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Persbericht 

RECARO modulair systeem (Avan + Kio + 
Avan/Kio Basis) Stiftung Warentest/ ADAC op 
autostoelen 05/2022 
 
Grandate (Italië)/ Bayreuth (Duitsland), 18.05.2022 - RECARO 

Kids heeft opnieuw goede resultaten behaald in de belangrijkste 

Europese kinderautostoelentest uitgevoerd door Stiftung 

Warentest en ADAC. Het RECARO Kids modulaire systeem werd 

getest. In de test werd de Avan autostoel getest in combinatie 

met de veiligheidsgordel van de auto en, zoals de Kio autostoel, 

ook in combinatie met de Avan/Kio Isofix base. Alle drie 

combinaties werden als "goed" beoordeeld voor het veilig 

reizen van kinderen – vanaf de geboorte tot vier jaar. 

 

De Stiftung Warentest/ADAC werd onder meer overtuigd door de 

veiligheid en de ergonomie, wat leidde tot de volgende algemene 

resultaten in de test: De Avan met de gordel van het voertuig (2,4) 

en de Avan in combinatie met de Avan/Kio-basis (1,8) werden als 

"goed" beoordeeld. De Kio in combinatie met de Avan/Kio basis (2.3) 

scoorde ook goed 

 

Ons doel is de normen te overtreffen. Het uitstekende 

veiligheidsniveau van ons modulair systeem vormt hierop uiteraard 

geen uitzondering. Dankzij de hoogste interne normen, die 

beduidend hoger liggen dan de huidige normen, konden we ook een 

"zeer goed"-classificatie behalen in de categorie "verontreinigende 

stoffen" voor alle drie geteste varianten. Wij zijn dan ook bijzonder 

trots op ons goede resultaat in de StiWa/ADAC-test. 

 

Modulair systeem: Avan + Kio + Avan/Kio Basis 

Onze Avan autostoel kan tegen de rijrichting gebruikt worden vanaf 

de geboorte tot een hoogte van 83 cm (ong. 15 maanden) met of 

zonder de Avan/Kio basis. Ouders hebben een grote flexibiliteit, want 

met de juiste adapters kan de Avan autostoel ook comfortabel op een 

kinderwagenframe worden geplaatst - voor uitstapjes met het hele 

gezin. De Kio autostoel met de Avan/Kio basis overtuigt door zijn 

lange levensduur. Hij is geschikt voor kinderen van 60 cm (ca. 3 

maanden) tot 105 cm (ca. 4 jaar). Met een extra verkleiner voor 

pasgeborenen kan hij zelfs vanaf de geboorte worden gebruikt. 
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(Wij adviseren het Kio-autostoeltje tegen de rijrichting te gebruiken 

zolang het kind in deze positie blijft - indien mogelijk tot een lengte 

van 105 cm of totdat het kind ongeveer 4 jaar oud is). 

 

Bezoek onze website voor meer informatie over onze producten 

https://www.recaro-kids.nl/avan.html 
https://www.recaro-kids.nl/kio.html 
https://www.recaro-kids.nl/avan-kio-basis.html 
 

 

RECARO Kids 

RECARO Kids wordt op synergetische wijze beheerd door twee 

RECARO Kids-bedrijven: RECARO Kids GmbH, gevestigd in 

Duitsland, dat zich bezighoudt met de ontwikkeling van innovatieve 

premiumproducten, en RECARO Kids srl, gevestigd in Italië, dat 

verantwoordelijk is voor alle partnerschappen en logistieke en 

commerciële processen. RECARO Kids srl is het nieuwe bedrijf van 

de Artsana Group dat de exclusieve wereldwijde licentie bezit voor 

de ontwikkeling, productie en distributie van hoogwaardige baby-

autostoelen en kinderwagens van het merk RECARO. 

RECARO Kids maakt als premiummerk deel uit van het 

productportfolio van de Artsana Group en profiteert van 

groepssynergieën op het gebied van verkoop, productie, supply 

chain en productontwikkeling. 

. 

 

RECARO Groep 

De RECARO Groep omvat de onafhankelijk opererende divisies 

RECARO Aircraft Seating in Schwäbisch Hall en RECARO Gaming 

in Stuttgart, evenals de in Stuttgart gevestigde RECARO Holding. De 

geconsolideerde verkopen van de groep bedroegen in 2018 ruim 600 

miljoen euro. Op dit moment heeft de groep ruim 2.700 werknemers 

in dienst op locaties verspreid over de wereld. De activiteiten op het 

gebied van autostoelen, evenals de activiteiten op het gebied van 

kinderautostoelen en kinderwagens worden uitgevoerd door 

licentiehouders 

 

ARTSANA Groep 

De Artsana Groep is toonaangevend op het gebied van 

babyproducten, met merken als Chicco, Neo Baby, Boppy, Fiocchi 

di Riso, Fisiolact en RECARO, en in de gezondheidszorgsector, met 

Control en Goovi. Sinds 2017 is Artsana voor 100% eigenaar van de 

Prenatal Retail Group, die actief is in de baby- en 

kinderproductensector, met de merken Prénatal, Toys Center, Bimbo 
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Store en, in Frankrijk en Zwitserland, King Jouet. De merken van de 

groep worden in meer dan 150 landen verkocht. Bij de Artsana Group 

werken meer dan 8.200 werknemers, die werkzaam zijn bij de 23 

wereldwijde dochterondernemingen van de groep en op de 4 

productielocaties in Europa. Twee van deze productielocaties liggen 

in Italië - Verola Nuova (BS) en Gessate (MI). In 2018 bedroeg de 

geconsolideerde jaaromzet van de groep ruim 1.500 miljoen euro 

 

Contactpersoon voor de pers : 

Sabine Schwägerl 

Mobiel : +49 151 46790797 

sabine.schwaegerl@recaro-kids.com 

 


