FOTELIK SPARCO

Firma Sparco to największy i najbardziej renomowany na
świecie producent wyposażenia z zakresu bezpieczeństwa
do aut wyścigowych, rajdowych, szeroko znany w
Formule 1, WRC, serii wyścigów NASCAR i nie tylko.
W rozwiązaniach stosowanych w fotelikach Sparco
wykorzystujemy nasze wieloletnie doświadczenie z rajdów
samochodowych, najbardziej innowacyjne technologie z
zakresu bezpieczeństwa, gotowe intuicyjne rozwiązania,
które ułatwiają codzienne życie w trosce o Twoje dziecko.
Nasze produkty to nie tylko jakość, precyzja wykonania, niebanalny design, a przede wszystkim
bezpieczeństwo. Współczesny fotelik samochodowy to znacznie wiecej niż zwykłe siedzisko. SPARCO
to foteliki z zaawansowanymi lecz intuicyjnymi rozwiązaniami - łatwy montaż to jednen z naszych
największych atutów.
Testowaliśmy ruchome części fotelików i ich mechaniczne właściwości. Przeprowadziliśmy także testy
wypadkowe, by sprawdzić, czy spełniają najwyższe wymogi bezpieczeństwa. Wszystkie tapicerki można
zdejmować i prać w temperaturze 40 stopni.
Wszystkie foteliki SPARCO dla dzieci posiadają certfyfikaty, będące znakiem najwyższego poziomu
bezpieczeństwa i jakości.

NOSIDEŁKO ISOFIX

Grupa: 0
Waga: 0 - 13 kg
Wiek: 0 - 18 miesięcy ( około )
System mocowania: ISOFIX / PASY BEZPIECZEŃSTWA
Homologacja: ECE R44/04

•

•
•

System ISOFIX kotwiczy bazę
bezpośrednio do mocowań ISOFIX
samochodu minimalizując w ten sposób
margines
błędu podczas instalacji fotelika
Nosidełko zatrzaskuje się łatwo do bazy
Podparcie pod nogi dodaje stabilności,
mechanizm przyciśnij/zwolnij - obsługa
możliwa jedną ręką

Regulowana osłona
przeciwsłoneczna

Regulowany zagłówek
Regulacja wraz ze zmianą naprężenia pasów

Regulowany uchwyt
Uchwyt posiada 3 pozycje regulacji, idealne do
karmienia lub kołysania. Antypoślizgowy pochwyt

System pasów ITW
5-punktowe pasy

•

Oznaczenie zmienia się na
zielone gdy zamocowane
zostanie prawidłowo

Do stosowania w terenie

Jako fotelik samochodowy

Z bazą ISOFIX

BAZA NOSIDEŁKA
Mechanizm przyciśnij/
zwolnij - obsługa możliwa
jedną ręką

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

Ochrona przed uderzeniem
bocznym
Wysokie ścianki boczne zapewniają
doskonałą osłonę głowy i nóg.

Ergonomiczny design
Więcej miejsca, lepsze ułożenie do snu

System pasów Holmbergs
5-punktowe pasy bezpieczeństwa

Możliwość zmiany nachylenia
3 stopniowa regulacja przy jednym
pociągnięciu uchwytu

Fotelik F5000K
•
•
•
•
•
•
•

ustawienie tyłem do kierunku jazdy ( 0 - 13 kg )
ustawienie przodem do kierunku jazdy ( 9 - 18 kg )
ochrona przed uderzeniami bocznymi
łatwa regulacja pozycji
uniwersalny kształt dla najmłodszych i nieco
starszych dzieci
3 ustawienia nachylenia
5-unktowe pasy bezpieczeństwa

F500i EVO
FOTELIK
Grupa: 1+2
Waga: 9 - 25 kg
Wiek: 9 miesięcy- 6 lat ( około )
System mocowania: PASY BEZPIECZEŃSTWA / isofix
Homologacja: ECE R44/04
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

FOTELIK

FOTELIK F1000K

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

Regulowane oparcie
Zagłówek i uprząż pasów –
zintegrowany system regulacji
wysokości

Dodatkowe zalety:
•
•

zdejmowane oparcie ułatwia
przechowywanie i pakowanie
miękki pokrowiec – łatwy do
demontażu i do prania

Ochrona przed uderzeniem
bocznym
Wysokie ścianki boczne zapewniają
doskonałą osłonę w razie wypadku.
POLIESTER + SIATKA MESH

System pasów Holmbergs
5-punktowe pasy bezpieczeństwa

Szerokie oparcie

Zapewnia lepszy komfort podrózy i
więcej przestrzeni
POLIESTER + SIATKA MESH

Doświadczenie z toru

wykorzystujemy dla bezpieczeństwa Twojego dziecka

F1000KI G123 ISOFIX
FOTELIK 1000KI G123 ISOFIX
Grupa: 1+2+3
Waga: 9 - 36 kg
Wiek: 9 miesięcy- 12 lat ( około )
System mocowania: PASY BEZPIECZEŃSTWA / ISOFIX
Homologacja: ECE R44/04

FOTELIK 1000KI G123 ISOFIX
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

poszerzone boki fotelika umożliwiają dodatkową absorbcję energii przy
uderzeniu bocznym,
regulacja oparcia, umożliwia stałą zmianę wysokości zagłówka wraz z
rosnącym dzieckiem,
system zapięcia pasów Holmbergs – 5 punktowe pasy,
poszerzone oparcie – większy komfort podróżowania,
system ISOFIXTop tether – górny pasek mocujący (ang. top tether) stanowi
trzeci punkt zamocowania dla systemów LATCH, LUAS i ISOFIX. Pas ten
zamocowany do punktów kotwiczenia w samochodzie i mocno naciągnięty
przeciwdziała obrotowi fotelika zapiętego na mocowaniach ISOFIX,
system ułożenia pasa – ułatwia prawidłowe prowadzenie pasa, również przy
stosowaniu podwyższenia zagłówka fotelika,
kształt fotelika – umożliwia prawidłowe ułożenie pasa w pozycji wysuniętego
zagłówka,
zdejmowane oparcie ułatwia przechowywanie i pakowanie,
zagłówek i uprząż – zintegrowany system regulacji wysokości,
5-punktowy system pasów bezpieczeństwa miękki pokrowiec – łatwy do
demontażu i do prania
intuicyjne usytuowanie pasa samochodowego,
mechanizm regulacji oparcia.

SK700 isofix

FOTELIK SK700 G 123
Grupa: 1+2+3
Waga: 9 - 36 kg
Wiek: 9 miesięcy- 12 lat ( około )
System mocowania: PASY BEZPIECZEŃSTWA /
ISOFIX
Homologacja: ECE R44/04
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

poszerzone boki fotelika umożliwiają dodatkową absorbcję energii przy
uderzeniu bocznym,
regulacja oparcia, umożliwia stałą zmianę wysokości zagłówka wraz z
rosnącym dzieckiem,
5 punktowe pasy bezpieczeństwa Holmbergs
poszerzone oparcie – większy komfort podróżowania,
fotelik wyposażony w 3 punktowy mechanizm regulacji kąta oparcia,
system ułożenia pasa – ułatwia prawidłowe prowadzenie pasa, również przy
stosowaniu podwyższenia zagłówka fotelika,
zdejmowane oparcie ułatwia przechowywanie i pakowanie,
zagłówek i uprząż – zintegrowany system regulacji wysokości,
miękki pokrowiec – łatwy do demontażu i do prania
intuicyjne usytuowanie pasa samochodowego

F1000KI G23 isofix
FOTELIK 1000KI G23 isofx
Grupa: 2+3
Waga: 15 - 36 kg
Wiek: 4 lata- 12 lat ( około )
System mocowania: PASY BEZPIECZEŃSTWA/ISOFIX
Homologacja: ECE R44/04

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

FOTELIK 1000KI G23

poszerzone boki fotelika umożliwiają dodatkową absorbcję energii przy
uderzeniu bocznym,
regulacja oparcia, umożliwia stałą zmianę wysokości zagłówka wraz z
rosnącym dzieckiem,
poszerzone oparcie – większy komfort podrózowania,
adaptery FIX connectors, fotelik kompatybilny z samochodami z oraz bez ISOFIX
przewodnik ułożenia pasa – ułatwia prawidłowe ułożenie pasa przy stosowaniu
podwyższenia zagłówka fotelika,
kształt fotelika – umożliwia prawidłowe ułożenie pasa w pozycji wysuniętego
zagłówka,
zdejmowane oparcie ułatwia przechowywanie i pakowanie
zagłówek i uprząż – zintegrowany system regulacji wysokości,
miękki pokrowiec – łatwy do demontażu i do prania,
intuicyjne usytuowanie pasa samochodowego,
możliwa zmiana jednostopniowego nachylenia fotelika.

F100K

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

F100K BL NIEBIESKO-SZARY

F100K GR SZARO-NIEBIESKI

F100K BK CZARNO-SZARY

F100K GRBK SZARO-CZARNY

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

siedzisko prawidłowo pozycjonuje położenie pasa biodrowego
i barkowego przy użyciu regulacji wysokości.
niezwykle wygodna i zmywalna tkanina
niewielka waga ułatwia przenoszenie

F100K BKBL CZARNO-NIEBIESKI

F100K RD CZERWONO-SZARY

F100K BLBK NIEBIESKO-CZARNY

F100K RDGR SZARO-CZERWONY

DYSTRYBUTOR

