in de 
grootstedelijke gebieden

In hoogte
verstelbare handgreep

Kan ergonomisch worden 
aangepast aan elke lichaamsgrootte

Extra groot 
winkelmandje

Gemakkelijk toegankelijk extra 
groot winkelmandje met een 

capaciteit tot 5 kg

Zwenkende voorwielen
Eenvoudig manoeuvreren dankzij 

vergrendelbare 360 graden 
zwenkwielen

4-in-1-reissysteem
Psst, laat de baby gewoon wat langer slapen: ons 
4-in-1 reissysteem bestaande uit zitje, reiswieg, lichte 
wieg en RECARO draagzitje zorgt voor stressvrije 
mobiliteit in alle dagelijkse situaties. Eén frame - vier 
mogelijkheden. Met de meegeleverde RECARO-adapter 
voor autostoelen kunt u op elk gewenst moment snel 
van auto naar kinderwagen wisselen.

In hoogte verstelbare hoofdsteun met 
geïntegreerde veiligheidsgordel 
De hoofdsteun en veiligheidsgordel zijn gelijktijdig met 
één hand te verstellen. Het eenvoudige, individuele 
instelsysteem zorgt ervoor dat de stoel perfect kan 
worden aangepast aan de lengte van het kind, en 
ondersteunt een gezonde houding. Ergonomische 
kussens in de hoofdsteun zorgen voor extra comfort en 
voorkomen dat het kwetsbare hoofdje tijdens het slapen 
opzij glijdt. Extra schouder- en riemkussentjes maken het 
extra zitcomfort compleet.

Ergonomisch rusten vanaf de geboorte
Om ervoor te zorgen dat uw baby tijdens elke reis com-
fortabel kan liggen, kunnen de rug- en beensteunen 
met slechts één hand worden aangepast aan een er-
gonomische ligpositie - ongelooflijk praktisch. Op deze 
manier blijven mama en papa ook comfortabel.

KENMERKEN VOOR ELKE RIT 
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CELONA MAX. 4 JAAR   |   MAX. 22 KG

Vouwmechanisme met één hand
De wandelwagen Celona kan eenvoudig en snel worden 
weggeklapt met slechts één hand. De kinderwagen kan 
worden ingeklapt met het zitje in de rijrichting of tegen 
de rijrichting in. Op zichzelf staand en met de meest 
compacte afmetingen indien ingeklapt, neemt hij zeer 
weinig ruimte in de kofferruimte in. De geïntegreerde 
draaggreep is bekleed met kunstleer, wat het dragen, 
laden en opbergen van de kinderwagen vergemakkelijkt. 
Uw ideale metgezel voor onderweg.

57 cm 79 cm
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Volledige ophanging
De vierwielophanging en het zeer comfortabele chassis 
compenseren oneffen oppervlakken. Dit betekent dat de 
Celona ongelooflijk soepel over elk terrein kan glijden. 
Alleen vliegen gaat soepeler.

Homologatie: EN 1888

Buitenafmetingen (W / D / H)): 57 / 79 / 93 - 110 cm

Buitenafmetingen opgeplooid (W / D / H): 57 / 30 / 65 cm

Gewicht: 12,5 kg

Zithouding op tafelhoogte 
Niets is tenslotte spannender dan het kijken naar de 
volwassenen. Met een zithoogte van 50 cm kan uw baby 
in onze Celona de gebeurtenissen aan de tafel volgen 
of comfortabel worden gevoed door mama of papa. 
Voor het hoogste comfort en de meest waardevolle 
ervaringen.

MODULAIR - VRIJ TE COMBINEREN

PRAKTISCHE REISGENOTEN

TECHNISCHE DETAILS

Luiertas
Select Night Black
00089270420070

Handschoenen
00089210350070

Luiertas
Prime Silent Grey
00089270430070

Parasol
00089210310070

Bekerhouder
00089270400070

Insectennet voor 
wandelwageninzet
00089270290070

Meerijdplankje
00089270410070

Insectennet voor 
reiswieg
00089280290070
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CITYLIFE 6 MAANDEN – 3.5 JAAR   |   MAX. 15 KG

Opgelet: bij je volgende museumbezoek zou het wel eens onze Citylife kunnen zijn die 
de show steelt in plaats van een of ander kunstwerk. Want met de volledig verstelbare 
rug- en beensteun, biedt hij de kleine museumbezoekers een bijzonder vlakke en 
ergonomische ligpositie. Mama kan zich ook ontspannen na het bezoek: met het 
plooimechanisme met één hand is hij compact plooibaar en met één hand vlot in de 
koffer te leggen. Hij ziet er bovendien prachtig uit: in 2017 won hij de German Design 
Award. Een echt kunstwerk.

Plooimechanisme met één hand
De wandelwagen Citylife kan eenvoudig en snel worden 
opgeplooid met slechts één hand. Opgeplooid blijft 
hij rechtop staan en is hij zeer compact, waardoor 
hij weinig ruimte inneemt. Je ideale reisgenoot voor 
onderweg.

Pivoterende voorwielen
Eenvoudig manoeuvreren 

dankzij de vergrendelbare 360° 
pivoterende wielen

5-puntsveiligheidsgordel
Met extra kussentjes op de 

schouderriemen
voor nog meer zacht comfort

Afveegbare voetsteun
Eenvoudig en makkelijk

te reinigen na elk uitje

Extra accessoires
Regenbekleding, bekerhouder en 

stootbumper inbegrepen

Push-push remsysteem
De remmen kunnen met elk 
schoeisel of met blote voeten 
worden bediend

Afneembare wielen
Voor nog compacter opplooien

Verstelbare handgreep
Kan ergonomisch
worden versteld in drie standen 
voor elke lengte

Volledige vering
Voor bijzonder soepel
rijplezier en het beste reiscomfort 
op een oneffen ondergrond

CITYLIFE
De ergonomische dagelijkse reisgenoot.

VEILIGHEIDSKENMERKEN VOOR ELKE RIT
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CITYLIFE

Black
00088005160050
00088006160050 (CC)

Sunshine
00088005120050
00088006120050 (CC)

Graphite
00088005040050
00088006040050 (CC)

Saphir
00088005080050
00088006080050 (CC)

Lime
00088005140050
00088006140050 (CC)

Ruby
00088005130050
00088006130050 (CC)

Pink
00088005070050
00088006070050 (CC)

57 cm 90 cm

92
 c

mHomologatie: EN 1888

Buitenafmetingen (W / D / H): 57 / 90 / 92 cm

Buitenafmetingen opgeplooid (W / D / H): 57 / 70 / 30 cm

Gewicht: 10 kg

Extragrote zonnekap
De extragrote zonnekap met 
uitklapbare zonneklep en UPF 
50 biedt een comfortabele 
bescherming tegen zon, wind en 
slecht weer. Ongeacht de tijd van 
het jaar, niets kan een uitje met 
het gezin nog in de weg staan.

Extragrote boodschappenmand
Met de extragrote 
boodschappenmand ben je op 
alles voorbereid. De makkelijke 
bereikbaarheid en ergonomische vorm 
zorgen voor het grootste comfort. De 
boodschappenmand wordt optimaal 
beschermd onder je kind en biedt veel 
ruimte.

PRAKTISCHE REISGENOTEN

Regenbekleding
00088030010070

Regenbekleding draagmand
00088031010070

3-in-1 reissysteem
Ons 3-in-1 reissysteem, bestaande uit het zitje, het 
draagzitje en de reiswieg, zorgt voor een stressvrije 
mobiliteit in alle dagelijkse situaties. Eén onderstel, drie 
mogelijkheden. De adapter die bij de reiswieg past en 
de RECARO draagzitje zorgen telkens voor een snelle 
omschakeling van auto naar wandelwagen.

Verstelbare rugleuning en beensteun
Mama en papa bestuderen terwijl ze winkelen 
of even wat slapen? De volledig verstelbare 
rugleuning, gecombineerd met een zachte vulling 
en verstelbare beensteun, biedt een comfortabele 
rustpositie. Zo blijft iedereen goedgezind.

Muggennet
00088030290070

Antilekbanden
Met de vier met schuim gevulde 
wielen rijd je veilig over elke 
ondergrond en is onderhoud overbodig. 
Met een goede schokdemping en een 
hoog reiscomfort, vormt geen enkele 
winkelstraat of pad in het park een 
probleem. Bovendien zie je er met 
deze wandelwagen nog goed uit ook.

6 MAANDEN – 3.5 JAAR   |   MAX. 15 KG

PRAKTISCHE REISGENOTEN

NIEUWE FAVORIETE KLEUREN

TECHNISCHE DETAILS

Luiertas
00088028040070

Parasol
00088030310070

Voetenzak Vario
00088029010070

Citylife-adapter
00088030320070
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EASYLIFE ELITE 2

Extra accessoire
De meegeleverde regenhoes past 

perfect over de buggy

MAX. 3 JAAR   |   MAX. 15 KG

Nog even een koffietje met een vriend na een wandeling in het park? Geen probleem 
met de Easylife Elite 2. De volledig verstelbare rugleuning en beensteun bieden baby’s 
vanaf het prille begin een comfortabele lighouding. Je hoeft je niet te haasten, want de 
baby kan rustig een dutje doen. En als het tijd is om naar huis te gaan, geniet mama 
van het plooimechanisme met één hand. Want de Easylife Elite 2 kan in een oogwenk 
compact worden opgeplooid.

Plooimechanisme met één hand
De buggy Easylife Elite 2 kan eenvoudig en snel worden 
opgeplooid met slechts één hand. Opgeplooid blijft 
hij rechtop staan en is hij zeer compact, waardoor hij 
weinig ruimte inneemt in de koffer. Je ideale reisgenoot 
onderweg.

VEILIGHEIDSKENMERKEN VOOR ELKE RIT

Kijkvenster
in de zonnekap

Het netweefsel zorgt voor een 
optimale luchtcirculatie en ouders 

kunnen hun kind altijd zien

Stootbumper
Kan naar één kant worden gedraaid en 

worden geopend langs beide kanten om
je kind makkelijk in de buggy te zetten

Voetsteun
Kleine kinderen gebruiken hem om 

in de buggy te klimmen, grotere 
kinderen leggen hun

voeten er bovenop

Afneembare wielen
Voor nog compacter opplooien 

Pivoterende
voorwielen

Eenvoudig manoeuvreren 
dankzij de vergrendelbare 360° 

pivoterende wielen

Reflectoren
Verbetert de zichtbaarheid voor 

meer veiligheid in de stadsjungle
bij weinig licht

Universele handgreep
Voor meer wendbaarheid kan 
de buggy door de stad worden 
geduwd en gestuurd met één hand

5-puntsveiligheidsgordel
Met extra schouder- en 
riemkussentjes, zacht materiaal 
voor extra comfort

Extragrote
boodschappenmand
Gemakkelijk toegankelijke 
extragrote boodschappenmand met 
een capaciteit tot 5 kg

Antilekbanden
De onderhoudsvrije, met schuim 
gevulde wielen rijden
vlot op elke ondergrond, of het nu asfalt, 
gravel of een pad in het park is

Push-push remsysteem 
De remmen kunnen met elk 
schoeisel of met blote voeten 
worden bediend

Volledige vering
Voor bijzonder soepel
rijplezier en het beste reiscomfort 
op een oneffen ondergrond

EASYLIFE ELITE 2
De charmante stadsvriend.
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EASYLIFE ELITE 2

Muggennet
00089210290070

Bekerhouder
00088027310070

Reiszak
00088027300070

Handschoenen
00089210350070

Select Night Black
00089110400050

Select Pacific Blue
00089110420050

Select Teal Green
00089110410050

Select Garnet Red
00089110430050

Prime Sky Blue
00089110320050

Prime Mat Black
00089110300050

Prime Silent Grey
00089110310050

Prime Pale Rose
00089110330050

49 cm 69 cm

10
5 

cm

Reissysteem
Ssst, laat de baby nog maar even 
slapen: snel uit de auto en in de 
buggy, dat kan met de RECARO-
draagzitjes dankzij de speciale 
adapter. Deze flexibiliteit zorgt 
voor een stressvrije mobiliteit in 
alledaagse situaties.

Comfortabel verkleinkussen
Opdat elke rit die je baby maakt 
zo aangenaam mogelijk zou zijn, is 
de buggy Easylife Elite 2 uitgerust 
met een extrazacht, comfortabel 
verkleinkussen. Op deze manier 
kunnen de kleintjes zich ontspannen 
en comfortabel slapen tijdens
elke rit.

Luchtventilatiesysteem
Op warme dagen zal je baby 
genieten van de luchtige 
inzetstukken in netweefsel. Ze 
zorgen ervoor dat frisse lucht 
hun huid bereikt, ze ademen en 
voorkomen dat je kind het te warm 
krijgt. Zo voelen de kleine passagiers 
zich volledig en altijd op hun gemak.

Extragrote zonnekap
De extragrote zonnekap met uitklapbare zonneklep en 
UPF 50 biedt een comfortabele bescherming tegen zon, 
wind en slecht weer. Ongeacht de tijd van het jaar, niets 
kan een uitje met het gezin in de weg staan.

Ergonomisch zitten en liggen 
De verstelbare rugleuning en beensteun maken de 
rit comfortabeler voor je kind. Je kunt de rugleuning 
volledig plat leggen voor je pasgeborene of 
verschillende zitposities kiezen voor een ouder kind. 
Of je kleintje nu diep slaapt of rechtop zit, wakker en 
de wereld verkennend, comfortabel zijn ze altijd.

Luiertas
00088028040070

Parasol
00088030310070

PRAKTISCHE REISGENOTEN

Voetenzak Vario
00088029010070

Easylife-adapter
00089210320070

Homologatie: EN 1888

Buitenafmetingen (W / D / H): 49 / 69 / 105 cm

Buitenafmetingen opgeplooid (W / D / H): 49 / 26 / 59 cm

Gewicht: 6,4 kg

MAX. 3 JAAR   |   MAX. 15 KG

PRAKTISCHE REISGENOTEN

NIEUWE FAVORIETE KLEUREN

TECHNISCHE DETAILS
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EASYLIFE 2 6 MAANDEN – 4 JAAR   |   MAX. 22 KG

Met een klein kind beleef je elke dag wel nieuwe avonturen. Gelukkig biedt de Easylife 
2 optimale ondersteuning voor moderne gezinnen in hun dagelijks leven. Met zijn zes 
kilogram is deze wendbare buggy en echte lichtgewicht. Hij biedt baby’s het comfort 
van een buggy vanaf zes maanden. Hij maakt ook het leven van de ouders gemakkelijk: 
met zijn plooimechanisme met één hand kan de Easylife 2 compact worden opgeplooid 
en past hij in de kleinste ruimte. Zo past hij in elke koffer en is er nog plaats over voor 
de boodschappen.

Plooimechanisme met één hand
De buggy Easylife 2 kan eenvoudig en snel worden 
opgeplooid met slechts één hand. Opgeplooid blijft hij 
rechtop staan en is hij zeer compact, waardoor hij weinig 
ruimte inneemt. Je ideale reisgenoot onderweg. 

Voetsteun
Kleine kinderen gebruiken hem om 

in de buggy te klimmen, grotere 
kinderen leggen hun

voeten er bovenop

Antilekbanden
De onderhoudsvrije, met schuim 

gevulde wielen rijden vlot op elke 
ondergrond, of het nu asfalt, gravel 

of een pad in het park is 

Extragrote zonnekap
De zonnekap met UPF 50 biedt 

bescherming tegen de zon,
de wind en slecht weer

Pivoterende voorwielen
Eenvoudig manoeuvreren 

dankzij de vergrendelbare 360° 
pivoterende wielen

5-puntsveiligheidsgordel
Met extra schouderkussentjes, 
zacht materiaal voor extra comfort

Push-push remsysteem 
De remmen kunnen met elk 
schoeisel of met blote voeten 
worden bediend

Extragrote 
boodschappen-mand
Makkelijk bereikbare, extragrote 
boodschappenmand met een 
capaciteit tot 5 kg

Universele handgreep
Voor meer wendbaarheid kan 
de buggy door de stad worden 
geduwd en gestuurd met één hand

Afneembare wielen
Voor nog compacter opplooien

Ultralichtgewicht
Met zijn 6 kg is de buggy Easylife 2 uiterst licht en het 
pluimgewichtje in zijn categorie. Dit merk je bij het 
dagelijks in- en uitladen, bij trappen of obstakels en 
natuurlijk ook bij het ronddwalen door de binnenstad.

EASYLIFE 2
De flexibele verkenner.

VEILIGHEIDSKENMERKEN VOOR ELKE RIT
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EASYLIFE 2

Stootbumper
00089210280070

Muggennet
00089210290070

Bekerhouder
00088027310070

Reiszak
00088027300070

Select Night Black
00089120400050

Select Pacific Blue
00089120420050

Select Teal Green
00089120410050

Select Garnet Red
00089120430050

49 cm 69 cm

10
5 

cm

Luiertas
00088028040070

Parasol
00088030310070

Voetenzak Vario
00088029010070

Easylife-adapter
00089210320070

Regenbekleding 
00089210010070

Onze regenbekleding voor de Easylife-buggy’s houdt 
je kind veilig en droog. Ze is makkelijk te bevestigen 
en zo weer opgeborgen. Het transparante materiaal 
zorgt ervoor dat je altijd oogcontact behoudt.

Handschoenen
00089210350070

Aanpasbare rugleuning
Naar mama en papa kijken terwijl 
ze winkelen of even wat slapen? 
De volledig verstelbare rugleuning, 
gecombineerd met een zachte 
vulling en verstelbare beensteun, 
biedt een comfortabele rustpositie. 
Zo blijft iedereen goedgezind.

Luchtventilatiesysteem
Op warme dagen kan je baby genieten 
van de luchtige inzetstukken in 
netweefsel. Ze zorgen ervoor dat frisse 
lucht hun huid bereikt, ze ademen en 
voorkomen dat je kind het te warm 
krijgt. Zo voelen de kleine passagiers 
zich volledig en altijd op hun gemak.

Reissysteem
Ssst, laat de baby nog maar even 
slapen: snel van de auto in de 
buggy is mogelijk met de RECARO-
draagzitjes dankzij de speciale 
adapter. Deze flexibiliteit zorgt 
voor een stressvrije mobiliteit in 
alledaagse situaties.

Volledige vering
Welke route je ook neemt, met zijn volledige vering aan 
de voor- en achterwielen, glijdt de Easylife 2 over elk 
oneffen terrein. Dit maakt het makkelijker voor ouders 
en aangenamer voor de kleine passagiers, zodat ze van 
elke rit kunnen genieten.

Homologatie: EN 1888

Buitenafmetingen (W / D / H): 49 / 69 / 105 cm

Buitenafmetingen opgeplooid (W / D / H): 49 / 26 / 59 cm

Gewicht: 6 kg

TECHNISCHE DETAILS

6 MAANDEN – 4 JAAR   |   MAX. 22 KG

PRAKTISCHE REISGENOTEN

PRAKTISCHE REISGENOTEN

NIEUWE FAVORIETE KLEUREN
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AVAN KIO SALIA ELITE

Homologatie UN R129/03 (i-Size) UN R129/03 (i-Size) UN R129/00 (i-Size)

Afmetingen (W / D / H) 44 / 66 / 59 cm 44 / 46 / 59  –  65 cm 44 / 63  –  68 / 61  –  69 cm

Gewicht 4,1 kg 7,8 kg 18 kg (met draagzitje)

Rugleuning (W / H) 21 / 37  –  48 cm 31 / 42  –  51 cm 30 / 48  –  57 cm

Schouderbreedte 27 cm 32,5 cm 31 cm

Zitvlak (W / D) 23 / 23 cm 30 / 30,5 cm 30 / 26 cm

Levering omvat / / ISOFIX geleiders

   

SALIA TIAN ELITE TIAN

Homologatie UN R129/00 (i-Size) UN R44/04 UN R44/04

Afmetingen (W / D / H) 44 / 63  –  68 / 61  –  69 cm 44 / 47  –  53 / 56,5  –  80,5 cm 44 / 47 / 56,5  –  80,5 cm

Gewicht 15 kg 8,6 kg 8,4 kg

Rugleuning (W / H) 30 / 48  –  57 cm 30 / 51  –  75 cm 30 / 51  –  75 cm

Schouderbreedte 31 cm 28  –  31 cm 28  –  30 cm

Zitvlak (W / D) 30 / 26 cm 30 / 31  –  37 cm 30 / 31 cm

Levering omvat ISOFIX geleiders Afneembare  
beschermers (ASP) 

ISOFIX geleiders

ISOFIX geleiders

PRODUCT INFORMATIE PRODUCT INFORMATIE

PRODUCT INFORMATIE
Wij hebben het juiste product voor je gezin.
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YOUNG SPORT HERO MONZA NOVA IS

Homologatie UN R44/04 UN R44/04

Afmetingen (W / D / H) 58 / 50 / 63  –  71 cm 56 / 45  –  54 / 67  –  86 cm

Gewicht 8 kg 7,7 kg

Rugleuning (W / H) 29 / 51  –  60 cm 33 / 51  –  60 cm

Schouderbreedte 35 cm 35 cm

Zitvlak (W / D) 30 / 29 cm 30 / 29 cm

Levering omvat / ISOFIX geleiders

MAKO ELITE MAKO

Homologatie UN R129/02 (i-Size) UN R129/02 (i-Size)

Afmetingen (W / D / H) 44 / 47  –  53 / 60,5  – 80,5 cm 44 / 47 / 60,5  –  80,5 cm

Gewicht 7,2 kg 7 kg

Rugleuning (W / H) 30 / 55  –  75 cm 30 / 55  –  75 cm

Schouderbreedte 28  –  31 cm 28  –  30 cm

Zitvlak (W / D) 30 / 31  –  37 cm 30 / 31 cm

Levering omvat Afneembare  
beschermers (ASP) 

ISOFIX geleiders

ISOFIX geleiders

PRODUCT INFORMATIE PRODUCT INFORMATIE

PRODUCT INFORMATIE
Wij hebben het juiste product voor je gezin.
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SADENA (met zitje) CELONA (met zitje)

Homologatie EN 1888 EN 1888

Afmetingen (W / D / H) 54 / 87 / 90  –  109 cm 57 / 79 / 93  –  110 cm

Buitenafmetingen (W / D / H) 54 / 35 / 66 cm 57 / 30 / 65 cm

Gewicht 11 kg 12,5 kg

Rugleuning (W / H) 34 / 50 cm 34 / 50 cm

Schouderbreedte 34 cm 34 cm

Zitvlak (W / D) 28 / 25 cm 28 / 25 cm

Banddiameter 18 cm 18 cm / 28 cm

Bandbreedte 2,8 cm 2,8 cm / 3,6 cm

Levering omvat Regenbekleiding 

Bekerhouder

Regenbekleiding 

Bekerhouder

MONZA NOVA 2 SF MONZA NOVA EVO SF

Homologatie UN R44/04 UN R44/04

Afmetingen (W / D / H) 56 / 45  –  54 / 67  –  86 cm 56 / 45  –  54 / 67 –  86 cm

Gewicht 6,8 kg 6,1 kg

Rugleuning (W / H) 33 / 60  –  77 cm 33 / 60  –  77 cm

Schouderbreedte 36 cm 36 cm

Zitvlak (W / D) 26 / 32 cm 26 / 32 cm

Levering omvat ISOFIX geleiders ISOFIX geleiders

PRODUCT INFORMATIE PRODUCT INFORMATIE

PRODUCT INFORMATIE
Wij hebben het juiste product voor je gezin.
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NOTITIE

CITYLIFE EASYLIFE ELITE 2 EASYLIFE 2

Homologatie EN 1888 EN 1888 EN 1888

Afmetingen (W / D / H) 57 / 90 / 92 cm 49 / 69 / 105 cm 49 / 69 / 105 cm

Buitenafmetingen (W / D / H) 57 / 70 / 30 cm 49 / 26 / 59 cm 49 / 26 / 59 cm

Gewicht 10 kg 6,4 kg 6 kg

Rugleuning (W / H) 34 / 45 cm 29 / 42 cm 29 / 42 cm

Schouderbreedte 38 cm 29 cm 29 cm

Zitvlak (W / D) 25  /  35 cm 32 / 24 cm 32 / 21 cm

Banddiameter 16 cm / 23 cm 15 cm 15 cm

Bandbreedte 3,5 cm / 4,2 cm 2,5 cm 2,5 cm

Levering omvat Regenbekleiding 

Bekerhouder

Regenbekleding

Veiligheidsbeugel

/

PRODUCT INFORMATIE

PRODUCT INFORMATIE
Wij hebben het juiste product voor je gezin.
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NOTITIE
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RECARO Kids S.R.L.
Via Niccolò Tommaseo 68
35131 Padova (PD)
Italy
Phone: +39 (0) 245467-740
Mail: info@recaro-kids.nl
Web: www.recaro-kids.nl

RECARO engageert zich om zijn milieu-impact te 
beperken, daarom ondersteunen wij de duurzame 
bosbouw en gebruiken wij 100% gerecycled papier voor 
onze catalogi – voor de toekomst van onze kinderen.


