Cadeira auto contra o sentido da marcha
Ao contrário é mais seguro

Por que as crianças devem viajar contra o sentido da marcha durante o máximo de tempo possível?
É 500% mais seguro
Diferentes estudos, baseados em acidentes, reais mostram
que o risco de morte ou lesão em uma colisão aumenta
cerca de 5 vezes no caso de crianças que viajam no sentido
da marcha em comparação com as crianças que viajam no
sentido inverso. Para entender isso, é preciso levar em conta
diversos fatores. Em primeiro lugar, que acidentes frontais
e frontolaterais representam 70% do total de impactos
recebidos em um veículo, além de serem os mais perigosos.
No sentido contrário da marcha a força é absorvida, protegendo a criança ao máximo
Existe uma grande diferença corporal entre uma
criança e um adulto em termos de peso, tamanho e
proporção. Além disso, as crianças pequenas são
muito frágeis, pois ainda não possuem a medula
espinal formada e o peso da cabeça representa
25% do total do seu corpo. Portanto, se o pescoço
de uma criança for exposto a grandes forças,
estas poderiam causar lesões muito graves.

1. Impacto no sentido da marcha

2. Impacto no sentido contrário da marcha

Em um impacto a 50 kms/h a cabeça de um bebé de 6 meses (aprox. 2 kg) aumenta de peso até 60 kg (aprox.)
Em uma cadeira colocada no sentido da marcha, em que a criança é fixada com um arnês
que bloqueia os ombros. No caso de um impacto, a cabeça é lançada com tanta força que o
pescoço é incapaz de suportar, causando ferimentos extremamente graves ou até a morte
do menor. (figura 1) O mesmo não ocorre com uma cadeira instalada no sentido inverso, uma
vez que a cabeça, o pescoço e as costas estão alinhados sobre encosto e a força do impacto
é absorvida pela própria cadeira, protegendo o máximo possível as áreas mais vulneráveis
da criança e reduzindo consideravelmente a pressão no tórax e no abdômen. (figura 2)
Origem do modelo sueco
Os países nórdicos têm a mais baixa taxa de mortalidade infantil em acidentes rodoviários. Lá eles
usam maioritariamente cadeirinhas no sentido contrário da marcha.
A definição técnica do que todos denominamos cadeira auto é Sistema de Retenção para Crianças
(SRC). Como o nome sugere, a função destes dispositivos é reter a criança, segurá-la. Enquanto em
outros países criavam dispositivos para “reter “ e não proteger, na Suécia foram inventados dispositivos
para serem usados no sentido inverso ao da marcha, cujo objetivo principal não era somente reter
a criança, mas também protegê-la. Por isso desenharam os assentos com uma orientação contrária
à marcha, imitando a posição em que os astronautas pousam, de costas, porque compreenderam e
estudaram que nessa posição o encosto suporta e distribui a força do impacto, impedindo que esta
seja aplicada sobre o pescoço e as costas.
O resultado do uso de dispositivos concebidos e desenhados de maneira eficaz, com o propósito de
proteger, é que na Escandinávia, nos últimos 20 anos, nem uma única criança foi gravemente ferida
em uma cadeira auto no sentido contrário da marcha. Os países nórdicos têm a mais baixa taxa de
mortalidade infantil nas estradas do mundo. A Noruega conseguiu afirmar que nenhuma criança com
menos de quatro anos de idade foi morta como ocupante de um veículo em 2015. De acordo com
a Autoridade Nacional Rodoviária da Suécia, as crianças que viajam na cadeira auto no sentido da
marcha têm cinco vezes mais probabilidades de sofrerem lesões do que as que viajam na direção
oposta.

O que é o Plus Test? O teste mais exigente em termos de segurança das cadeiras auto
As cadeiras auto aprovadas no Plus Test
garantem que seu filho não seja exposto a forças
elevadas no pescoço que poderiam ser fatais
durante uma colisão frontal ou frontolateral.
Tommy Pettersson, chefe do Laboratório de
Impactos do VTI em Linköping, Suécia, foi o
principal criador deste teste, criado em 2009
como resultado do receio de que cadeiras
europeias que não fossem suficientemente
seguras fossem vendidas na Suécia. Atualmente,
este teste é o único que garante que a cadeira
auto protege a criança de forças elevadas no
pescoço.

Tommy Pettersson, chefe do Laboratório de Impactos do VTI

O Plus Test é um teste complementar concedido pelo VTI (Instituto Nacional Sueco de Pesquisa de
Estradas e Transportes) para cadeiras auto destinadas ao mercado europeu.
O que muitos não sabem é trata-se de um teste particularmente duro, no qual muitas das cadeiras
acabam completamente destruídas. Há três fatores principais que tornam a aprovação no Plus Test
extremamente difícil:
1. Maior velocidade utilizada durante o teste, em comparação com a velocidade utilizada pelas
aprovações regulatórias europeias, ECE R44 e UN- ECE R129 (também conhecida como “i-Size”).
2. Distância de travagem muito curta, o que torna o impacto na cadeira auto muito mais violento, pois
quanto menor a distância de travagem, maior a desaceleração e, portanto, mais intensas as forças
recebidas durante o impacto.
3. Para tornar o Plus Test ainda mais difícil de ser superado, não só são utilizadas velocidades
mais altas e distâncias de travagem mais curtas, como também as forças exercidas no pescoço do
“dummie” (manequim com o peso e forma semelhantes ao de uma criança) são cuidadosamente
medidas através sensores, o que significa que as cadeiras auto instaladas no sentido da marcha
não têm qualquer hipótese de serem aprovadas neste teste, pois as forças exercidas no pescoço
são muito altas.

O Plus Test é o teste mais rigoroso disponível atualmente e o único que garante
que o seu filho não seja exposto a forças excessivas sobre o pescoço, que
poderiam ser fatais durante uma colisão. Está provado que uma criança não
pode suportar uma tensão cervical superior a 130 kg, e o Plus Test mede esta
força ao estabelecer um limite máximo permitido de 122 kg.
No entanto, ao contrário dos testes de homologação europeus, este não é um
teste obrigatório, pelo que cabe ao fabricante decidir se submete ou não uma
cadeira ao Plus Test. Hoje, a Axkid tem o certificado Plus Test nos seguintes
modelos de cadeira auto: Minikid, Modukid, Move e Rekid.
Como pais, certamente saberão que a cadeira auto do seu filho deve ser
aprovada para o mercado europeu de acordo com o regulamento ECE. É portanto
imprescindível que compre uma cadeira auto homologada pela UE para o seu filho.

Plus Test

No entanto, embora nos testes de homologação europeus as cadeiras sejam submetidas a diferentes
provas de colisão (o ECE R44 realiza testes de impacto frontal e traseiro, enquanto o UN-129 ou
“i-Size” também requer, pela primeira vez, um teste de impacto lateral) nenhum deles leva em conta
as forças exercidas sobre o pescoço da criança no momento do impacto.
Portanto, para garantir a máxima segurança e proteção do seu filho, é de vital importância que se
certifique de que a sua cadeira auto também foi aprovada pelo Plus Test.

Sobre a marca Axkid
Axkid nasceu em Gotemburgo em 2009, no contexto da tradição profundamente enraizada da engenharia sueca.
Na Axkid, oferecemos uma ampla gama de assentos de segurança infantil e acessórios para crianças de todas as
idades. Desde a primeira cadeirinha de recém-nascido até a cadeira auto no sentido contrário da marcha até os 6 anos
aproximadamente, sem esquecer do assento de elevação com ou sem encosto para quando a cadeira no sentido
inverso já não for uma opção.
As cadeiras de segurança Axkid são concebidas de acordo com a filosofia escandinava: sentar-se no sentido contrário
da marcha é a opção mais segura! A eficácia de viajar no sentido inverso está bem documentada em numerosos
estudos oficiais. Na realidade, os países nórdicos têm uma incidência mínima de mortes de crianças por acidentes
rodoviários.
Nossa missão é garantir que mais nenhuma criança sofra sérias consequências devido a um impacto na estrada.
Por esse motivo, nunca fazemos concessões ou poupamos esforços, mas trabalhamos todos os dias para estar na
vanguarda e oferecer produtos de segurança máxima que se adaptam à vida cotidiana, e não o contrário.

Aspectos únicos de las sillas Axkid
Líder no desenvolvimento de assentos de segurança graças às suas inovações e características únicas.

Bloqueio opcional do
encosto de cabeça para um
ajuste manual em crianças
de diferentes proporções

Ajuste automático do encosto
de cabeça e do arnês. Posições
infinitas para uma instalação 100%
personalizada para a criança

Perna de suporte extra-longa
para fácil instalação em
todos os tipos de carros

Nas cadeiras com isofix,
os conectores ISOFIX são
dobráveis, permitindo a
instalação em carros com e
sem âncoras ISOFIX

Nós somos os especialistas
Os nossos produtos são
em assentos no sentido
únicos, as nossas cadeiras
inverso, todas as nossas
têm as melhores soluções de
cadeiras viajam no sentido
segurança, conforto e instalação
contrário ao da marcha, pois é a
do mercado.
melhor escolha.

Correias de fixação no chão
ajustáveis que asseguram
uma instalação perfeita e
evitam o efeito de rebote
num possível acidente

Criamos produtos
fáceis de usar, para nós a
segurança tem de ser fácil,
além de adaptar-se à vida
familiar e cotidiana, e não o
contrário.

Somos uma empresa de
vanguarda, a nossa equipa
trabalha sempre com as
mais recentes tecnologias,
materiais e soluções.

Axkid Minikid
Cadeira auto contra o sentido da marcha 0-25 Kg

O Axkid Minikid permite que seu filho viaje contra o sentido
da marcha dos 0 aos 25 kg. Graças a uma reclinação maior
e à almofada redutora que está incluída. Minikid pode ser
usada desde quando o bebé possa manter-se sentado,
aos 6 meses aproximadamente, até por volta dos 6 anos
de idade. Esta cadeira é compatível com quase todos os
modelos de automóveis, grandes ou pequenos, graças à
sua base reduzida.
• Instalação exclusiva contra o sentido da marcha até os
25 kg
• Certificada de acordo com o Plus Test Sueco.
• Sistema inovador de proteção lateral ASIP (proteção
contra impacto lateral Axkid), um complemento que
proporciona segurança extra em caso de impacto ou
colisão lateral, e é colocado na lateral da cadeira ao lado da
porta do veículo.
• Fácil instalação, a perna de suporte extra-longa é fixada
com o premir de um botão e as correias de fixação laterais

são tensionadas automaticamente.
• 5 pontos de retenção. É instalada com o auxílio das
correias de fixação, da perna de suporte e do cinto de 3
pontos do automóvel, proporcionando assim a melhor
fixação e estabilidade possíveis no assento do carro.
• 5 posições de reclinação. A perna de reclinação
permite-lhe utilizar cinco posições diferentes para
garantir o grau de inclinação ideal para a criança, tanto na
posição sentada como na posição de descanso
• Perna de suporte extra-longa.
• Adaptação automática do apoio de cabeça conectado
ao arnês interno de cinco pontos, oferecendo maior
segurança e conforto
• Encosto que envolve totalmente a cabeça para uma
maior proteção
• Capas de fácil remoção, em 5 cores, laváveis na
máquina a 30º

399€
PVP Rec

20XX
2015

BEST VALUE

2015

Cores Premium

Preto Intenso
22140221

Cinza Granito
22140222

Céu Cinz
22140223

Cores Solid

Preto Mate
22140216

Granito
22140217

Océano
22140219

Coral
22140218

Cinza Granito
Verde-musgo

Axkid Rekid ISOFIX
Cadeira auto contra o sentido da marcha 9-25 Kg
Rekid permite que seu filho viaje contra o sentido da marcha
dos 0 aos 25 kg (6 años, aproximadamente). Pode ser
instalada com Isofix até os 18 kg do peso da criança ou até
25 kg se instalada com o cinto de segurança de três pontos
do veículo, sempre no sentido inverso da marcha.
Apresenta muitas características de segurança, como um
apoio de cabeça facilmente ajustável e um arnês de cinco
pontos integrado, que pode ser ajustado com apenas uma
mão e adaptar-se automaticamente à altura e ao tamanho
do corpo da criança.
• Instalação exclusiva contra o sentido da marcha
até os 25 kg
• Certificada de acordo com o Plus Test Sueco
• Com ISOFIX, para uma instalação fácil e rápida

• A partir dos 18 kg da criança, a cadeira auto deve ser
instalada com um cinto de segurança de três pontos,
uma vez que o isofixo é dobrável.
• Fácil de instalar dado que a perna de suporte extralonga é fixada ao chão e as correias de fixação laterais
são tensionadas automaticamente.
• 5 pontos de retenção. É instalada com o auxílio das
correias de fixação, da perna de suporte e do cinto de 3
pontos do automóvel, proporcionando assim a melhor
fixação e estabilidade possíveis no assento do carro.
• Três posições de reclinação.
• Perna de suporte extra-longa.
• Adaptação automática do apoio de cabeça conectado
ao arnês interno de cinco pontos, oferecendo maior

469€
PVP Rec

20XX
2015

Cores disponíveis

Axkid Move
Cadeira auto contra o sentido da marcha 9-25 Kg
A nova versão da cadeira de segurança contra o sentido
da marcha Move é para todos aqueles que procuram uma
solução económica ou uma cadeira para o segundo veículo,
com todas as características de segurança da Axkid. Com
Move, as crianças podem viajar contra o sentido da marcha
desde os 9 kg aos 25 kg e a instalação é feita com o cinto de
segurança de três pontos do carro. Move ocupa muito pouco
espaço, portanto pode ser instalada em qualquer carro,
grande ou pequeno.
• Instalação exclusiva contra o sentido da marcha até os 25 kg
• Certificada de acordo com o Plus Test Sueco.
• Sistema inovador de proteção lateral ASIP (proteção contra
impacto lateral Axkid), um complemento que proporciona
segurança extra em caso de impacto ou colisão lateral, e

279€
PVP Rec

Cores disponíveis
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é colocado na lateral da cadeira ao lado da porta do
veículo
• Duas posições de reclinação
• 5 pontos de retenção. É instalada com o auxílio das
correias de fixação, da perna de suporte e do cinto de 3
pontos do automóvel, proporcionando assim a melhor
fixação e estabilidade possíveis no assento do carro.
• Perna de suporte extra-longa.
• Apoio de cabeça melhorado, com maior proteção
lateral
• Três posições fixas de elevação do apoio de cabeça
• Proteções laterais elevadas para maior segurança em
caso de impacto lateral
• Capa de fácil remoção, lavável na máquina a 30º

Axkid Modukid
O sistema modular de segurança para crianças de 0 a 4 anos

2
1
4

3

Axkid Modukid é a solução ideal para famílias em movimento que desejam a máxima segurança e conforto para seus
filhos, sem abrir mão de uma instalação rápida e fácil no dia-a-dia. O sistema modular é adequado para a idade de 0 a 4
anos e é composto por 3 peças: Axkid Modukid Base, Axkid Modukid Infant y Axkid Modukid Seat. Axkid Modukid Infant
é também compatível com o carrinho de bebé Axkid Life e 90% dos carrinhos de passeio existentes no mercado.

Axkid Modukid Seat
Adequado para
crianças de 61 a 105 cm
e até 18 kg. Graças ao
seu design a criança
pode viajar contra o
sentido da marcha
durante o maior tempo
possível.

Axkid Modukid Infant
Recomendada para recémnascidos e crianças até os 75 cm
e 13 kg. É facilmente instalada
com o cinto de segurança ou
com a base. Compatível com
Axkid Life e com 90% dos
carrinhos de bebé.

Axkid Modukid Base
A Base é a solução ideal para
famílias em movimento que
querem a máxima segurança e
conforto para os seus filhos.

Axkid Modukid Infant
O sistema modular de segurança para crianças de 0 a 4 anos
Não há duas famílias iguais, mas todos temos duas coisas em comum: valorizamos os nossos filhos e o nosso tempo.
No desenvolvimento de Axkid Modukid Infant levamos isso em conta e graças à sua instalação rápida e fácil de apenas
2 passos, você terá mais tempo para as coisas que realmente importam.
de 40 a 75 cm

0-13 kg
Norma ECE R 44/04

Normativa i-Size / /UN R129

Instalação Isofix com base
Instalação com cinto de segurança sem base

Axkid Modukid Infant é homologada para recém-nascidos de 40 a 75 cm e até 13 kg e é uma das cadeiras auto mais leves
do mercado, pesando 3,7 kg. Pode ser instalada com o cinto de segurança ou com ISOFIX junto à Base do sistema modular.
Quando o seu filho crescer e Axkid Modukid Infant for demasiado pequena, poderá continuar a usar a mesma base e
adquirir nosso modelo seguinte: Axkid Modukid Seat, adequada para crianças de até aproximadamente 4 anos de idade.
Axkid Modukid Infant é também compatível com o carrinho de bebé Axkid Life e 90% dos carrinhos de passeio existentes
no mercado.
• Forma parte do sistema modular para idades entre 0 a 4 anos
• Medidas: 43 x 54 x 65 cm
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• Instalação rápida e fácil em apenas 2 passos (com base)
• Indicadores de segurança de instalação correta (com base)
• Almofadas redutoras para conforto e segurança extra no apoio de cabeça
• Adapta-se tanto a carros grandes como pequenos
• Sistema de ventilação para o máximo conforto
• Axkid Side Impact Protection (proteção contra impactos laterais) para proteção extra
• 3 posições de ajuste do arnês para se adaptar-se ao crescimento do seu filho
• 3 almofadas redutoras removíveis incluídas
• Instalação compacta que possibilita mais espaço no carro

Cores disponíveis

Axkid Modukid Seat
O sistema modular de segurança para crianças de 0 a 4 anos
Axkid Modukid Seat é a cadeira auto com a norma i-Size que realmente acerta em cheio, para além de ser a única
no mundo a ter a característica exclusiva do apoio de cabeça e do arnês integrado, que se ajustam automaticamente
ao tamanho e à altura da criança. Esta característica irá garantir que o seu filho, à medida que cresce, viaje sempre em
segurança na cadeira auto . O Axkid Modukid Seat é parte do sistema modular e é compatível com Axkid Modukid Base.
até 18 kg

de 61 a 105 cm

Instalação ISOFIX com base

Norma i-Size

Está homologada para crianças de 61 a 105 cm e até 18 kg, aproximadamente 4 anos de idade. A funcionalidade das 6
posições de ajuste na Axkid Modukid Base assegura que seu filho esteja confortável à medida que cresce. Uma vez que
lhe permite optar entre uma instalação compacta para uma criança pequena ou mais espaço para as pernas de crianças
maiores. O que possibilita que a criança possa viajar durante mais tempo no sentido contrário da marcha e é adequada
tanto para carros grandes como pequenos.
• Forma parte do sistema modular para idades entre 0 a 4 anos
•A única cadeira auto i-Size no mundo que se ajusta automaticamente
à sua altura e tamanho
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• Sistema “Sleep-Well”, ajustável durante a condução
• Acolchoado macio para o máximo conforto e apoio de cabeça removível
• Almofada redutora para o apoio de cabeça removível no caso
de crianças menores
• Adapta-se tanto a carros pequenos como grandes
• Instalação ultra-estável, com 4 posições de ajuste ISOFIX
• i-Size permite viajar durante mais tempo no sentido contrário ao da marcha
• Com indicadores de segurança de instalação correta
• Instalação rápida e fácil em apenas 2 passos
• Axkid Side Impact Protection (proteção contra impactos laterais) para
proteção extra

Cores disponíveis

Axkid Modukid Base
O sistema modular de segurança para crianças de 0 a 4 anos
A Axkid Modukid Base forma parte do nosso sistema modular composto por uma base e duas cadeiras, Axkid
Modukid Infant para recém-nascidos e Axkid Modukid Seat para crianças com até aproximadamente 4 anos. Graças
a oportunidade de poder optar entre uma instalação compacta para uma criança pequena ou mais espaço para as
pernas de crianças maiores, o sistema modular se adapta tanto a carros grandes como pequenos. A base vem com
conectores ISOFIX com 4 posições de ajuste que garantem uma instalação mais estável e segura para o seu filho, tanto
no Axkid Modukid Infant como no Axkid Modukid Seat. Os conectores ISOFIX estão integrados com indicadores de
segurança verdes, um sistema de alavanca para soltar a barra anti-tombo e um sistema de segurança acústico para a
perna de suporte. Axkid Modukid Base pode ser usada com a Axkid Modukid Infant para recém-nascidos, de 40 a 75
cm e até 13 kg, e a Axkid Modukid Seat para crianças pequenas, de 61 a 105 cm e até 18 kg, aproximadamente 4 anos.
Características
• Forma parte do sistema modular para idades entre 0 a 4 anos
• Instalação rápida e fácil em 3 passos
• Indicadores de segurança para garantir uma instalação correcta
•Instalação compacta ou mais espaço para as pernas da criança
em crescimento
• Adequado para Axkid Modukid Infant e Axkid Modukid Seat
Especificações técnicas
• Norma i-Size /UN R129
• Conectores ISOFIX com 4 posições de ajuste
• Barra anti-tombo com 6 posições de ajuste
• Adequada para Axkid Modukid Infant e Axkid Modukid Seat
• Peso da Axkid Modukid Base: 7 kg
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Axkid Life
O carrinho de passeio ligeiro
Mover-se e viajar com crianças tem de ser fácil. Axkid Life é o carrinho de passeio que atende a todas as suas
necessidades. Pequeno o suficiente para ser transportado como bagagem de mão em um avião, fácil de
dobrar e desdobrar quando necessário, seguro e confortável por onde quer que você vá com seu filho.
• Carrinho de passeio ligeiro com 6,5 kg de peso
• Dimensões quando dobrado: 56 x 45 x 23 cm
• Dimensões da cadeira: 100 x 45 x 85 cm
• Encosto totalmente dobrável
• Capuz com proteção solar UVA 50+
• Peso máximo: 22 kg
• Peso máximo do cesto: 5 kg
• Acessórios incluídos: barra de proteção e bolsa de viagem
• Acessórios extras disponíveis
• Adaptador para cadeira auto Modukid Infant
• Inclui sistema de viagem
• Tecido removível lavável na máquina a 30°

Carrinho dobrado

Carrinho aberto
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Preto
30000103

Com alcofa

Cinza
30000102

Com cadeira auto
(Modukid Infant)

Acessórios
Alcofa Axkid Life
Axkid Life é compatível com a alcofa Axkid Life, permitindo que o carrinho de passeio seja utilizado também pelas
crianças mais novas (0-6 meses), maximizando assim a sua utilização. Outros acessórios compatíveis com o Axkid
Life são a capa de chuva, a rede mosquiteira, o adaptador para cadeira auto e o saco muda-fraldas.

Medidas Alcofa
• Peso 6,5 kg
• Comprimento exterior: 85 cm
• Largura exterior: 35 cm
• Altura exterior: 50 cm
• Comprimento interior: 76 cm
• Largura interior: 30 cm
• Altura interior: 20 cm

Rede Mosquiteira
para Alcofa
90100606

Rede Mosquiteira
para Carrinho
90000506

Alcofa Preta
90000403

Capa de chuva
para Alcofa
90000314

Alcofa Cinza
90000403

Capa de chuva para
Carrinho
90000214

Saco muda-fraldas Adaptadores para
90100703
o Grupo 0
90000403

Axkid Big Kid
cadeira auto 15-35 kg | Grupo 2-3
Nossa recomendação é que as crianças viajem no sentido contrário ao
da marcha o máximo de tempo possível. Sendo assim, quando a criança
começar a crescer e a cadeira de segurança infantil ficar pequena, será
hora de começar a usar um assento elevatório. A cadeira auto Axkid Bigkid
foi concebida para quando o seu filho ainda não é suficientemente alto para
viajar sozinho com o cinto de segurança e precisa de uma cadeira auto que
o proteja enquanto viaja no sentido da marcha. Além disso, sabemos que
é o momento perfeito para começar a dar ao seu filho um pouco mais de
independência. Graças ao design inteligente da Axkid Bigkid, o seu filho
poderá mover-se livremente.

189€
PVP Rec

Preto
26040003

Cinza
26040002

• 3 posições de reclinação para maior conforto
• Encosto de cabeça com 7 posições de ajuste para melhor proteção da cabeça e
orientação do cinto de segurança.
• Apoio de cabeça, almofada traseira e encosto com acolchoamento mais macio
• Dimensões interiores e zona de assento ideais para a criança em crescimento
• Axkid Side Impact Protection (proteção contra impactos laterais) para proteção extra
• 1 porta-copos integrado
• Capa lavável na máquina a 30 °C

239€
PVP Rec

Axkid Big Kid ISOFIX
cadeira auto 15-35 kg | Grupo 2-3
Este modelo é idêntico ao anterior, porém inclui o Isofix. A instalação é igualmente
feita com o cinto de segurança e o isofix é usado para prender a cadeira ao
veículo quando a criança não estiver a utilizá-la. Com os braços retráteis do
Isofix, asseguramos que o assento elevatório esteja sempre bem fixado, mesmo
quando a criança não está no veículo.
Preto
27040003

Cinza
27040002
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Acessórios para cadeira auto

As capas de protecção iKidz foram
especialmente concebidas para as cadeiras
Axkid Minikid e Move. Possuem aberturas
laterais, com velcro, para o sistema de
proteção ASIP, bem como aberturas para
a correia do arnês. Material 95% algodão e
5% elastano.

Capa Azul estampada
tubarão

Capa Rosa estampada
motivos geométricos

Z301032

Z301031

Almofada adaptadora para
cadeira auto

Cunha adaptadora

Correias de fixação inferiores

Almofada macia para dar aos pequenos
uma melhor proteção lateral. A almofada
eleva a criança para melhorar a posição do
arnês. Válido para todas as nossas cadeiras
do grupo 1/2. Cores: vermelho/azul, preto e
denim.

A cunha ajuda a preencher a lacuna
entre a cadeira auto e o assento
do veículo em que a cadeira está
instalada em casos de assentos
muito inclinados. Válida para todos
os modelos.

Correias extras de fixação, ideais para
instalar a sua cadeira auto no sentido
contrário da marcha num segundo
veículo. Elas evitam o efeito de rebote em
um possível acidente. Compatível com
os modelos Minikid e Rekid.

Organizador para assento
do carro
Organizador para o encosto do
assento traseiro do carro, com
suporte para iPad e vários bolsos de
armazenamento

Protetor de assento Deluxe

Protetor de assento

Protege adequadamente os assentos do
automóvel da sujeira e do desgaste, com dois
bolsos de armazenamento e suporte para iPad.
Adequado para cadeiras de segurança infantis
com e sem ISOFIX.

Protege os assentos do automóvel
do desgaste e da sujeira. Válido
para carros com ou sem ISOFIX.

Acessórios para cadeira auto

Correias de fixação
para Axkid Move
Correias de fixação extra especiais para
a instalação da Axkid Move. Evitam o
efeito de rebote em um possível acidente.

Anéis de fixação
Concebidos para facilitar a instalação
da cadeira de segurança infantil no seu
automóvel. Opcionalmente, você pode
instalá-los no seu veículo como ancoragem
para as correias de fixação laterais.

Espelho
Permite-lhe ver o seu filho no banco
traseiro do carro durante a viagem.
Prende-se ao apoio de cabeça do carro.

Protetor solar

Capuz solar

Sinal de bebé a bordo no sentido
contrário da marcha

Protetor solar dobrável e autocolante
para a janela traseira. Dois por pacote.

O protetor foi projetado para dar sombra ao seu
filho durante a viagem, assim como para evitar
que o assento fique muito quente quando o carro
está ao sol.

Fácil de fixar no vidro traseiro graças
à sua ventosa. Agora em espanhol
para sinalizar o sistema de cadeira
auto no sentido inverso ao da
marcha.

Capa com suporte para tablet
Accesorio que permite sostener el
Ipad o dispositivo electrónico. Se
sujeta al reposacabezas del coche.

Capa de proteção respirável
Capa respirável, ideal para o verão.
Adequada para os modelos Duofix,
Kidzone, Minikid e Rekid.
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