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Als het gaat om de veiligheid van je kind is goed nooit goed genoeg. Je 

vertrouwt ons je kostbaarste bezit toe - en dat vertrouwen betalen we 

terug door te streven naar absolute perfectie. Altijd. Daar geloven we in. 

Wij zijn er voor mensen die met minder geen genoegen nemen. Mensen 

die op zoek zijn naar een uitgekiend product dat aansluit op hun ideeën 

over slim ouderschap. 

Zelfs de kleinste passagiers profiteren van de ruim 100 jaar ervaring die 

RECARO heeft opgebouwd met het maken van kwaliteitsautostoelen en 

wandelwagens. Want RECARO Kids maakt niet alleen baby-autostoelen 

en achterwaarts en voorwaarts gerichte autostoelen voor grotere kinde-

ren, waarin de strengste eisen op het gebied van kwaliteit, veiligheid en 

ontwerp samenkomen. We maken ook comfortabele kwaliteitswandel-

wagens en compacte buggy’s. Om zo milieuvriendelijk mogelijk te pro-

duceren en om een hoge kwaliteitsstandaard te waarborgen, wordt onze 

collectie grotendeels in Europa gemaakt. 

Al jarenlang worden onze producten door vakjury’s onderscheiden met 

prestigieuze ontwerpprijzen en behalen ze overtuigende veiligheids-

resultaten in de tests van de ADAC en Stiftung Warentest. Goed door-

dachte oplossingen die lang meegaan. Dat is onze filosofie, dat is “slim 

ouderschap”.

RECARO KIDS

Wat kunnen we vandaag doen om het leven voor 

ouders in de toekomst gemakkelijker te maken? 

Dat is de vraag die we onszelf elke dag weer stel-

len als we aan het werk gaan. De wereld wordt 

steeds dynamischer, wat mensen willen veran-

dert razendsnel en het is niet meer genoeg om 

simpelweg steeds dezelfde succesformule uit 

het verleden te herhalen. We moeten niet alleen 

in beeld hebben wat mensen nu nodig hebben, 

maar ook waar ze in de toekomst behoefte aan 

hebben. We staan voor je klaar om al die grote 

en kleine uitdagingen van het dagelijks leven een 

beetje makkelijker te maken.

SLIMME OPLOSSINGEN DIE LANG MEEGAAN.

DAT IS ONZE FILOSOFIE, DAT IS SLIM DESIGN.

Ouderschap voor nu en later.

SLIM OUDERSCHAP

We vervoeren al meer dan een eeuw mensen, 

dus we weten hoe belangrijk een ergonomi-

sche zithouding is. Door onze technische aanpak  

creëren we producten die praktisch en slim zijn 

voor de ouders en veilig en comfortabel voor 

de kinderen. En met onze focus op ergonomie 

geven we kinderen bij elke rit de best mogelij-

ke ervaring, zonder concessies aan maximale 

veilig heid en uitstraling van onze baby-autostoe-

len, achterwaartse en voorwaartse autostoelen,  

buggy’s en wandelwagens.
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Topkwaliteit  

Duurzaamheid gaat ook over kwaliteit. Met een goed uitgedacht 

productieproces kunnen grondstoffen worden bespaard en door te 

kiezen voor de juiste materialen maken we milieuvriendelijke pro-

ducten die lang meegaan. Duurzame materialen, slimme techno-

logie en de allerstrengste tests: bij RECARO Kids laten we niets aan 

het toeval over.

Gerecyclede stoff en 

Dagelijks worden er miljoenen plastic fl essen weggegooid en de 

mens produceert een enorme berg milieuvervuilend afval. Maar 

die weggegooide fl essen kunnen prima worden hergebruikt en op 

een milieuvriendelijke manier worden verwerkt. In samenwerking 

met Waste2Wear dragen wij ons steentje bij en gebruiken we voor 

de meeste van onze autostoelen stoffen gemaakt uit gerecycle-

de petfl essen. Deze gerecyclede stoffen bestaan voor ten minste 

70% uit gerecycled materiaal.

Verpakking

In ons ontwerpproces denken we dus aan onze planeet, maar we 

kijken verder dan alleen naar het product zelf. We werken met zo 

weinig mogelijk verpakkingsmateriaal en gebruiken ook daarvoor 

gerecyclede materialen. En is het product uitgepakt, dan kan de 

doos nog dienstdoen als knutselmateriaal.

MAATSCHAPPELIJK BETROKKEN

Bij veiligheid denken we allang niet meer alleen aan de veiligheid van onze kinderen. Hoe we onze planeet 

aan hen doorgeven is minstens zo belangrijk. Daarom hebben we duurzaamheid hoog in het vaandel staan. 

En door bij te dragen aan een duurzaam milieu, beschermen we ook jouw kinderen! 

Modulariteit en lange levensduur van onze producten 

Duurzaamheid zit hem in slimme ideeën: dat was het uit-

gangspunt bij de ontwikkeling van ons modulair systeem. 

Zo is de Avan/Kio-basis te gebruiken voor zowel de Avan 

baby-autostoel als de Kio achterwaartse autostoel. Of 

neem de Sadena en de Celona wandelwagen met hun slim 

ontworpen 4-in-1-reissysteem. Ze zijn gebaseerd op het-

zelfde bevestigingssysteem waarop je verschillende losse 

elementen kunt vastmaken. 

RECARO KIDS



BABY

Geboorte - 15 maanden

PEUTER

9 maanden - 4 jaar

KIND

3,5 - 12 jaar

AUTO- 
STOELEN
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AVAN
Geboorte - 15 maanden

KIO + baby-inzet
Geboorte - 4 jaar

AVAN/KIO-basis
Geboorte - 4 jaar

KIO
3 maanden - 4 jaar

65 cm35,5 cm

35
  –

  8
6 

cm

Modulair systeem  
De Avan/Kio-basis is te gebruiken 

als een modulair systeem in  
combinatie met de Avan baby- 

autostoel en de Kio achterwaarts 
gerichte autostoel

Indicatoren op de basis 
Laten met een groen lichtje 

in een oogopslag zien 
of alles goed is geïnstalleerd

ISOFIX-bevestiging  
Garandeert een veilige 
bevestiging in de auto

Installatie met één klik 
met ISOFIX 
Gemakkelijke, veilige bevestiging
met één klik op de ISOFIX-basis, 
zonder de autogordel

Verstelbare steunpoot 
Eenvoudig in de auto verstelbaar, 
voor verbetering van de stabiliteit

Terugslagbeugel  
Absorbeert vrijkomende energie  
in geval van een aanrijding

Soms hoef je geen andere weg te kiezen om ver te komen. De Avan/Kio-basis is het essentiële onder-
deel waarmee je gemakkelijk de Avan baby-autostoel inwisselt voor de Kio achterwaartse autostoel. Zo 
ga je moeiteloos op pad tot je kind 4 jaar oud is. Je kind groeit en sommige dingen veranderen, maar 
de manier waarop jullie samen reizen niet. De i-Size basis met ISOFIX-connectoren biedt maximale 
veiligheid. Je zet de autostoel met één klik eenvoudig vast op de basis in de auto, waarbij je aan de 
indicatoren duidelijk kunt zien of alles goed is geïnstalleerd. En je bent klaar voor vertrek.

AVAN/KIO-BASIS

“Never change a winning team” wordt er wel gezegd en met ons modulaire systeem hoef jij dat ook 
niet te doen. Zowel de Avan baby-autostoel als de Kio autostoel werkt met een praktisch modulair sys-
teem en een basis die zo lang als nodig in de auto kan blijven zitten. Met de Avan/Kio-basis installeer je 
beide autostoelen snel en stevig in je auto, met één klik. Omdat comfort ook praktisch moet zijn. Vanaf 
de geboorte tot een lengte van 83 cm (ongeveer 15 maanden) kan de Avan baby-autostoel alleen tegen 
de rijrichting gebruikt worden. De de Kio autostoel is te gebruiken vanaf een lengte van 60 cm (onge-
veer 3 maanden) of, met de los verkrijgbare baby-inzet, direct vanaf de geboorte. We adviseren om de 
autostoel zo lang mogelijk tegen de rijrichting in geplaatst te gebruiken - zo mogelijk tot een lengte van 
105 cm of een leeftijd van ongeveer 4 jaar. Vanaf een leeftijd van 16 maanden kun je de autostoel ook in 
voorwaartse richting gebruiken. Voor een veilige rit - kort of lang - terwijl je kind groter wordt.

MODULAIR SYSTEEM

De veilige combinatie.

TECHNISCHE GEGEVENS 

Norm: UN R129/03 (i-Size)

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

Gewicht: 7,5 Kg

Voor jouw heden en voor hun toekomst.
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i-Size
Achterwaarts vervoer in 
overeenstemming met UN R129 voor 
maximale veiligheid

Comfortabel schuim
in de zitting 

Past zich perfect aan de lichaamsvorm 
van je kind aan en biedt het hoogst 

mogelijke comfort

Geavanceerde zij delingse 
bescherming (ASP) 
Geïntegreerde beschermingen 
absorberen de energie bij een 
zijdelingse botsing

Ergonomische handgreep 
Optimaal vormgegeven handgreep 

voor ergonomisch dragen, verstelbaar 
in meerdere standen

Baby-inzet  
De baby-inzet biedt je baby een vlakke, 

ergonomische ligpositie

In hoogte verstelbare 
hoofdsteun met 
geïntegreerde gordel 
Zorgt voor een eenvoudige, individuele 
aanpassing voor het groeiende kind, voor 
een ergonomische zitpositie

Gecoate gordeltongen 
Voorkomt warm worden bij warme 
temperaturen en beschermt op die 
manier de gevoelige huid van de baby

Gepatenteerd HERO 
veiligheidssysteem 

Eén systeem bestaande uit schouder-
kussentjes, schouderriemen en een 
hoofdsteun voorkomt dat de riemen 

verdraaien of afzakken en maakt veilig 
vastzetten makkelijker 

Driepuntsgordelsysteem 
Met de intuïtieve centrale gordelaan-

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

worden vastgemaakt

Flexibel in gebruik 
Kan op zijn plaats worden vastgezet met 
de autogordel van de auto of met behulp 
van de i-Size basis met slechts één klik 

Met de Avan/Kio-basis bevestig je de Avan baby-autostoel 
met één klik in de auto. Voor een beetje gemak in het 
hectische gezinsleven en een betrouwbaarder bevestiging, 
dankzij de indicatoren die aangeven of de stoel op de juiste 
manier is geïnstalleerd. En wordt je baby groter, dan kun je de 
Avan/Kio-basis gebruiken in combinatie met de achterwaarts 
gerichte Kio autostoel, die geschikt is tot een leeftijd van 
ongeveer 4 jaar. Voor jarenlang plezier en eindeloze ritjes 
en uitstapjes

MODULAIR SYSTEEM

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

VEILIGHEIDSKENMERKEN IN HET KORT

Avan is de perfecte reisgezel die je elke keer in alle veiligheid op je bestemming brengt. En dat is het 
enige dat echt telt als het om je kinderen gaat. We hebben onze Avan baby-autostoel zo ontworpen 
dat hij alle veiligheidseisen overtreft. Maar veiligheid was niet ons enige doel. We kozen voor een tech-
nisch slim ontwerp voor jou en je kind. Avan kan worden vastgezet met de autogordel of met één klik 
met behulp van de optionele i-Size basis, zodat iedereen zo veilig en zo prettig mogelijk reist. Dagelijkse 
avonturen worden zoveel leuker met de Avan baby-autostoel. Met zijn 4,1 kg is hij licht genoeg om de 
hele dag met je mee te dragen. Ook hebben we speciale adapters gemaakt waarmee je de Avan op de 
wandelwagens en buggy’s van RECARO kunt bevestigen. Zodat je je moeiteloos samen met je baby 
kunt verplaatsen.

AVAN

Je allereerste stap.
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Select Night Black
00089030400050

Select Sweet Curry
00089030440050

Select Teal Green
00089030410050

Select Garnet Red
00089030430050

Prime Frozen Blue
00089030340050

Prime Mat Black
00089030300050

Prime Silent Grey
00089030310050

Prime Pale Rose
00089030330050

Easylife 2 Serie 
adapter 
00089210320070

Avan/Kio-basis 
00089040000050

Easy-Tech
00089230900070

Zomerhoes
00089230350070

Insectennet 
00089230290070

Regenhoes 
00089230010070

Voetenzak 
Select Night Black
00089230171070

Voetenzak 
Prime Silent Grey
00089230172070

40 - 83 CM   |   MAX. 15 MAANDEN   |   MAX. 13 KGAVAN

PRAKTISCHE REISACCESSOIRES

KLEURENDE VOORDELEN OP EEN RIJ 

LICHTGEWICHT 
Met zijn lichte gewicht van slechts 4,1 kg 
is het Avan baby-autostoeltje perfect voor 
dagelijks gebruik: licht genoeg om overal 
naartoe te dragen, van huis naar auto en 
omgekeerd, zonder concessies aan de 
veiligheid.

LUCHTVENTILATIESYSTEEM 
Dankzij openingen in de buitenschaal en 
mesh inzetstukken in de bekleding van de 
stoel zorgt een voortdurende luchtcirculatie 
voor een comfortabele zit. 

SLIMME GORDELSLUITING 
Als de baby uit de stoel wordt ge-
nomen, kantelt de gordelsluiting 
naar voren en blijft hij in deze positie 
staan. Zo komt de baby niet bovenop 
de sluiting te zitten als hij in het stoel-
tje wordt gezet. 

REISSYSTEEM 
Met onze speciale adapters bevestig 
je de Avan in een handomdraai op 
de wandelwagens en buggy’s van 
RECARO, voor een naadloos reis-
systeem om je samen met je baby te 
verplaatsen.

EXTRA GROTE ZONNEKAP 
De extra grote zonnekap met UPF 
50-zonbescherming en uitklapbare 
zonneklep beschermt de gevoelige 
huid van je kindje tegen wind en UV-
zonnestraling. In elk seizoen en in alle 
weersomstandigheden. 

44 cm 66 cm

5
9 

cmNorm: UN R129/03 (i-Size)

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

Gewicht: 4,1 kg

TECHNISCHE GEGEVENS 
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Gecoate gordeltongen 
Voorkomt warm worden bij warme 
temperaturen en beschermt op die 
manier de gevoelige huid van de baby

Vij fpuntsgordelsysteem 
Met de intuïtieve centrale gordelaan-
passer kan het kind veilig en eenvou-

dig in de stoel worden vastgemaakt

Intuïtieve bediening  
Alle belangrijke functies zijn met 
één hand te bedienen 

Ergonomisch ontwerp 
Vlakke zijsteunen maken het voor 
de ouders gemakkelijker om hun 
kind in een ergonomische houding 
in de autostoel te installeren 

In hoogte verstelbare 
hoofdsteun met 
geïntegreerde gordel 
Zorgt voor een eenvoudige, individuele 
aanpassing voor het groeiende kind, 
voor een ergonomische zitpositie

Memoryfoam in 
de hoofdsteun 

Zorgt voor comfort voor je kind en 
is ontworpen om energie bij een 
ongeval of botsing te absorberen

Comfortabel schuim 
in de zitting 

Past zich perfect aan de lichaams-
vorm van je kind aan en biedt het 

hoogst mogelijke comfort

Gepatenteerd HERO 
veiligheidssysteem 

Eén systeem bestaande uit schou-
derkussentjes, schouderriemen en 

een hoofdsteun voorkomt dat de 
riemen verdraaien of afzakken en 

maakt veilig vastzetten makkelijker

Met de Avan/Kio-basis installeer je beide autostoelen snel 
en stevig in elke auto, met één klik. Vanaf de geboorte tot 
een lengte van 83 cm (ongeveer 15 maanden) kan de Avan 
baby-autostoel alleen achterwaarts gebruikt worden. De 
achte rwaartse Kio-autostoel is te gebruiken vanaf een lengte 
van 60 cm (ongeveer 3 maanden) of, met de los verkrijgbare 
baby-inzet, direct vanaf de geboorte.

MODULAIR SYSTEEM 

VEILIGHEIDSKENMERKEN IN HET KORT

i-Size
Achterwaarts vervoer in 
overeenstemming met UN 
R129 voor maximale veiligheid

KIO

Er zijn heel veel manieren om van de rit te genieten en de beste is met de achterwaarts gerichte Kio 
autostoel. Slimme openingen in de buitenschaal en mesh inzetstukken in de bekleding van de stoel 
zorgen voor een voortdurende luchtcirculatie. Maar comfort is niet het enige pluspunt. Vakmanschap en 
veiligheid zijn evengoed van hoog niveau. Dankzij de slimme gordelsluiting maak je je kind eenvoudig en 
veilig vast en de geïntegreerde beschermingen die je snel en gemakkelijk uitvouwt aan de portierkant 
garanderen een veilige rit. Om van het dagelijkse comfort van de achterwaarts gerichte Kio autostoel te 
kunnen profiteren, heb je de bijbehorende basis nodig.

Toegankelijk comfort.

60 - 105 CM   |   3 MAANDEN - 4 JAAR   |   MAX. 18 KGKIO
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Select Night Black
00089035400050

Select Sweet Curry
00089035440050

Select Teal Green
00089035410050

Select Garnet Red
00089035430050

PRAKTISCHE REISACCESSOIRES

KLEUREN

Prime Mat Black
00089035300050

Prime Silent Grey
00089035310050

Prime Pale Rose
00089035330050

Prime Frozen Blue
00089035340050

Avan/Kio-basis 
00089040000050

Baby-inzet   
Select Night Black 
00089036400050

Baby-inzet   
Prime Silent Grey 
00089036310050

Zomerhoes
00089235350070

DE VOORDELEN OP EEN RIJ

LUCHTVENTILATIESYSTEEM 
Dankzij openingen in de buitenschaal en 
mesh inzetstukken in de bekleding van de 
stoel zorgt een voortdurende luchtcirculatie 
voor een comfortabele zit.

I-SIZE
Voor maximale veiligheid: achterwaarts 
vervoer in overeenstemming met UN R129.  
Voor optimale bescherming bij een zijde-
lingse botsing en intuïtieve ISOFIX-
bevestiging.

GEAVANCEERDE  
ZIJDELINGSE BESCHERMING 
De Kio heeft geïntegreerde bescher-
mingen die snel aan de portierkant 
kunnen worden uitgevouwen. Bij een 
zijdelingse botsing absorberen ze de 
kracht die op het kind zou inwerken. 

SLIMME  
GORDELSLUITING 
Als de baby uit de stoel wordt ge-
nomen, kantelt de gordelsluiting 
naar voren en blijft hij in deze positie 
staan. Zo komt de baby niet bovenop 
de sluiting te zitten als hij in het stoel-
tje wordt gezet.

MET ÉÉN HAND  
VERSTELBAAR 
De stoel heeft vijf standen die met 
één hand aan te passen zijn. De rust-
positie is vlak en geeft het meeste 
comfort. 

Norm: UN R129/03 (i-Size)

Buitenafmetingen (B/D/H): 44 / 46 / 59 - 65 cm

Gewicht: 7,8 kg

44 cm 46 cm

5
9 

- 6
5 

cm

TECHNISCHE GEGEVENS 

60 - 105 CM   |   3 MAANDEN - 4 JAAR   |   MAX. 18 KGKIOKIO
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Installatie met één klik 
met ISOFIX 
Gemakkelijke, veilige bevestiging met 
één klik, dankzij de ISOFIX-basis, 
zonder de autogordel

Vij fpuntsgordelsysteem 
Met de intuïtieve centrale gordelaan-

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

worden vastgemaakt 

Comfortabel schuim 
in de zitting 

Past zich perfect aan de lichaamsvorm 
van je kind aan en biedt het hoogst 

mogelijke comfort 

Met één hand verstelbaar 
Met één hand stel je de stoel tijdens 

de reis in op een vlakke, ergonomische 
rustpositie, tegen de rijrichting van het 

verkeer in (5 standen)

In hoogte verstelbare 
hoofdsteun met 
geïntegreerde gordel 
Zorgt voor een eenvoudige, individuele 
aanpassing voor het groeiende kind, 
voor een ergonomische zitpositie

Baby-inzet 
De variabele baby-inzet voor de baby-

autostoel biedt je baby een vlakke, 
ergonomische ligpositie

Driepuntsgordelsysteem in 
de baby-autostoel 
Met de intuïtieve centrale gordelaan-
passer met HERO-gordelgeleider kan 
het kind veilig en eenvoudig in de stoel 
worden vastgemaakt

Indicatoren op de basis 
Laten met een groen lichtje in een 

oogopslag zien of alles goed 
is geïnstalleerd

Luchtventilatiesysteem
Het passieve luchtventilatiesysteem 

zorgt voor extra comfort tijdens de 
langere ritten

Gepatenteerd HERO 
veiligheidssysteem 
Eén systeem bestaande uit schouder-
kussentjes, schouderriemen en een 
hoofdsteun voorkomt dat de riemen 
verdraaien of afzakken en maakt veilig 
vastzetten makkelijker

Gecoate gordeltongen 
Voorkomt warm worden bij warme 
temperaturen en beschermt op die 

manier de gevoelige huid van de baby

Memoryfoam in 
de hoofdsteun 
Comfortabel voor het kind en vooral 
geschikt om de vrijkomende kracht bij 
een botsing of aanrijding te absorberen

Salia Elite combineert een baby-autostoel met een kinder-
autostoel, waarbij alle veiligheidsfuncties van beide in één au-
tostoel samenkomen. En buiten de auto noteert deze veilige 
allrounder een prettig licht gewicht van slechts 2,9 kg. En dat 
maakt voor een mobiel gezin de dagelijkse routine een stuk 
gemakkelijker. En de kleintjes? Die kunnen ontspannen liggen 
en heerlijk wegdromen.

2-IN-1-INNOVATIE

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

VEILIGHEIDSKENMERKEN IN HET KORT

SALIA ELITE

Innoveren is iets ontwerpen voordat anderen dat doen. Dit is Salia Elite: Hierin komen alle voordelen van 
een baby-autostoel samen met de veiligheid en het comfort van een compleet uitgeruste achterwaarts 
gerichte autostoel voor oudere kinderen. Zodat jij de flexibiliteit hebt om je dagelijkse routine in te richten 
zoals jij dat wilt. De i-Size achterwaarts gerichte stoel met ISOFIX-connectoren biedt maximale veilig-
heid. De stoel kan met één beweging 360 graden worden gedraaid en dankzij de speciale adapters com-
bineer je de Salia Elite baby-autostoel snel en gemakkelijk met de RECARO wandelwagens en buggy’s. 
De geïntegreerde beschermingen kunnen worden uitgevouwen, zodat ze bij een zijdelingse botsing de 
vrijkomende energie absorberen, en dat maakt deze stoel bijzonder veilig.

Dagelijkse fl exibiliteit.
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KLEUREN

PRAKTISCHE REISACCESSOIRES

DE VOORDELEN OP EEN RIJ

360 GRADEN DRAAIBAAR 
De stoel kan met één hand 360 graden 
worden gedraaid. Zo kun je je kind snel in 
de stoel vastmaken en vervolgens de stoel 
terugdraaien naar zijn uitgangspositie.

REISSYSTEEM 
Met onze speciale adapters bevestig je de 
Salia Elite baby-autostoel in een handom-
draai op de RECARO wandelwagens en 
buggy’s, voor een naadloos reissysteem.

Select Night Black
00089020400050

Select Sweet Curry 
00089020440050

Select Teal Green
00089020410050

Select Garnet Red
00089020430050

Prime Frozen Blue
00089020340050

Prime Mat Black
00089020300050

Prime Silent Grey
00089020310050

Prime Pale Rose
00089020330050

Salia Elite adapter 
00089220320070

Met de Salia Elite Adapter kun je de geïntegreer-
de baby-autostoel van de autostoel gemakkelijk 
en veilig combineren met de RECARO wandel-
wagens. Let op: in dit geval heb je ook de bijbe-
horende adapter voor de wandelwagen nodig.

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

Autostoelbeschermer 
00089230330070

Zomerhoes 
00089220350070

Zonnekap  
00089220240070

Easy-Tech
00089230900070

I-SIZE
Achterwaarts vervoer in overeenstem-
ming met UN R129 voor maximale 
veiligheid, optimale bescherming bij 
zijdelingse botsingen en de intuïtieve 
ISOFIX-bevestiging zorgen voor maxi-
male veiligheid op de achterbank. Van-
af een leeftijd van 16 maanden en een 
lengte van 76 cm kunnen kinderen ook 
voorwaarts gericht zitten.

Norm: UN R129/00 (i-Size)

Buitenafmetingen (B/D/H): 44 / 63  -  68 / 61  -  69 cm

Gewicht: 18 kg (con ovetto)

44 cm 63 – 68 cm

61
 –

 6
9 

cm

GEAVANCEERDE ZIJDELINGSE 
BESCHERMING 
Vouw de geïntegreerde ASP-be-
schermingen eenvoudig open aan de 
portierskant. Bij een zijdelingse bot-
sing absorberen ze de kracht die op 
het kind zou inwerken. De combina-
tie van baby-autostoel, zitconstructie 
en afneembare beschermingen biedt 
drievoudige bescherming bij zijdeling-
se botsingen.

EENVOUDIG AFLEESBARE  
INDICATOREN 
De duidelijk zichtbare indicatoren laten 
je zien dat alles in orde is. Zo kun je bij-
voorbeeld zien of de ISOFIX-connecto-
ren of de steunpoot op de juiste manier 
zijn geïnstalleerd, en of de autostoel op 
de juiste manier is geplaatst, in voor-
waartse of achterwaartse richting. En 
als alles op groen staat, ben je klaar om 
te gaan.

SALIA ELITE

TECHNISCHE GEGEVENS 
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De Salia 125 maakt indruk met zijn lange gebruiksperiode - 
geschikt vanaf de geboorte tot een leeftijd van zeven jaar 
(40 - 125 cm). De in hoogte verstelbare hoofdsteun past zich 
perfect aan de lengte van het kind aan en groeit zo automa-
tisch mee. De meegeleverde comfort-inzet biedt bescher-
ming en comfort voor zelfs de allerkleinsten.

LANGE GEBRUIKSPERIODE 

Vij fpuntsgordelsysteem 
Met de intuïtieve centrale gordelaanpas-

ser kan het kind veilig en eenvoudig in 
de stoel worden vastgemaakt 

Comfortabel schuim 
in de zitting 

Past zich perfect aan de lichaamsvorm 
van je kind aan en biedt het hoogst 

mogelijke comfort 

Met één hand verstelbaar 
Met één hand stel je de stoel tijdens 

de reis in op een vlakke, ergonomische 
rustpositie, tegen de rijrichting van het 

verkeer in (5 standen) 

In hoogte verstelbare 
hoofdsteun met 
geïntegreerde gordel
Zorgt voor een eenvoudige, individuele 
aanpassing voor het groeiende kind, 
voor een ergonomische zitpositie 

Baby-inzet 
De variabele baby-inzet voor de baby-

autostoel biedt je baby een vlakke, 
ergonomische ligpositie.

Luchtventilatiesysteem 
Het passieve luchtventilatiesysteem 

zorgt voor extra comfort 
tijdens de langere ritten 

Gepatenteerd HERO 
veiligheidssysteem 
Eén systeem bestaande uit schouder-
kussentjes, schouderriemen en een 
hoofdsteun voorkomt dat de riemen 
verdraaien of afzakken en maakt veilig 
vastzetten makkelijker

Memoryfoam in 
de hoofdsteun 
Comfortabel voor het kind en vooral 
geschikt om de vrijkomende kracht bij 
een botsing of aanrijding te absorberen.

Inklapbare steunpoot 
Eenvoudig verstelbaar en zorgt voor 
een betere stabiliteit. En gebruik je hem 
niet, dan kan hij eenvoudig in de basis 
worden weggeklapt. 

Geïntegreerd 
gordelcompartiment  

Dankzij het geïntegreerde gordel-
compartiment kan de stoel gemakkelijk 

worden aangepast naar gebruik vanaf 
100 cm, zonder de gordel te verlengen

360° draaibaar 
Prettig voor de rug van de ouders als 
ze het kind in de stoel zetten of eruit 
halen en brengt het kind in de 
optimale zitpositie

40 - 125 CM   |   MAX 7 JAARSALIA 125

VEILIGHEIDSKENMERKEN IN HET KORT

Alles wat je als gezin nodig hebt in één autostoel. De Salia 125 is de veilige reisgezel op de weg en 
imponeert met een lange gebruiksduur vanaf de geboorte tot 7 jaar. Niets staat een prettige rit in de 
weg, dankzij het comfortabele schuim en de uitneembare, zachte baby-inzet voor de allerkleinste reizi-
gers. Maar ook aan het comfort van de ouders is gedacht. Dankzij het 360 graden-draaisysteem is het 
gemakkelijk om je kind op een ergonomische manier in de stoel te zetten en eruit te halen. Wij zijn er 
voor jou!

De handige veiligheidsexpert.
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Select Night Black
00089047400050

Select Sweet Curry 
00089047440050

Select Teal Green
00089047410050

Prime Frozen Blue
00089047340050

Prime Mat Black
00089047300050

Prime Silent Grey
00089047310050

Prime Pale Rose
00089047330050

Autostoelbeschermer
00089230330070

Zomerhoes 
00089447350070

Easy-Tech
00089230900070

KLEUREN

PRAKTISCHE REISACCESSOIRES

Select Garnet Red
00089047430050

INTUÏTIEVE INSTALLATIE 
Dankzij het gebruik van ISOFIX en een 
steunpoot is installatie simpel en zijn 
een stabiele, veilige positionering van 
de autostoel in de auto gegarandeerd. 
De drie ankerpunten houden de stoel 
op zijn plaats en absorberen de energie 
die bij een aanrijding op het kind wordt 
uitgeoefend.  

Norm: UN R129/03 (i-Size)

Buitenafmetingen (B/D/H): 44 / 49 / 61 cm

Gewicht: 14,8 kg

44 cm 61 cm

61
 c

m

LUCHTVENTILATIESYSTEEM 
Dankzij openingen in de buiten  schaal 
en mesh inzetstukken in de be -
kleding van de stoel zorgt een voort-
     durende luchtcirculatie voor een 
comfor tabele zit. 

STOELSTAND MET 
ÉÉN HAND VERSTELBAAR 
De stoel heeft vijf standen. Of 
het kind nu met het geïntegreer-
de gordel systeem of met de auto-
gordel is vastgemaakt, de stand van 
de stoel kan met één hand worden 
aangepast. 

DE VOORDELEN OP EEN RIJ 

360 GRADEN DRAAIBAAR 
De stoel kan gemakkelijk 360 graden 
worden gedraaid. Zo kun je in een hand-
omdraai je kind vastmaken en de stoel 
weer terugdraaien naar zijn oorspronkelijke 
positie in de juiste rijrichting.

GEAVANCEERDE 
ZIJ DELINGSE BESCHERMING
Vouw de geïntegreerde ASP-beschermin-
gen eenvoudig open aan de portierskant. 
Bij een zijdelingse botsing absorberen ze de 
kracht die op het kind zou inwerken. 

TECHNISCHE GEGEVENS 

40 - 125 CM   |   MAX 7 JAARSALIA 125
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Gecoate gordeltongen
Voorkomt warm worden bij warme 
temperaturen en beschermt op die 
manier de gevoelige huid van de baby

Memoryfoam 
in de hoofdsteun 

Comfortabel voor het kind en vooral 
geschikt om de vrijkomende kracht bij 

een botsing of aanrijding te absorberen 

Gepatenteerd HERO 
veiligheidssysteem 
Eén systeem bestaande uit schouder-
kussentjes, schouderriemen en een 
hoofdsteun voorkomt dat de riemen 
verdraaien of afzakken en maakt veilig 
vastzetten makkelijker

Verstelbare steunpoot 
Eenvoudig in de auto verstelbaar en 
verbetert de stabiliteit 

Installatie met één 
klik met ISOFIX 
Gemakkelijke, veilige bevestiging met 
één klik dankzij de ISOFIX-basis, zonder 
de autogordel

Vij fpuntsgordelsysteem 
Met de intuïtieve centrale gordel-

aanpasser kan het kind veilig en
 eenvoudig in de stoel worden 

vastgemaakt 

Comfortabel schuim 
in de zitting 

Past zich perfect aan de lichaamsvorm 
van je kind aan en biedt het hoogst 

mogelijke comfort 

Intuïtieve 
eenhandige bediening 

Alle belangrijke functies zijn intuïtief 
met één hand te bedienen, voor meer 

fl exibiliteit 

Met één hand verstelbaar 
Met één hand stel je de stoel tijdens 

de reis in op een vlakke, ergonomische 
rustpositie, tegen de rijrichting van het 

verkeer in (5 standen) 

Luchtventilatiesysteem 
Het passieve luchtventilatiesysteem 
zorgt voor extra comfort tijdens de 
langere ritten 

De stoel kan met één hand 360 graden worden gedraaid, voor 
optimale manoeuvreerruimte. Dankzij dit eenvoudige mecha-
nisme kun je je snel kind vast- of losmaken en vervolgens de 
stoel terugdraaien naar zijn uitgangspositie. 

360 GRADEN DRAAIBAAR 

40 - 105 CM   |   MAX 4 JAAR   |   MAX. 18 KGSALIA

VEILIGHEIDSKENMERKEN IN HET KORT

Er zijn zoveel dingen die je kunt doen door te kijken naar de wereld om je heen, in alle richtingen. Dat is 
de gedachte achter de Salia: de mogelijkheid om de stoel 360 graden te draaien biedt de vrijheid om je 
aan elke situatie aan te passen. Maar een rit is pas een succes als iedereen onderweg geniet. De extra 
zachte baby-inzet is ontworpen om ervoor te zorgen dat je kind in de perfecte houding, zo comfortabel 
mogelijk in de autostoel ligt. De in hoogte verstelbare hoofdsteun met geïntegreerde gordel ondersteunt 
een gezonde houding en de geoptimaliseerde gordelgeleider zorgt voor meer veiligheid.

De vrijheid om te ondernemen.
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Select Night Black
00089025400050

Select Sweet Curry 
00089025440050

Select Teal Green
00089025410050

Select Garnet Red
00089025430050

KLEUREN

PRAKTISCHE REISACCESSOIRES

Autostoelbeschermer 
00089230330070

Zomerhoes 
00089220350070

Zonnekap  
00089220240070

Easy-Tech
00089230900070

Prime Silent Grey
00089025310050

Prime Frozen Blue
00089025340050

Prime Pale Rose
00089025330050

Prime Mat Black
00089025300050

I-SIZE
Achterwaarts vervoer in overeenstem-
ming met UN R129 voor maximale 
veiligheid, optimale bescherming bij 
zijdelingse botsingen en de intuïtieve 
ISOFIX-bevestiging zorgen voor maxi-
male veiligheid op de achterbank. 

Norm: UN R129/00 (i-Size)

Buitenafmetingen (B/D/H): 44 / 63 - 68 / 61 - 69 cm

Gewicht: 15 kg

EENVOUDIG AFLEESBARE  
INDICATOREN 
De duidelijk zichtbare indicatoren 
laten je zien dat alles in orde is. Zo 
kun je bijvoorbeeld zien of de ISO-
FIX-connectoren of de steunpoot op 
de juiste manier zijn geïnstalleerd, en 
of de autostoel op de juiste manier is 
geplaatst, in voorwaartse of achter-
waartse richting. 

IN HOOGTE VERSTELBARE 
HOOFDSTEUN
Voor kinderen in de groei is een goe-
de houding essentieel. De in hoogte 
verstelbare hoofdsteun en het gordel-
systeem bieden maximaal zitcomfort 
en ondersteunen een gezonde houding, 
terwijl de gordelgeleider voor meer 
veilig heid zorgt. 

DE VOORDELEN OP EEN RIJ

BABY-INZET 
De extra zachte baby-inzet is ontworpen 
om ervoor te zorgen dat je kind in de per-
fecte houding, zo comfortabel mogelijk in 
de autostoel ligt. 

GEAVANCEERDE ZIJDELINGSE  
BESCHERMING 
Vouw de geïntegreerde ASP-beschermin-
gen eenvoudig open aan de portierskant. 
Bij een zijdelingse botsing absorberen ze de 
kracht die op het kind zou inwerken.

44 cm 63 – 68 cm

61
 –

 6
9 

cm

40 - 105 CM   |   MAX 4 JAAR   |   MAX. 18 KGSALIA

TECHNISCHE GEGEVENS 
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Gecoate gordeltongen 
Voorkomt warm worden bij warme 
temperaturen en beschermt op die 
manier de gevoelige huid van het 
kind (groep 1)

Geïntegreerde ISOFIX-
connectoren 
Bevestig de autostoel eenvoudig in de 
auto met behulp van de geïntegreerde 
ISOFIX-connectoren (groep 1/2/3)

Comfortabel schuim 
in de zitting 

Past zich perfect aan de lichaamsvorm 
van je kind aan en biedt het hoogst 

mogelijke comfort

Gemarkeerde 
gordelgeleider 
De correcte installatie wordt nog 
makkelijker door de met groen 
gemarkeerde gordelgeleider

Vij fpuntsgordelsysteem 
Met de intuïtieve centrale 
gordelaanpasser kan het kind veilig 
en eenvoudig in de stoel worden 
vastgemaakt (groep 1)

Geavanceerde zijdelingse 
bescherming (ASP)

Afneembare beschermingen absorberen 
de energie bij een zijdelingse botsing

Rustpositie 
Ontspannen zitpositie dankzij 

verstelbare zithoek (groep 1/2/3) 

Geïntegreerd 
gordelcompartiment 

Eenvoudig omzetten naar groep 2/3 
dankzij het geïntegreerde gordelcompar-

timent, zonder de gordel te verlengen

Top-Tether 
Zorgt voor extra stabiliteit en veiligheid

Verkleiner 
Voor een optimale ergonomische 

pasvorm voor kleinere kinderen 
(confi guratie 1)

76 - 150 CM   |   15 MAANDEN - 12 JAAR

INTUÏTIEVE INSTALLATIE 

ISOFIX en Top-Tether zorgen voor een gemakkelijke installatie 
en voldoen uiteraard aan de strenge eisen van de huidige i-Size 
veiligheidsnorm. De drie ankerpunten houden de stoel op zijn 
plaats en absorberen in geval van een aanrijding de krachten 
die op het kind inwerken. Na installatie blijft de autostoel in de 
auto; hij hoeft er niet uit te worden gehaald als de Toria Elite 
wordt omgebouwd voor oudere kinderen (100 - 150 cm).

TORIA ELITE

De nieuwe Toria Elite is ontworpen voor onvoorwaardelijke bescherming van kinderen en combineert 
de huidige i-Size veiligheidsnorm met verhoogd reiscomfort en onderscheidend design. Deze veelzijdi-
ge autostoel groeit met je kleine passagier mee. De stoel is in 14 standen op individuele lichaamslengte 
instelbaar en is daarmee perfect aan te passen aan verschillende lichaamslengten. Dankzij een passief 
ventilatiesysteem, comfortabel schuim in de zitting en een ligpositie is rusten heel gemakkelijk, terwijl 
de ingebouwde speakers (alleen Prime versie) in het hoofdgedeelte ervoor zorgen dat kinderen kunnen 
genieten van hun favoriete liedje, terwijl hun hoofd binnen het beschermde gedeelte blijft.

De betrouwbare veiligheidsexpert.

VEILIGHEIDSKENMERKEN IN HET KORT
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KLEUREN

PRAKTISCHE REISACCESSOIRES

Autostoelbeschermer 
00089230330070

Zomerhoes 
00089244350070

Easy-Tech
00089230900070

76 - 150 CM   |   15 MAANDEN - 12 JAAR

Select Night Black
00089043400050

Select Sweet Curry
00089043440050

Select Teal Green
00089043410050

Select Garnet Red
00089043430050

Prime Frozen Blue
00089044340050

Prime Mat Black
00089044300050

Prime Silent Grey
00089044310050

Prime Pale Rose
00089044330050

TORIA ELITE

STOELSTAND MET ÉÉN HAND 
VERSTELBAAR 
De stoel is verstelbaar in vijf standen, 
of het kind nu met het geïntegreerde 
gordelsysteem of met de autogordel 
is vastgemaakt, De stand is met één 
hand aan te passen.

LUCHTVENTILATIESYSTEEM 
Het luchtventilatiesysteem maakt zit-
ten gedurende langere periodes heel 
comfortabel, dankzij openingen in de 
buitenschaal en mesh inzetstukken in 
de bekleding van de stoel, die zorgen 
voor een voortdurende luchtcirculatie.

GELUIDSSYSTEEM 
De luidsprekers zijn geïntegreerd in het 
hoofdgedeelte van de autostoel. Dankzij 
de audioaansluiting en het apparaatvakje 
kunnen je kinderen genieten van enter-
tainment en ontspannen achteroverleu-
nen terwijl hun hoofd beschermd blijft 
door de hoofdsteun (alleen Prime).

DE VOORDELEN OP EEN RIJ 

GEAVANCEERDE ZIJ DELINGSE 
BESCHERMING 
De afneembare beschermingen zijn snel en 
simpel aan de stoel te bevestigen en te ver-
wijderen. Bij een zijdelingse botsing absor-
beren ze de kracht die op het kind zou inwer-
ken. Zo bieden ze maximale bescherming.

GROEIT MEE MET HET KIND 
Deze autostoel is te gebruiken voor peuters 
van 15 maanden tot kinderen van 12 jaar. 
De in hoogte verstelbare rugleuning en 
hoofdsteun zijn in 14 standen te verstellen, 
passend bij de lengte van het kind, zodat ze 
automatisch meegroeien.

62
 c

m

49 cm43 cm

Norm: UN R129/03

Buitenafmetingen (B/D/H): 43  / 49 / 62 cm

Gewicht: 12,3 kg

TECHNISCHE GEGEVENS 
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Gecoate gordeltongen 
Vermindert warm worden bij warm 
weer en beschermt op die manier de 
gevoelige huid van het kind (groep 1)

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

Schuim in de zitting 
Past zich perfect aan de 

lichaamsvorm van je kind aan en 
biedt het hoogst mogelijke comfort

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

Slimme 
beschermingsvleugels 

Beschermingskussens op 
schouderhoogte ‘groeien’ 

met je kindje mee dankzij de 
verstelbare hoofdsteun.

Vij fpuntsgordelsysteem 
Met de intuïtieve centrale 
gordelaanpasser kan het kind veilig 
en eenvoudig in de stoel worden 
vastgemaakt (groep 1)

Geavanceerde 
zijdelingse 
bescherming (ASP) 
Afneembare beschermingen 
absorberen de energie bij een 
zijdelingse botsing

Verlengbare beensteun 
Kan aan de lengte van je kindje 

worden aangepast voor een 
optimale ondersteuning

Rustpositie
Ontspannen zitpositie dankzij een 

verstelbare zithoek (gr. 1/2/3)

 Geïntegreerd 
gordelcompartiment 

Eenvoudig omzetten naar groep 
2/3 dankzij het geïntegreerde 

gordelcompartiment, zonder de 
gordel te verlengen

Dezelfde rit, een individuele reiservaring De luidsprekers zijn 
geïntegreerd in het hoofdgedeelte van de autostoel en de 
audioaansluiting en het apparaatvakje zorgen ervoor dat kleine 
reizigers kunnen genieten van entertainment. De kinderen 
kunnen lekker achteroverleunen en ontspannen terwijl het 
hoofd beschermd blijft door de hoofdsteun.

GELUIDSSYSTEEM

GR. 1/2/3   |   9 MAANDEN - 12 JAAR   |   9 - 36 KGTIAN ELITE

Test satisfactory (2.6)

RECARO
Tian Elite

ADAC Online 05/2021
26 child car seats tested

Weight group
9 to 36kg

EU

VEILIGHEIDSKENMERKEN IN HET KORT

Veelzijdigheid is iets anders dan compromissen sluiten. Het gaat erom dat je wilt excelleren in alles wat 
je doet. De Tian Elite is een autostoel waarin ergonomisch design samenkomt met slimme functies en 
een veiligheidsconcept dat alleen RECARO kan bieden. Als je topkwaliteit kunt krijgen, waarom zou je 
dan met minder genoegen nemen? En met de ingebouwde luidsprekers in het hoofdgedeelte is dit de 
meest entertainende autostoel ooit. De slimme openingen in de buitenschaal en mesh inzetstukken in 
de bekleding van de stoel zorgen voor een voortdurende luchtcirculatie, waardoor je kind prettiger zit. 
De Tian Elite is universeel in gebruik en kan in vrijwel elke auto met behulp van de autogordel eenvou-
dig en veilig worden bevestigd en verwijderd.

Veelzijdige uitblinker.
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PRAKTISCHE REISACCESSOIRES

KLEUREN

Select Night Black
00088043400050

Select Sweet Curry
00088043440050 

Select Teal Green
00088043410050

Select Garnet Red
00088043430050

Prime Frozen Blue
00088043340050 

Prime Mat Black
00088043300050

Prime Silent Grey
00088043310050

Prime Pale Rose
00088043330050

Autostoelbeschermer 
00089230330070

Zomerhoes 
00088242350070

Easy-Tech
00089230900070

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

5
6,

5 
 –

  8
0,

5 
cm

47  –  53 cm44 cm

Norm: UN R44/04

Buitenafmetingen (B/D/H): 44 / 47  -  53 / 56,5  -  80,5 cm

Gewicht: 8,6 kg

LICHTGEWICHT 
Stevig hoeft niet zwaar te zijn. Func-
tioneel lichtgewicht is een ingenieus 
concept. Dankzij zijn gewicht van 
slechts 8,6 kg kan de Tian Elite auto-
stoel snel en zonder problemen van de 
ene in de andere auto worden getild. 

LUCHTVENTILATIESYSTEEM 
Het luchtventilatiesysteem maakt zit-
ten gedurende langere periodes heel 
comfortabel, dankzij openingen in de 
buitenschaal en mesh inzetstukken in 
de bekleding van de stoel, die zorgen 
voor een voortdurende luchtcirculatie.

HERO VEILIGHEIDSSYSTEEM 
Kinderen in groep 1 kunnen snel en 
eenvoudig worden vastgemaakt met 
het gepatenteerde HERO veiligheids-
systeem. Eén systeem bestaande 
uit schouderkussentjes, schouder-
riemen en een hoofdsteun voorkomt 
dat de riemen verdraaien of afzakken.

TIAN ELITE

DE VOORDELEN OP EEN RIJ 

UNIVERSELE INSTALLATIE 
De stoel kan eenvoudig en snel in auto’s 
zonder ISOFIX worden geïnstalleerd met 
behulp van de veiligheidsgordel. Dankzij 
de universele bevestiging past hij in vrijwel 
elke auto.

GROEIT MEE MET HET KIND 
Deze autostoel is te gebruiken voor baby’s 
van negen maanden tot kinderen van 12 
jaar. De in hoogte verstelbare rugleuning en 
hoofdsteun zijn aan te passen aan de lengte 
van het kind en groeien automatisch mee.

TECHNISCHE GEGEVENS 
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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 die vrijkomt 
bij een zijdelingse botsing

Comfortabel 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 de auto

Lichtgewicht  
Weegt 8,4 kg en kan met gemak 

worden opgetild en gedragen

Gepatenteerd HERO 
veiligheidssysteem  
Eén systeem bestaande uit 

schouderkussentjes, schouder-
riemen en een hoofdsteun 

voorkomt dat de riemen verdraaien 
of afzakken en maakt veilig 

vastzetten makkelijker (gr. 1)

Gemarkeerde  
gordelgeleider  

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

Rustpositie  
Ontspannen zitpositie dankzij 

een verstelbare zithoek  
(gr. 1/2/3)

Geïntegreerd  
gordelcompartiment  

Eenvoudig omzetten naar groep 
2/3 dankzij het geïntegreerde 

gordelcompartiment, zonder de 
gordel te verlengen

Vijfpuntsgordelsysteem 
Met de intuïtieve centrale gordel-
aanpasser kan het kind veilig en 
eenvoudig in de stoel worden 
vastgemaakt (groep 1)

Gecoate gordeltongen 
Voorkomt warm worden bij warm 
weer en beschermt op die manier de 
gevoelige huid van het kind (groep 1)

Universele installatie 
Snelle, simpele installatie  

in vrijwel elke auto met  
behulp van de autogordel

De op de auto-industrie geïnspireerde zitting met comfortabel 
schuim past zich perfect aan het lichaam van je kind aan en 
biedt het hoogst mogelijke comfort. Lekker zitten met een 
goed gevoel.

COMFORTABEL SCHUIM IN DE ZITTING

GR. 1/2/3   |   9 MAANDEN - 12 JAAR   |   9 - 36 KGTIAN

De Tian baby-autostoel is uitgerust met het HERO veiligheidssysteem, één systeem dat bestaat uit 
schouderkussentjes, schouderriemen en een hoofsteun, waardoor de riemen niet kunnen verdraaien 
of afzakken. De verstelbare rugleuning en hoofdsteun zijn zo ontworpen dat ze geschikt zijn vanaf een 
leeftijd van 9 maanden tot 12 jaar. En de universele installatie vind je vast ook wel prettig - hierdoor zet 
je je autostoel met gemak in vrijwel elke auto.

Elke reis wordt simpel.

VEILIGHEIDSKENMERKEN IN HET KORT



4342

KLEUREN

PRAKTISCHE REISACCESSOIRES

Core Deep Black
00088042250050

Core Energy Blue
00088042280050

Core Simply Grey
00088042260050

Core Very Berry
00088042290050

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

Autostoelbeschermer 
00089230330070

Zomerhoes 
00088242350070

Easy-Tech
00089230900070

5
6,

5 
 –

  8
0,

5 
cm

47 cm44 cm

Norm: UN R44/04

Buitenafmetingen (B/D/H): 44 / 47 / 56,5 - 80,5 cm

Gewicht: 8,4 kg

LICHTGEWICHT 
Functioneel lichtgewicht is een inge-
nieus concept. Met zijn gewicht van 
slechts 8,4 kg kan de Tian snel en 
zonder problemen van de ene in de 
andere auto worden getild.

GEAVANCEERDE ZIJ DELINGSE 
BESCHERMING 
De geïntegreerde beschermende zij-
vleugels absorberen de energie bij een 
zijdelingse botsing.

HERO VEILIGHEIDSSYSTEEM 
Kinderen in groep 1 kunnen snel en 
eenvoudig worden vastgemaakt met 
het gepatenteerde HERO veiligheids-
systeem. Eén systeem bestaande 
uit schouderkussentjes, schouder-
riemen en een hoofdsteun voorkomt 
dat de riemen verdraaien of afzakken.

TIAN

UNIVERSELE INSTALLATIE 
De stoel kan eenvoudig en snel in auto’s 
zonder ISOFIX worden geïnstalleerd met 
behulp van de veiligheidsgordel. Dankzij 
de universele bevestiging past hij in vrijwel 
elke auto.

GROEIT MEE MET HET KIND 
Tian is te gebruiken voor baby’s van negen 
maanden tot kinderen van 12 jaar. De in 
hoogte verstelbare rugleuning en hoofd-
steun zijn aan te passen aan de lengte van 
het kind en groeien automatisch mee.

DE VOORDELEN OP EEN RIJ 

TECHNISCHE GEGEVENS 



4544

Vij fpuntsgordelsysteem
Met de intuïtieve centrale 

gordelaanpasser kan het kind veilig 
en eenvoudig in de stoel worden 

vastgemaakt (gr. 1)

Verkleiner 
Voor een optimale 

ergonomische pasvorm van 
baby tot klein kind (gr. 1)

Comfortabel schuim 
in de zitting 

Past zich perfect aan de 
lichaamsvorm van je kind aan en 

biedt het hoogst mogelijke comfort

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

Versterkte armleuningen 
Prettig zitten voor oudere kinderen 
dankzij comfortabele armleuningen

Luchtventilatiesysteem 
Het passieve luchtventilatiesysteem 
zorgt voor extra comfort tijdens 
langere ritten

Gecoate gordeltongen 
Voorkomt warm worden bij warm 
weer en beschermt op die manier de 
gevoelige huid van het kind (groep 1)

De stoel kan eenvoudig en snel in auto’s zonder ISOFIX wor-
den geïnstalleerd met behulp van de veiligheidsgordel. Dank-
zij de universele bevestiging past hij in vrijwel elke auto.

UNIVERSELE INSTALLATIE

VEILIGHEIDSKENMERKEN IN HET KORT

Maximale veiligheid moet altijd en overal gegarandeerd zijn. De Young Sport Hero is een autostoel die is 
ontwikkeld om gemakkelijk en veilig in vrijwel elke auto te worden bevestigd en verwijderd met behulp 
van de autogordel. In welke auto je ook rijdt of meerijdt - het belangrijkste is dat je kinderen veilig op hun 
bestemming aankomen ... waar die ook ligt. En omdat zo’n autostoel niet te zwaar mag zijn om te tillen, 
hebben we hem zo gemaakt dat hij maar zo’n 8 kg weegt. Daarom is hij eenvoudig te bevestigen, een-
voudig te verwijderen en eenvoudig te tillen.

Universeel reizen.

GR. 1/2/3   |   9 MAANDEN - 12 JAAR   |   9 - 36 KGYOUNG SPORT HERO
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PRAKTISCHE REISACCESSOIRES

KLEUREN

Core Deep Black
00088014250050

Core Energy Blue
00088014280050

Core Simply Grey
00088014260050

Core Very Berry
00088014290050

Prime Frozen Blue
00088014340050

Prime Mat Black
00088014300050

Prime Silent Grey
00088014310050

Prime Pale Rose
00088014330050

Zomerhoes 
00089230330070

Autostoelbeschermer 
00088214360070

Easy-Tech
00089230900070

VERSTELBARE ZITHOEK 
Het zitgedeelte van de autostoel kan 
voor kleine kinderen in groep 1 in de 
rustpositie worden gezet. Voor het 
hoogst mogelijke comfort van je kind-
je, zittend of slapend.

HERO VEILIGHEIDSSYSTEEM 
Kinderen in groep 1 kunnen snel en 
eenvoudig worden vastgemaakt met 
het gepatenteerde HERO veiligheids-
systeem. Eén systeem bestaande 
uit schouderkussentjes, schouder-
riemen en een hoofdsteun voorkomt 
dat de riemen verdraaien of afzakken.

LICHTGEWICHT 
Functioneel lichtgewicht is een inge-
nieus concept. Dankzij zijn gewicht 
van slechts 8 kg kan de Young Sport 
Hero autostoel snel en zonder pro-
blemen van de ene in de andere auto 
worden getild.

6
3 

- 7
1 

cm

50 cm58 cm

Norm: UN R44/04

Buitenafmetingen (B/D/H): 58 / 50 / 63 - 71 cm

Gewicht: 8 kg

GROEIT MEE MET HET KIND 
Dankzij de in hoogte verstelbare rugleuning 
met geïntegreerde hoofdsteun kan de 
autostoel perfect worden aangepast aan de 
lengte van het kind en groeit hij automatisch 
mee van een leeftijd van negen maanden 
tot 12 jaar.

GEAVANCEERDE 
ZIJ DELINGSE BESCHERMING 
De geïntegreerde beschermingen bieden 
maximale bescherming tijdens elke rit. Bij 
een zijdelingse botsing absorberen ze de 
kracht die op het kind zou inwerken.

DE VOORDELEN OP EEN RIJ 

TECHNISCHE GEGEVENS 

GR. 1/2/3   |   9 MAANDEN - 12 JAAR   |   9 - 36 KGYOUNG SPORT HERO
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ISOFIX-connectoren 
Snelle, veilige bevestiging en 

optimale stabilisatie van de 
autostoel in de auto

Comfortabel 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 de auto

Rustpositie 
Ontspannen zitpositie dankzij 
de verstelbare zithoek

Verlengbare beensteun 
Kan aan de lengte van je kind 
worden aangepast voor een 

optimale ondersteuning

Dezelfde rit, een individuele reiservaring. De luidsprekers zijn 
geïntegreerd in het hoofdgedeelte van de autostoel en de 
audioaansluiting en het apparaatvakje zorgen ervoor dat kleine 
reizigers kunnen genieten van hun eigen entertainment. Zo 
kan het kind lekker achteroverleunen en ontspannen en blijft 
het hoofd beschermd door de hoofdsteun.

GELUIDSSYSTEEM

VEILIGHEIDSKENMERKEN IN HET KORT

Geavanceerde 
zij delingse bescherming 

(ASP) 
Beschermende zijvleugels met 

geïntegreerd ASP-systeem 
absorberen de energie die vrijkomt 

bij een zijdelingse botsing

Test good (2.0)

RECARO
Mako Elite 2

ADAC Online 05/2021
26 child car seats tested

i-Size
100-150cm

EU

In ons leven verandert veel, maar één ding blijft altijd hetzelfde: onze behoefte aan veiligheid, zeker 
voor onze kinderen. Mako Elite 2, de verbeterde versie van voorganger Mako Elite, blijft je kind op elke 
reis beschermen, vanaf ongeveer 3,5 tot 12 jaar. Slimme openingen in de buitenschaal van de stoel 
zorgen voor een voortdurende luchtcirculatie. Een ingebouwd geluidssysteem zorgt voor het beste 
entertainment, waarbij kinderen ontspannen achterover kunnen leunen terwijl het hoofd beschermd 
blijft door de hoofdsteun.

De entertainende reisgenoot.

3,5 - 12 JAAR  |   100 - 150 CMMAKO ELITE 2
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Select Night Black
00089042400050

Select Sweet Curry 
00089042440050

Select Teal Green
00089042410050

Select Garnet Red
00089042430050

Prime Frozen Blue
00089042340050

Prime Mat Black
00089042300050

Prime Silent Grey
00089042310050

Prime Pale Rose
00089042330050

Autostoelbeschermer 
00089230330070

Zomerhoes 
00088244350070

3,5 - 12 JAAR  |   100 - 150 CM

KLEUREN

PRAKTISCHE REISACCESSOIRES

IN HOOGTE VERSTELBARE 
HOOFDSTEUN 
De hoofdsteun is verstelbaar in 11 ver-
schillende standen, zodat de zithouding 
kan worden aangepast voor kinderen van 
3,5 tot 12 jaar.

SLIMME BESCHERMINGS-
VLEUGELS 
De zachte beschermingsvleugels op 
schouderhoogte passen zich automa-
tisch aan de lengte van het kind aan. 
De Smart Protection Wings groeien 
met je kind mee, dankzij de in de leng-
te verstelbare rugleuning - tot 12 jaar 
of een lengte van 150 cm.

ISOFIX
Ouders profi teren van eenvoudige, be-
trouwbare installatie, dankzij de ISO-
FIX-connectoren. Deze autostoel is 
compatibel met alle autostoelen met 
het i-Size-logo en vrijwel alle andere 
stoelen met ISOFIX-connectoren.

6
0,

5 
- 8

0,
5 

cm

47 - 53 cm44 cm

Norm: UN R129/02

Buitenafmetingen (B/D/H): 44 / 47 - 53 / 60,5 - 80,5 cm

Gewicht: 7,5 Kg

MAKO ELITE 2

DE VOORDELEN OP EEN RIJ 

LUCHTVENTILATIESYSTEEM 
Dankzij openingen in de buitenschaal en 
mesh inzetstukken in de bekleding van de 
stoel zorgt een voortdurende luchtcirculatie 
voor een comfortabele zit.

GEAVANCEERDE ZIJ DELINGSE 
BESCHERMING 
De afneembare beschermingen zijn snel en 
simpel aan de stoel te bevestigen en te ver-
wijderen. Bij een zijdelingse botsing absor-
beren ze de kracht die op het kind zou inwer-
ken. Zo bieden ze maximale bescherming.

ISO
FIX

TECHNISCHE GEGEVENS 
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In hoogte verstelbare 
hoofdsteun  

Zorgt voor een eenvoudige, 
individuele aanpassing voor 

het groeiende kind, voor een 
ergonomische zitpositie 

i-Size
Getest en goedgekeurd 

conform UN R129  
voor maximale veiligheid

Rustpositie  
Ontspannen zitpositie dankzij  

de verstelbare zithoek

Comfortabel schuim  
in de zitting  

Past zich perfect aan  
de lichaamsvorm van je kind  

aan en biedt het hoogst 
mogelijke comfort

Geavanceerde  
zijdelingse bescherming 
(ASP) 
Beschermende zijvleugels met 
geïntegreerd ASP-systeem 
absorberen de energie die vrijkomt 
bij een zijdelingse botsing 

ISOFIX-connectoren  
Snelle, veilige bevestiging en 
optimale stabilisatie van de 
autostoel in de auto

Schouderbeschermingen 
Bieden steun en zorgen voor 
maximale veiligheid bij een 
zijdelingse botsing  

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

De verstelbare zithoek zorgt voor een ontspannen zitpositie 
van het kind, zodat elke rit een fijne ervaring wordt. Want het 
is waar dat geen autorit hetzelfde is, maar vermoeiend mogen 
ze nooit zijn. Niet voor jou en ook niet voor je kinderen.

RUSTPOSITIE

3,5 - 12 JAAR  |   100 - 150 CM

VEILIGHEIDSKENMERKEN IN HET KORT

MAKO 2

Hoe beter het comfort, hoe beter de rit. Daarom hebben we ook zoveel zorg besteed aan de ontwikkeling 
van de Mako 2 autostoel. Het oorspronkelijke comfort was voor ons niet genoeg. Daarom ontwikkelden 
we een speciaal ergonomisch schuim voor in de zitting, dat zich perfect aanpast aan de vorm van het 
lichaam van je kind. De hoofdsteun kan eenvoudig worden aangepast om mee te groeien met het kind 
en de zithoek kan ook worden aangepast, zodat je kind altijd comfortabel en ontspannen kan zitten.

Comfort op een heel nieuw niveau.



5554

Zomerhoes 
00088244350070

Autostoelbeschermer 
00089230330070

Core Deep Black
00089041250050

Core Energy Blue
00089041280050

Core Simply Grey
00089041260050

Core Very Berry
00089041290050

3,5 - 12 JAAR  |   100 - 150 CM

KLEUREN

PRAKTISCHE REISACCESSOIRES

44 cm 47 cm

6
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- 8

0,
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cm

Norm: UN R129/02

Buitenafmetingen (B/D/H): 44 / 47 / 60,5 - 80,5 cm

Gewicht: 7 kg

COMFORTABEL SCHUIM  
IN DE ZITTING 
De op de auto-industrie geïnspireerde 
zitting met comfortabel schuim past zich 
perfect aan het lichaam van je kind aan 
en biedt het hoogst mogelijke comfort. 
Lekker zitten met een goed gevoel.

ADAPTIEVE RUGLEUNING 
De rugleuning volgt de contouren 
van de autostoelen in de auto.

I-SIZE
Ouders profiteren van eenvoudige, be-
trouwbare installatie, dankzij de ISO-
FIX-connectoren. Deze autostoel is 
compatibel met alle autostoelen met 
het i-Size-logo en vrijwel alle andere 
stoelen met ISOFIX-connectoren.

MAKO 2

IN HOOGTE VERSTELBARE  
HOOFDSTEUN 
De in hoogte verstelbare hoofdsteun zorgt 
voor een eenvoudige, individuele aanpas-
sing voor het groeiende kind, voor een er-
gonomische zitpositie.

GEAVANCEERDE ZIJDELINGSE 
BESCHERMING 
De geïntegreerde beschermingen bieden 
maximale bescherming. Bij een zijdelingse 
botsing absorberen ze de kracht die op het 
kind zou inwerken.

DE VOORDELEN OP EEN RIJ

TECHNISCHE GEGEVENS 
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Luchtventilatiesysteem 
Het passieve luchtventilatie-

systeem zorgt voor extra comfort 
tijdens langere ritten 

In hoogte verstelbare 
hoofdsteun 

Ergonomische zitpositie vanaf 
ongeveer 3,5 tot 12 jaar, dankzij 

een in 11 standen in hoogte 
verstelbare hoofdsteun

Comfortabel schuim 
in de zitting 

Past zich perfect aan de 
lichaamsvorm van je kind aan en 

biedt het hoogst mogelijke comfort

Geluidssysteem
Geïntegreerde luidspreker, 

audioaansluiting en apparaat-
vakje voor het best 

mogelijke entertainment 

Versterkte armleuningen 
Bieden meer bescherming voor het 
heupgedeelte en een comfortabele 

zit voor oudere kinderen

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

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

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

Geavanceerde 
zij delingse bescherming 
(ASP) 
Geïntegreerde beschermingen 
absorberen de energie bij een 
zijdelingse botsing

Geïntegreerd 
hoofdkussen 
Volledig verstelbaar voor het 
hoogst mogelijke comfort, ook 
tijdens het slapen

Dezelfde rit, een individuele reiservaring. De luidsprekers zijn 
geïntegreerd in het hoofdgedeelte van de autostoel en de 
audioaansluiting en het apparaatvakje zorgen ervoor dat kleine 
reizigers kunnen genieten van hun eigen entertainment. Zo 
kan het kind lekker achteroverleunen en ontspannen en blijft 
het hoofd beschermd door de hoofdsteun.

GELUIDSSYSTEEM

GR. 2/3   |   3,5 - 12 JAAR  |   15 - 36 KG

VEILIGHEIDSKENMERKEN IN HET KORT

MONZA NOVA 2 SF

Met onze Monza Nova 2 SF autostoel hebben we onszelf echt overtroffen, door toevoeging van een 
kwalitatief hoogwaardig geluidssysteem met luidsprekers en een audioaansluiting. De hoofdsteun zorgt 
voor entertainment en zorgt er tegelijkertijd voor dat het hoofd van het kind goed beschermd blijft. De 
zitting met comfortabel schuim past zich perfect aan het lichaam van je kind aan en biedt het hoogst 
mogelijke comfort. De Monza Nova 2 SF is in vrijwel elke auto gemakkelijk te installeren met behulp van 
de autogordel. ADAC en Stiftung Warentest beoordeelden deze veilige entertainer met een testscore 
van 1.8.

De veilige entertainer.
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Select Night Black
00088010400050

Select Sweet Curry
00088010440050

Select Teal Green
00088010410050

Select Garnet Red
00088010430050

Prime Frozen Blue
00088010340050

Prime Mat Black
00088010300050

Prime Silent Grey
00088010310050

Prime Pale Rose
00088010330050

Zomerhoes  
00088210360070

Autostoelbeschermer
00089230330070

KLEUREN

PRAKTISCHE REISACCESSOIRES

GR. 2/3   |   3,5 - 12 JAAR  |   15 - 36 KG

Norm: UN R44/04

Buitenafmetingen (B/D/H): 56 / 45  -  54 / 67  -  86 cm

Gewicht: 6,8 kg

COMFORTABEL SCHUIM 
IN DE ZITTING 
De op de auto-industrie geïnspireerde 
zitting met comfortabel schuim past zich 
perfect aan het lichaam van je kind aan 
en biedt het hoogst mogelijke comfort. 
Lekker zitten met een goed gevoel.

UNIVERSELE INSTALLATIE 

De stoel kan eenvoudig en snel in 
auto’s zonder ISOFIX worden geïn-
stalleerd met behulp van de veilig-
heidsgordel. Dankzij de universele be-
vestiging past hij in vrijwel elke auto.

56 cm 45  –  54 cm

67
 –

 8
6 

cm

GEÏNTEGREERD 
HOOFDKUSSEN 
Volledig verstelbaar voor het hoogst mo-
gelijke comfort, ook tijdens het slapen.

MONZA NOVA 2 SF

IN HOOGTE VERSTELBARE 
HOOFDSTEUN 
De in hoogte verstelbare hoofdsteun zorgt 
voor een eenvoudige, individuele aanpas-
sing voor het groeiende kind, voor een er-
gonomische zitpositie.

GEAVANCEERDE ZIJ DELINGSE 
BESCHERMING 
De geïntegreerde beschermingen bieden 
maximale bescherming. Bij een zijdelingse 
botsing absorberen ze de kracht die op het 
kind zou inwerken.

DE VOORDELEN OP EEN RIJ 

TECHNISCHE GEGEVENS 
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VEILIGHEIDSKENMERKEN IN HET KORT

Comfortabel schuim  
in de zitting  

Past zich perfect aan de 
lichaamsvorm van je kind aan en 

biedt het hoogst mogelijke comfort

Luchtventilatiesysteem  
Het passieve luchtventilatie-

systeem zorgt voor extra comfort 
tijdens langere ritten

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

In hoogte verstelbare 
hoofdsteun  

Ergonomische zitpositie vanaf 
ongeveer 3,5 tot 12 jaar, dankzij 

de in 11 standen in hoogte 
verstelbare hoofdsteun

Geavanceerde  
zijdelingse bescherming 
(ASP) 
Geïntegreerde beschermingen 
absorberen de energie bij een 
zijdelingse botsing

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

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

Biedt meer bescherming van het heupgedeelte en een 
comfortabele zit voor oudere kinderen.

VERSTERKTE ARMLEUNING

GR. 2/3   |   3,5 - 12 JAAR  |   15 - 36 KGMONZA NOVA EVO SF

Mooie dingen kunnen je de adem benemen, ingenieuze uitvindingen kunnen je sprakeloos maken. Met 
zijn functionele eenvoud is de Monza Nova Evo SF autostoel de perfecte allrounder. Deze universele 
stoel kan eenvoudig en snel in auto’s zonder ISOFIX worden geïnstalleerd met behulp van de veilig-
heidsgordel. De op de auto-industrie geïnspireerde zitting met comfortabel schuim past zich perfect 
aan het lichaam van je kind aan en biedt het hoogst mogelijke comfort. 

De perfecte allrounder.
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Core Deep Black
00088012250050

Core Simply Grey
00088012260050

GR. 2/3   |   3,5 - 12 JAAR  |   15 - 36 KG

KLEUREN

PRAKTISCHE REISACCESSOIRES

Zomerhoes  
00088210360070

Autostoelbeschermer 
00089230330070

TECHNISCHE GEGEVENS 

Norm: UN R44/04

Buitenafmetingen (B/D/H): 56 / 45  -  54 / 67  -  86 cm

Gewicht: 6,1 kg

56 cm 45  –  54 cm

67
 –

 8
6 

cm

MONZA NOVA EVO SF

DE VOORDELEN OP EEN RIJ 

IN HOOGTE VERSTELBARE 
HOOFDSTEUN 
Ergonomische zitpositie vanaf ongeveer 
3,5 tot 12 jaar, dankzij een in 11 standen in 
hoogte verstelbare hoofdsteun.

GEAVANCEERDE 
ZIJ DELINGSE BESCHERMING 
De geïntegreerde beschermingen bieden 
maximale bescherming. Bij een zijdelingse 
botsing absorberen ze de kracht die op het 
kind zou inwerken.

COMFORTABEL SCHUIM 
IN DE ZITTING 
De op de auto-industrie geïnspireerde 
zitting met comfortabel schuim past zich 
perfect aan het lichaam van je kind aan 
en biedt het hoogst mogelijke comfort. 
Lekker zitten met een goed gevoel.

UNIVERSELE INSTALLATIE 
De stoel kan eenvoudig en snel in 
auto’s zonder ISOFIX worden geïn-
stalleerd met behulp van de veilig-
heidsgordel. Dankzij de universele be-
vestiging past hij in vrijwel elke auto.

GEMARKEERDE 
GORDELGELEIDER 
De correcte installatie wordt nog mak-
kelijker door de met rood gemarkeerde 
gordelgeleider.



BUGGY’S 

Geboorte - 4 jaar 

Compact en lichtgewicht  
voor in de stad.

WANDELWAGENS 

Geboorte - 4 jaar 

Comfort en flexibiliteit  
voor elke ondergrond.

WANDEL- 
WAGENS EN 
BUGGY’S
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Een product dat in elke situatie bij je past, dat is pas echt vrijheid. Daarom hebben we bij de ontwikkeling 
van de comfortabele wandelwagens Sadena en Celona doorgedacht en een 4-in-1-reissysteem 
ontwikkeld. Je kiest zelf het onderstel dat het beste bij jou past - Sadena of Celona - en combineert 
dit met de bijpassende Sadena/Celona wandelwageninzet, reiswieg, lichte reiswieg of een Recaro 
autostoeltje. Houd je van kleurrijk? Mix en match dan de verschillende elementen in de kleuren die jij 
mooi vindt. 

WANDELWAGENINZET 
Geboorte - 4 jaar

SADENA CELONA

REISWIEG 
Geboorte - 6 maanden

AVAN
Geboorte - 15 maanden

SALIA ELITE  
AUTOSTOEL 

Geboorte - 12 maanden

WANDELWAGENINZET  
+ LICHTE REISWIEG 

Geboorte - 4 jaar

MODULAIR

Individueel mobiel - overal, op elke 

ondergrond. De producten van RECARO 

maken het mogelijk. Onze Sadena en 

Celona wandel wagens passen zich aan de 

behoeften van jouw  gezin aan. Met het 4-in-

1-reissysteem, bestaande uit de Sadena/

Celona wandelwagen inzet, 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 & CELONA

Vrij te combineren.
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XXL zonnekap 
De extra grote uitschuifbare zonnekap 
met UPF 50 vormt een beschermende 
cocon tegen storende invloeden van 
buitenaf en creëert zo een oase van rust 

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

Memoryknoppen 
Maken het mogelijk om de 
wandelwageninzet met één hand los 
te maken van het wandelwagenframe 

Ergonomische ligpositie  
vanaf de geboorte 
Rug- en beensteun zijn volledig met 
één hand te verstellen voor een 
ergonomische ligpositie 

Luchtventilatiesysteem 
Slimme openingen in de buitenschaal en 
mesh inzetstukken in de bekleding van 
de stoel zorgen voor een voortdurende 
luchtcirculatie

Flexibel zitje 
Kan op de wandelwagen in de rijrichting of 
tegen de rijrichting in worden geïnstalleerd

Ergonomische hoofdsteun 
Extra vulling in het hoofdgedeelte 
biedt extra comfort en voorkomt dat 
het gevoelige hoofdje tijdens het 
slapen opzijschuift 

Slim gordelsysteem 
Je kind veilig vastmaken gaat 

eenvoudiger dankzij de gordelsluiting en 
schouderriemen die naar voren kantelen 

als je het kind eruit haalt en vervolgens 
open blijven staan. 

Gepatenteerd HERO 
veiligheidssysteem 

Eén systeem bestaande uit schouder-
kussentjes, schouderriemen en een 
hoofdsteun voorkomt dat de riemen 

verdraaien of afzakken 

Veiligheidsbeugel 
Kan worden weggedraaid en aan  

beide kanten worden geopend,  
zodat je je kindje gemakkelijker  

in de buggy kunt zetten 

In hoogte verstelbare  
hoofdsteun met 

 geïntegreerde gordel
Zorgt voor een eenvoudige, individuele 

en gelijktijdige aanpassing van de ho-
ofdsteun en veiligheidsgordel voor het 
groeiende kind, met slechts één hand

Extra comfort.

Select Night Black
00089170400050

Prime Mat Black
00089170300050

Select Sweet Curry
00089170440050

Prime Frozen Blue
00089170340050

Select Teal Green
00089170410050

Prime Silent Grey
00089170310050

Select Garnet Red
00089170430050 

Prime Pale Rose
00089170330050

WANDELWAGENINZET

SADENA

+ Eenvoudig te manoeuvreren en uiterst wendbaar 
dankzij de compacte afmetingen 

+ Met zijn smalle wielbasis is de Sadena bij uitstek 
geschikt voor het openbaar vervoer 

+ Ideaal voor in de stad, dankzij het lichte gewicht 
en de compacte afmetingen na inklappen 

+ Hoogwaardig frame en eersteklas chassis zorgen 
voor maximaal comfort tijdens elke rit

CELONA

+ Hoog comfort dankzij de grote, geveerde wielen 

+ De grote boodschappenmand biedt voldoende 
ruimte voor flesjes, luiers en nog veel meer 

+ Door zijn hoge zitpositie is de Celona de ideale 
vervanger voor een kinderstoel 

+ Bijzonder ergonomisch voor ouders van elke 
lengte, dankzij het grote verstelbereik van de 
handgreep

Met dit comfortabele zitje is het aan jou: je kleintje kan tegen de rijrichting in zitten of - als er veel 
te ontdekken valt – in de rijrichting om alles te zien. Je kunt de zitting ook helemaal plat leggen voor 
een ergonomische, comfortabele ligpositie. De bijpassende reiswieg is perfect voor je pasgeboren 
baby, zodat je je kindje veilig en goed beschermd kunt vervoeren. 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.

DE KEUZE IS AAN JOU - KIES JOUW FAVORIET

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

2-in-1-reisoplossing 
Tot max. 6 maanden te gebruiken 

als een lichtgewicht reiswieg voor 
baby’s, daarna als comfortabele 

voetenzak  

Beschermende cocon   
Waterafstotend buitenmateriaal en 

een warme voering beschermen 
tegen wind, kou en regen 

Royaal matras met 
zachte hoes 
Comfortabele en ergonomische 
ligpositie 

Een voetenzak die 
meegroeit 
Verlengbaar voor grotere kinderen 

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

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. 

Meer dan een voetenzak.

Select Night Black
00089200400070

Prime Mat Black
00089200300070

Select Sweet Curry
00089200440050

Prime Frozen Blue
00089200340050

Select Teal Green
00089200410070

Prime Silent Grey
00089200310070

Select Garnet Red
00089200430070

Prime Pale Rose
00089200330070

SADENA/ CELONA LICHTE REISWIEG

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

Grote uitschuifbare 
zonnekap 

Zonnekap met zonneklep met UPF 
50-zonbescherming beschermt 
tegen zon, wind en slecht weer 

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

Memoryknoppen 
Maken het mogelijk om de  
reiswieg met één hand te 

bevestigen en los te maken 

Panoramisch zicht 
Voor ongehinderd zicht 
en verbeterde luchtcirculatie 
in de reiswieg 

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

Vanaf de eerste dag 
Te gebruiken vanaf de geboorte tot 
een gewicht van max. 9 kg.

Extra accessoire 
De meegeleverde regenhoes met 

reflectoren en open te maken 
kijkvenster past optimaal  

rond de reiswieg 

Geïntegreerde  
handgreep

Ergonomische handgreep 
om evenwichtig te dragen 

Windhoes 
De hoes biedt extra bescherming 

op koude dagen en is  
eenvoudig te openen met rits,  

voor gemakkelijke toegang.

Comfort en bescherming vanaf het allereerste begin.

Select Night Black
00089180400050 

Prime Mat Black
00089180300050 

Select Sweet Curry
00089180440050 

Prime Frozen Blue
00089180340050 

Select Teal Green
00089180410050 

Prime Silent Grey
00089180310050 

Select Garnet Red
00089180430050 

Prime Pale Rose
00089180330050 

SADENA / CELONA REISWIEG



7372

Met het 4-in-1-reissysteem, bestaande uit de Sadena/Celona 
wandelwageninzet, reiswieg, lichte reiswieg en de RECARO 
autostoeltjes, hebben jij en je gezin de ideale partner voor elke 
situatie. Onze producten zijn een harmonieuze mix van design 
en functionaliteit, comfort en praktisch gebruik.

4-IN-1 REISSYSTEEM

Afneembare wielen 
Voor nog compacter opvouwen 

Bijkomende accessoires 
Met de meegeleverde adapters 
tover je de Celona en de RECARO 
baby-autostoelen om tot een 
compleet reissysteem

Flip-flopremmen 
Remmen zijn met alle soorten 
schoeisel te bedienen, zelfs met 
blote voeten 

Anti-lekbanden 
De onderhoudsvrije met schuim 
gevulde wielen zijn gemakkelijk in 
het onderhoud en zijn geschikt voor 
elke ondergrond; asfalt, gravel of 
wandelpaden in het park

Reflectoren  
Betere zichtbaarheid voor meer 

veiligheid in de stadsjungle en op 
slecht verlichte plaatsen

In hoogte  
verstelbare handgreep  

Ergonomisch af te stellen op elke 
lichaamslengte 

Extra grote  
boodschappenmand  

Gemakkelijk toegankelijke extra 
grote boodschappenmand met een 

capaciteit van max. 5 kg 

Zwenkbare voorwielen 
Eenvoudig manoeuvreren dankzij 

vergrendelbare 360 graden 
zwenkbare wielen

MAX. 4 JAAR   |   MAX. 22 KG

EIGENSCHAPPEN VOOR ELKE REIS

CELONA FRAME

Ga waarheen je maar wilt met de Celona wandelwagen: naar het park, de top van een berg of naar 
de eettafel. De grote wielen van deze wandelwagen vinden overal hun weg en maken elke rit zo com-
fortabel mogelijk, op vlak én ongelijk terrein. En met een zithoogte van 50 cm zit je kindje precies op 
tafelhoogte, zodat eten geven nog makkelijker wordt. Techniek op zijn best!

Waar het avontuur begint.
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Black Frame
00089150500050

Silver Frame
00089150510050

MAX. 4 JAAR   |   MAX. 22 KG

KLEUREN

Bekerhouder
00089270400070

Insectennet voor  
wandelwageninzet 
00089270290070

Insectennet voor  
reiswieg
00089280290070

Voetenzak voor  
wandelwagen 
Select Night Black 
00089270171070

Voetenzak voor  
wandelwagen  
Prime Silent Grey 
00089270172070

Handschoenen 
00089210350070

Sadena/Celona adapter 
Meegeleverd bij het frame

Sadena/Celona 
Regenhoes voor  
wandelwageninzet 
Meegeleverd bij 
 wandelwageninzet 

Sadena/Celona 
Regenhoes voor  
reiswieg 
Meegeleverd bij reiswieg

PRAKTISCHE REISACCESSOIRES

Norm: EN 1888-2:2018

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

Buitenafmetingen ingeklapt: (L/P/A): 57 / 30 / 65 cm

Gewicht: circa 12,5 kg
57 cm 79 cm
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CELONA FRAME

MET ÉÉN HAND INKLAPBAAR 
Eenvoudig inklapbaar met één hand, met 
het zitje in de rijrichting of tegen de rijrich-
ting in. Zeer compacte afmetingen na in-
klappen (slechts 57 x 30 x 65 cm) en kan 
zelfstandig rechtop staan.

PERFECT VANAF  
DE ALLEREERSTE DAG 
Zelfs voor een pasgeboren baby kunnen 
de rugleuning en beensteun met één hand 
worden versteld zodat er een vlakke, ergo-
nomische rustpositie ontstaat. De wandel-
wageninzet kan in de rijrichting of tegen de 
rijrichting in worden gebruikt.

IN HOOGTE VERSTELBARE 
HOOFDSTEUN 
De hoofdsteun kan met slechts één hand 
worden afgesteld op de lengte van het 
kind, zodat het kind altijd in een perfecte 
houding zit. Ergonomische vulling in het 
hoofdgedeelte biedt extra comfort en 
voorkomt dat het hoofdje tijdens het sla-
pen opzijschuift.

ZITTEN OP TAFELHOOGTE 
Met een zithoogte van 50 cm kan 
de wandelwagen aan elke tafel wor-
den geschoven, zodat je je kindje 
gemakkelijker kan voeden, of je nu 
thuis eet of in een restaurant. 

SLIM GORDELSYSTEEM 
De schouderriemen en tussenbeenstuk-
beschermers springen naar voren en 
blijven openstaan, zodat de ouders hun 
kind heel gemakkelijk in de stoel kunnen 
zetten. En zit je kind goed, dan klik je het 
dankzij de magnetische sluiting snel in 
de gordel. Slim toch? 

DE VOORDELEN OP EEN RIJ

TECHNISCHE GEGEVENS 
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Reflectoren 
Betere zichtbaarheid voor meer 

veiligheid in de stadsjungle en op 
slecht verlichte plaatsen

Volledige ophanging 
Een uiterst comfortabel chassis laat 
de wagen ongelooflijk soepel over 
elk terrein glijden 

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

Verstelbare handgreep 
Ergonomisch in drie standen af te 

stellen op elke lichaamslengte 

Grote  
boodschappenmand  

Gemakkelijk toegankelijke grote 
boodschappenmand met een 

capaciteit van max. 5 kg 

Flip-flopremmen 
Remmen zijn met alle soorten 
schoeisel te bedienen, zelfs met 
blote voeten 

Bijkomende accessoires 
Met de meegeleverde adapters 
tover je de Sadena en RECARO 
baby-autostoelen om tot een 
compleet reissysteem

Anti-lekbanden 
De onderhoudsvrije met schuim 
gevulde wielen zijn gemakkelijk in 
het onderhoud en zijn geschikt voor 
elke ondergrond; asfalt, gravel of 
wandelpaden in het park 

Zwenkbare voorwielen 
Eenvoudig manoeuvreren dankzij 

vergrendelbare 360 graden 
zwenkbare wielen

Afneembare wielen  
Voor nog compacter opvouwen

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 ope-
ning is te smal. En daarmee is de Sadena de ideale keuze 
voor gebruik in de stad. Ingeklapt is hij zelfs nog compacter 
en meet hij slechts 54 x 35 x 66 cm. Bovendien kan hij na 
inklappen zelfstandig rechtop staan.

EEN VAN DE SMALSTE IN ZIJN SOORT

MAX. 4 JAAR   |   MAX. 22 KG

EIGENSCHAPPEN VOOR ELKE REIS

35 cm

6
6 

cm

54 cm

SADENA FRAME

Met een van de smalste wandelwagens in zijn soort wordt elk tripje een geweldige ervaring: de 
Sadena is slechts 54 cm breed, met zeer kleine, wendbare wielen voor optimaal manoeuvreren. 
En zelfs als je hem niet gebruikt, zijn zijn prestaties indrukwekkend: met slechts één hand - en ons 
ingenieuze inklapmechanisme - vouw je hem eenvoudig op tot een klein, compact pakketje. Echt 
vakmanschap maakt groot verschil.

Smal en ontzettend wendbaar.
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Insectennet voor  
reiswieg 
00089270290070

Insectennet voor  
wandelwageninzet 
00089280290070

Voetenzak voor  
wandelwagen 
Select Night Black 
00089270171070

Voetenzak voor  
wandelwagen  
Prime Silent Grey 
00089270172070

Sadena/Celona adapter 
Meegeleverd bij het frame

Sadena/Celona 
Regenhoes voor  
wandelwageninzet 
Meegeleverd bij  
wandelwageninzet 

Sadena/Celona 
Regenhoes voor  
reiswieg 
Meegeleverd bij reiswieg

Black
00089160500050

Silver
00089160510050

MAX. 4 JAAR   |   MAX. 22 KG

KLEUREN

PRAKTISCHE REISACCESSOIRES

Bekerhouder 
00089270400070

Handschoenen 
00089210350070

Bekerhouder 
00089270400070

54 cm 87 cm
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cmNorm: EN 1888-2:2018

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

Buitenafmetingen ingeklapt: (L/P/A): 54 / 35 / 66 cm

Gewicht: circa 10,5 kg

VOLLEDIGE OPHANGING 
Welke route je ook neemt, de vier-
wielophanging zorgt ervoor dat de 
Sadena moeiteloos en comfortabel 
rijdt, zelfs op ongelijk terrein. Zo 
zorgen we ervoor dat niets je tegen-
houdt op weg naar je bestemming.

SADENA FRAME

MET ÉÉN HAND INKLAPBAAR 
Eenvoudig inklapbaar met één hand, met 
het zitje in de rijrichting of tegen de rijrich-
ting in. Zeer compacte afmetingen na in-
klappen (slechts 54 x 35 x 66 cm) en kan 
zelfstandig rechtop staan.

PERFECT VANAF  
DE ALLEREERSTE DAG 
Zelfs voor een pasgeboren baby kunnen 
de rugleuning en beensteun met één hand 
worden versteld zodat er een vlakke, ergo-
nomische rustpositie ontstaat. De wandel-
wageninzet kan in de rijrichting of tegen de 
rijrichting in worden gebruikt.

SLIM GORDELSYSTEEM 
De schouderriemen en tussenbeenstuk-
beschermers springen naar voren en 
blijven openstaan, zodat de ouders hun 
kind heel gemakkelijk in de stoel kunnen 
zetten. En zit je kind goed, dan klik je het 
dankzij de magnetische sluiting snel in de 
gordel. Slim toch? 

IN HOOGTE VERSTELBARE 
HOOFDSTEUN 
De hoofdsteun kan met slechts één hand 
worden afgesteld op de lengte van het 
kind, zodat het kind altijd in een perfecte 
houding zit. Ergonomische vulling in het 
hoofdgedeelte biedt extra comfort en 
voorkomt dat het hoofdje tijdens het sla-
pen opzijschuift.

DE VOORDELEN OP EEN RIJ

TECHNISCHE GEGEVENS 
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Het zitje kan met een simpele polsbeweging worden aange-
past van in de rijrichting naar tegen de rijrichting in en vice 
versa. In diepe slaap, of klaarwakker rechtop om de wereld 
te verkennen, je kleintje reist altijd comfortabel.

RIJRICHTING

Volledige ophanging 
Een uiterst comfortabel chassis laat 
de wagen ongelooflijk soepel over 
elk terrein glijden 

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

Grote boodschappenmand 
Gemakkelijk toegankelijke grote 

boodschappenmand

Flip-flopremmen 
Remmen zijn met alle soorten 
schoeisel te bedienen, zelfs met 
blote voeten 

Anti-lekbanden 
De onderhoudsvrije met schuim 
gevulde wielen zijn gemakkelijk in 
het onderhoud en zijn geschikt voor 
elke ondergrond; asfalt, gravel of 
wandelpaden in het park

Zwenkbare voorwielen 
Eenvoudig manoeuvreren dankzij 

vergrendelbare 360 graden 
zwenkbare wielen 

Afneembare wielen  
Voor nog compacter opvouwen

Draagriem  
Praktisch hulpmiddel bij het vervoeren 

In hoogte  
verstelbare zonnekap 

Biedt bescherming tegen weer en 
wind, groeit mee met het kind en is 

optimaal te verstellen

Draaibare  
veiligheidsbeugel 
Kan worden weggedraaid om het kind 
gemakkelijker in het zitje te zetten en 
houdt je kind veilig tijdens de rit. 

Vijfpuntsgordel met  
magnetische sluiting 
Met schouderbeschermers en 
tussenbeenstukbeschermers -  
gemaakt van zacht materiaal voor 
extra comfort - en magnetische  
sluitingen voor eenvoudig vastmaken

Kijkvenster in  
de zonnekap 

Het gaas zorgt voor een optimale 
luchtcirculatie en ouders  

kunnen hun kind altijd zien 

Verstelbare beensteun 
Voor een optimale ligpositie  

in de wandelwagen.

MAX. 4 JAAR   |   MAX. 22 KG

EIGENSCHAPPEN VOOR ELKE REIS

LEXA ELITE

In de Lexa Elite komen de beste eigenschappen van een wandelwagen en een buggy samen. Tegen 
de rijrichting in gericht is hij vanaf de geboorte te gebruiken als een comfortabele wandelwagen 
en biedt hij de ouders altijd zicht op hun kind. En als de kleine later klaar is om de wereld te gaan 
ontdekken, is de Lexa Elite in de rijrichting gericht te gebruiken als een wendbare buggy met een 
comfortabele zitting voor kinderen tot vier jaar. Deze wagen is lichtgewicht en klein opvouwbaar. 
Daardoor past hij overal. Bijvoorbeeld in de auto achter de bestuurdersstoel of in het openbaar 
vervoer. Een zachte vering en zwenkwielen staan garant voor een prettige rit. En onderweg heb je in 
de grote boodschappenmand extra ruimte voor alles wat je nodig hebt.

De allrounder zonder concessies.
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Handschoenen 
00089210350070

Insectennet 
00089446290070

Adapter Lexa serie 
00089443320070

Regenhoes 
00089444010070

Select Night Black
00089310400050

Select Sweet Curry
00089310440050

Select Teal Green
00089310410050

Select Garnet Red
00089310430050

Prime Frozen Blue
00089310340050

Prime Mat Black
00089310300050

Prime Silent Grey
00089310310050

Prime Pale Rose
00089310330050

MAX. 4 JAAR   |   MAX. 22 KG

KLEUREN

PRAKTISCHE REISACCESSOIRES

Parasol 
00089210310070

Bekerhouder 
00089449400070

47 cm 80 cm
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Norm: EN 1888-2:2018

Buitenafmetingen: (B / D / H): 80 / 47 / 101 cm

Buitenafmetingen ingeklapt: (B / D / H): 55 / 47 / 26 cm

Gewicht: circa 8 kg

LIGPOSITIE 
Leg het zitje helemaal vlak voor je 
kleintje of kies uit verschillende zit-
posities als je kind wat ouder is.

COMFORTABEL CHASSIS 
De vierwielophanging en het zeer 
comfortabele chassis compenseren 
oneffen oppervlakken. Eenvoudig ma-
noeuvreren dankzij vergrendelbare 360 
graden zwenkbare wielen, voor een 
soepele rit en de wendbaarheid die je 
nodig hebt.

LEXA ELITE

EXTRA KLEIN OPVOUWBAAR 
Dankzij het praktische, met één hand be-
dienbare opvouwmechanisme kan hij heel 
compact worden ingeklapt en past hij op 
de kleinste plekjes. Voor moeiteloos mee-
nemen en opbergen.

LICHTGEWICHT 
Met zijn lichte gewicht van zo’n 8 kg is deze 
compacte buggy moeiteloos stuurbaar en heel 
eenvoudig mee te dragen of op te bergen.

DE VOORDELEN OP EEN RIJ 

REISSYSTEEM 
Met het reissysteem en de RECARO 
autostoeltjes zijn jij en je gezin klaar 
voor elke situatie. Onze producten zijn 
een harmonieuze mix van design en 
functionaliteit, comfort en praktisch 
gebruik.

TECHNISCHE GEGEVENS 



8584

De verstelbare rugleuning en beensteun maken de reis nog 
comfortabeler voor je kind. Leg het zitje helemaal vlak voor 
je kleintje of kies uit verschillende zitposities als je kind wat 
ouder is. In diepe slaap, of klaarwakker rechtop om de we-
reld te verkennen, je kleintje reist altijd comfortabel.

GESCHIKT VOOR GEBRUIK  
VANAF DE GEBOORTE

Volledige ophanging 
Een uiterst comfortabel chassis laat 
de wagen ongelooflijk soepel over 
elk terrein glijden 

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

Grote  
boodschappenmand 
Gemakkelijk toegankelijke grote 
boodschappenmand

Flip-flopremmen 
Remmen zijn met alle soorten 
schoeisel te bedienen, zelfs met 
blote voeten 

Anti-lekbanden 
De onderhoudsvrije met schuim 
gevulde wielen zijn gemakkelijk in 
het onderhoud en zijn geschikt voor 
elke ondergrond; asfalt, gravel of 
wandelpaden in het park

Zwenkbare voorwielen 
Eenvoudig manoeuvreren dankzij 

vergrendelbare 360 graden  
zwenkbare wielen 

Afneembare wielen  
Voor nog compacter opvouwen

Kijkvenster in  
de zonnekap  

Het gaas zorgt voor een optimale 
luchtcirculatie en ouders  

kunnen hun kind altijd zien 

Verstelbare beensteun 
Voor een optimale ligpositie  

in de wandelwagen. 

Vijfpuntsgordel  
Met extra schouderkussentjes 

van zacht materiaal voor 
extra comfort

MAX. 4 JAAR   |   MAX. 22 KG

EIGENSCHAPPEN VOOR ELKE REIS

LEXA

De Lexa wandelwagen is een ultralichte reisgezel die direct vanaf de geboorte kan worden gebruikt, 
dankzij de verstelbare rugleuning en beensteun. De brede, aangenaam gewatteerde zitting biedt 
comfort voor grotere kinderen tot vier jaar. Een zachte vering en zwenkwielen staan garant voor een 
prettige rit. En gebruik je de wagen niet, dan klap je hem met één hand in tot een ruimtebesparend 
pakketje. Omdat hij zo licht is, draag je hem in het openbaar vervoer gemakkelijk mee. En onderweg 
heb je in de grote boodschappenmand extra ruimte voor alles wat je nodig hebt.

De ultralichte reisgezel.
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Select Night Black
00089300400050

Select Sweet Curry
00089300440050

Select Teal Green
00089300410050

Select Garnet Red
00089300430050

Veiligheidsbeugel 
00089442280070

Insectennet 
00089441290070

Adapter Lexa serie 
00089443320070

Regenhoes 
00089440010070

MAX. 4 JAAR   |   MAX. 22 KG

KLEUREN

PRAKTISCHE REISACCESSOIRES

Handschoenen 
00089210350070

Parasol
00089210310070

Bekerhouder 
00089449400070

47 cm 80 cm

10
4 

cm

Norm: EN 1888-2:2018

Buitenafmetingen: (B / D / H): 80 / 47 / 104 cm

Buitenafmetingen ingeklapt: (B / D / H): 58 / 47 / 27 cm

Gewicht: 6,4 kg

GROTE ZONNEKAP 
De grote zonnekap en uitklapbare 
zonneklep beschermen de gevoeli-
ge huid van je kindje tegen wind en 
UV-zonnestraling.

COMFORTABEL CHASSIS 
De vierwielophanging en het zeer com-
fortabele chassis compenseren oneffen 
oppervlakken. Eenvoudig manoeuvre-
ren dankzij vergrendelbare 360 graden 
zwenkbare wielen, voor een soepele rit 
en de wendbaarheid die je nodig hebt.

REISSYSTEEM 
Met het reissysteem en de RECARO 
autostoeltjes zijn jij en je gezin klaar 
voor elke situatie. Onze producten 
zijn een harmonieuze mix van de-
sign en functionaliteit, comfort en 
praktisch gebruik.

LEXA

EXTRA KLEIN OPVOUWBAAR 
Dankzij het praktische met één hand te 
bedienen opvouwmechanisme kan hij heel 
compact worden ingeklapt en past hij op 
de kleinste plekjes. Voor moeiteloos mee-
nemen en opbergen.

ULTRALICHTGEWICHT 
Met zijn ultralichte gewicht van zo’n 6,4 kg 
is deze compacte buggy moeiteloos stuur-
baar en heel eenvoudig mee te dragen of 
op te bergen.

DE VOORDELEN OP EEN RIJ

TECHNISCHE GEGEVENS 
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Met onze speciale adapters verplaats je de RECARO baby- 
autostoelen snel van auto naar buggy, voor een naadloos 
reissysteem waarmee je je veel ontspannener en prettiger 
met je kinderen kunt verplaatsen.

REISSYSTEEM

MAX. 3 JAAR   |   MAX. 15 KG

EIGENSCHAPPEN VOOR ELKE REIS

Extra grote 
boodschappenmand 
Gemakkelijk toegankelijke extra 
grote boodschappenmand met een 
capaciteit van maximaal 5 kg 

Flip-flopremmen 
Remmen zijn met alle soorten 
schoeisel te bedienen, zelfs met 
blote voeten

Vijfpuntsgordelsysteem 
Met extra schouderkussentjes 
en kruisbeschermers - zacht  
materiaal voor extra comfort

Reflectoren  
Betere zichtbaarheid voor meer vei-
ligheid in de stadsjungle bij slechte 

lichtomstandigheden

Kijkvenster 
in de zonnekap 

Het gaas zorgt voor een optimale 
luchtcirculatie en ouders kunnen 

hun kind altijd zien

Veiligheidsbeugel  
Kan worden weggedraaid en 

aan beide kanten worden geopend 
om je kindje gemakkelijker in de 

buggy te zetten 

Zwenkbare voorwielen 
Eenvoudig manoeuvreren dankzij 

vergrendelbare 360 graden  
zwenkbare wielen

Afneembare wielen  
Voor nog compacter opvouwen 

Universele handgreep 
Voor een nog betere wendbaarheid 
kun je de buggy met één hand  
door de stad duwen en sturen

Anti-lekbanden 
De onderhoudsvrije met schuim 
gevulde wielen zijn gemakkelijk in 
het onderhoud en zijn geschikt voor 
elke ondergrond; asfalt, gravel of 
wandelpaden in het park

EASYLIFE ELITE 2

Comfortabel. Praktisch. En alles daartussenin. De Easylife Elite 2 buggy is ontworpen voor einde-
loze gebruiksmogelijkheden. De volledig verstelbare rugleuning en beensteun staan garant voor de 
meest comfortabele zitpositie vanaf de eerste dag - en dankzij het eenhandige inklapmechanisme 
klap je hem in een handomdraai in. En dat is nog niet alles. Met de speciale adapter kan de RECARO  
baby-autostoel op de buggy worden bevestigd. Zo heb je een compleet reissysteem.

De allrounder die alles kan.
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MAX. 3 JAAR   |   MAX. 15 KG

Parasol 
00089210310070

Bekerhouder 
00089270400070

Insectennet 
00089210290070

Voetenzak  
voor wandelwagen 
Select Night Black 
00089270171070

Voetenzak  
voor wandelwagen 
Prime Silent Grey 
00089270172070

Regenhoes 
00089210010070

PRAKTISCHE REISACCESSOIRES

Easylife 2 Serie 
adapter 
00089210320070

Reistas 
00088027300070

Select Night Black
00089110400050

Select Sweet Curry
00089110440050

Select Teal Green
00089110410050

Select Garnet Red
00089110430050

KLEUREN

Prime Mat Black
00089110300050

Prime Frozen Blue
00089110340050

Prime Silent Grey
00089110310050

Prime Pale Rose
00089110330050

TECHNISCHE GEGEVENS 

Norm: EN 1888-1:2018

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

Buitenafmetingen ingeklapt: (B / D / H): 49 / 26 / 59 cm

Gewicht: 6,4 kg

EXTRA GROTE ZONNEKAP 
De extra grote zonnekap met UPF 
50-zonbescherming en uitklapbare 
zonneklep beschermt de gevoelige 
huid van je kindje tegen wind en 
UV-zonnestraling. 

LUCHTVENTILATIESYSTEEM
Ons passieve ventilatiesysteem met 
mesh inzetstukken aan de zijkant van 
de stoelbekleding die zorgen voor een 
goede luchtcirculatie, maakt langer in 
de wagen zitten heel comfortabel. 

COMFORT-INZET 
De extra zachte hoogwaardige com-
fort-inzet is een optimale toevoe-
ging: hij zorgt ervoor dat je pasgebo-
ren baby in de perfecte houding en 
comfortabel in de buggy ligt, meteen 
vanaf de eerste dagen.

EASYLIFE ELITE 2

ERGONOMISCHE LIGPOSITIE 
De verstelbare rugleuning en beensteun 
maken de reis nog comfortabeler voor je 
kind. Leg het zitje helemaal vlak voor je 
kleintje of kies uit verschillende zitposities 
als je kind wat ouder is.

MET ÉÉN HAND INKLAPBAAR 
De Easylife Elite 2 is gemakkelijk en snel 
met één hand in te klappen. Hij blijft zelf-
standig rechtop staan en vouwt zo com-
pact mogelijk op, zodat hij weinig ruimte in 
de kofferbak inneemt.

DE VOORDELEN OP EEN RIJ

49 cm 69 cm

10
5 

cm
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Stevig hoeft niet zwaar te zijn. Functioneel lichtgewicht 
is een ingenieus concept. Dankzij zijn lichte gewicht van 
slechts 6 kg is de Easylife 2 de perfecte buggy voor da-
gelijks gebruik, zonder concessies aan de veiligheid. Slim 
design betekent het overbodige weghalen en het essentiële 
optimaliseren.

ULTRALICHTGEWICHT

MAX. 4 JAAR   |   MAX. 22 KG

EIGENSCHAPPEN VOOR ELKE REIS

Extra grote 
boodschappenmand 
Gemakkelijk toegankelijke extra 
grote boodschappenmand 
met een capaciteit van maximaal 5 kg

Flip-flopremmen 
Remmen zijn met alle soorten 
schoeisel te bedienen, zelfs met 
blote voeten

Vijfpuntsgordelsysteem 
Met extra schouderkussentjes 
en kruisbeschermers - zacht 
materiaal voor extra comfort

Universele handgreep 
Voor een nog betere wendbaarheid 
kun je de buggy met één hand 
door de stad duwen en sturen

Anti-lekbanden  
De onderhoudsvrije met schuim 

gevulde wielen zijn gemakkelijk in 
het onderhoud en zijn geschikt voor 

elke ondergrond; asfalt, gravel of 
wandelpaden in het park

Extra grote zonnekap 
Zonnekap met UPF 50 beschermt 

tegen zon, wind en slecht weer 

Zwenkbare voorwielen 
Eenvoudig manoeuvreren dankzij 

vergrendelbare 360 graden 
zwenkbare wielen

Afneembare wielen  
Voor nog compacter opvouwen

EASYLIFE 2

Lichtheid en totale vrijheid. Met zijn slechts 6 kilo is de Easylife 2 een van de lichtste in zijn soort 
en de meest wendbare en rugvriendelijk hanteerbare reisgezel ooit. En welke route je ook neemt, 
de volledige ophanging van de voor- en achterwielen zorgt ervoor dat elke rit bijzonder soepel en  
comfortabel is, zelfs op ruw terrein. Eenmaal aangekomen op je bestemming berg je de buggy dank-
zij het praktische met één hand bedienbare inklapmechanisme op de kleinste plekjes op.

Optimale lichtheid.
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MAX. 4 JAAR   |   MAX. 22 KG

Select Night Black
00089120400050

Select Sweet Curry
00089120440050

Select Teal Green
00089120410050

Select Garnet Red
00089120430050

KLEUREN

Parasol
00089210310070

Bekerhouder 
00089270400070

Insectennet 
00089210290070

Voetenzak  
voor wandelwagen 
Select Night Black 
00089270171070

Voetenzak  
voor wandelwagen 
Prime Silent Grey 
00089270172070

Handschoenen
00089210350070

Regenhoes 
00089210010070

PRAKTISCHE REISACCESSOIRES

Easylife 2 Serie 
adapter 
00089210320070

Veiligheidsbeugel
00089210280070

Reistas 
00088027300070

REISSYSTEEM 
Met onze speciale adapters ver-
plaats je de RECARO baby-auto-
stoelen snel van auto naar buggy, 
voor een naadloos reissysteem.

LUCHTVENTILATIESYSTEEM 
Ons passieve ventilatiesysteem met 
mesh inzetstukken aan de zijkant van 
de stoelbekleding die zorgen voor een 
goede luchtcirculatie, maakt langer in 
de wagen zitten heel comfortabel. 

VOLLEDIGE OPHANGING 
De volledige ophanging van de voor- 
en achterwielen zorgt ervoor dat elke 
rit bijzonder soepel en comfortabel 
is, zelfs op ruw terrein.

EASYLIFE 2

VERSTELBARE RUGLEUNING 
De volledig verstelbare rugleuning zorgt sa-
men met de zachte vulling en de beensteun 
voor een uiterst comfortabele zitpositie. 
Waar je ook naartoe gaat, het is belangrijk 
dat ook je kinderen van de rit genieten.

MET ÉÉN HAND INKLAPBAAR 
De Easylife 2 kan snel en eenvoudig wor-
den ingeklapt met slechts één hand. Hij 
vouwt zo compact mogelijk op, blijft zelf-
standig rechtop staan en neemt heel wei-
nig ruimte in de kofferbak in.

TECHNISCHE GEGEVENS 

Norm: EN 1888-2:2018

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

Buitenafmetingen ingeklapt: (B / D / H): 49 / 26 / 59 cm

Gewicht: 6 kg

DE VOORDELEN OP EEN RIJ




