Cadeiras-Auto Contra a Marcha
Ao contrário é mais seguro

Viajar contra o sentido
da marcha é 500%
mais seguro

CONTRA-MARCHA
GUIA DE SEGURANÇA

Porquê escolher uma cadeira de automóvel virada
para trás?
Uma cadeira auto virada para trás oferece a melhor protecção para o seu filho
em caso de acidente. Manter uma posição virada para trás durante o maior
tempo possível protegerá as partes mais vulneráveis do corpo de uma criança,
tais como o pescoço e a cabeça. O objectivo é mostrar porque é que uma
cadeira auto voltada para trás deve ser a única opção até um mínimo de 4 anos,
e de preferência até aos 7 anos.

A suécia lidera a protecção das crianças no carro
A Suécia tem atraído a atenção
internacional ao implementar a ”Lesão
Zero”. O plano pretende lutar para eliminar
todos os ferimentos graves nas estradas, e
em estudos recentes as estradas suecas
foram classificadas pela UE como sendo
uma das mais seguras. Pais, políticos e
investigadores trabalham lado a lado com
o objectivo de salvar vidas nas estradas
suecas.
Sabia também que o banco traseiro do
automóvel foi inventado na Suécia?

Há mais de 50 anos que a Suécia tem liderado a investigação
sobre cadeiras de automóveis virada para trás.
A ideia por detrás deste tipo de cadeira auto foi concebida
pelo Professor Bertil Aldman da Universidade de Chalmers
em Gotemburgo. Inspirou-se na forma como os astronautas
foram posicionados durante a fase de lançamento para
proteger os seus pescoços. Os seus assentos especiais
foram concebidos para espalhar as forças G por todo o
dorso. Com isto em mente, concebeu o primeiro protótipo de
banco de automóvel em 1964 com o objectivo de assegurar
que as crianças não fossem expostas a forças elevadas que
ameaçassem a vida durante uma colisão frontal.
Hoje em dia tornou-se do conhecimento comum escolher
uma cadeira auto que assegura uma posição virada para trás
durante o maior tempo possível.

Uma criança não é uma miniatura de um adulto
Se compararmos o peso da cabeça com o resto do
corpo, é uma diferença muito grande entre crianças
e adultos. A cabeça de uma criança de um ano de
idade representa 25% do peso total do corpo, em
comparação com um adulto em que a cabeça é
aproximadamente 6%.
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Peso da cabeça em relação ao peso corporal total

Os músculos do pescoço de uma criança
são também mais fracos e as vértebras ainda
não estão totalmente desenvolvidas.
Numa colisão frontal, que é um dos tipos mais
comuns de colisões, o risco de lesões graves
no pescoço aumenta se a criança estiver
a viajar numa posição virada para a frente.
O impacto na cabeça, pescoço e costas
torna-se significativamente mais baixo numa
posição voltada para trás. A cadeira auto
voltada para trás proporciona um melhor
apoio para a cabeça e pescoço, e as forças
mais elevadas do choque distribuem-se
por todo o dorso da criança, em vez de se
concentrarem apenas no pescoço.

O Teste Sueco Plus Test
na direcção da viagem vs contra-marcha

O que muitos não sabem é que esta
aprovação é extremamente dura e muitas
cadeiras auto não são capazes de passar
este teste.
São principalmente três factores que tornam
o Teste Plus extremamente difícil de passar,
quando comparado com os testes de colisão
padrão:
1. O acidente é realizado a uma velocidade
mais elevada, o que significa que o banco do
automóvel precisa de resistir a forças muito
mais elevadas.

Procure este símbolo
para garantir uma alta
segurança!

2. O Teste Plus utiliza uma distância de travagem muito
curta, tornando o impacto do banco do carro brutal.
Quanto mais curta a distância de travagem, mais violentas
as forças se tornam.
3. Sensores extremamente sensíveis estão localizados no
manequim de travagem, medindo as forças no pescoço
durante a travagem.
O Teste Plus é um teste voluntário ao qual todos os
fabricantes de cadeiras auto estão autorizados a
candidatar-se. Um banco do automóvel virado para a
frente nunca passou neste teste, simplesmente porque as
forças se tornam demasiado elevadas no pescoço.
Para a frente

Virado para trás

Forças do pescoço durante a queda

O Plus Test é um teste de colisão sueco para
bancos de automóvel, que assegura que a
criança não é exposta a forças de pescoço
que ameaçam a vida durante uma colisão
frontal.

Risco de ferimentos graves
no pescoço

Intervalo de tempo durante o acidente

Mitos e pressupostos incorrectos
”O meu filho não verá nada quando virado para trás”
Errado! Uma cadeira auto virada para a retaguarda impulsiona mais a criança do que uma cadeira
auto virada para a frente. Em vez de olharem para o banco do passageiro da frente, podem
facilmente olhar pela janela.
”O meu filho vai ficar doente de carro”
Os adultos podem sentir-se tontos quando viajam virados para trás
porque o nosso cérebro está ”programado” para compreender que
a sensação normal de deslocamento é para a frente. É por isso que
podemos sentir tonturas numa escada rolante partida, uma vez que
não se move como estamos habituados a fazer. Para uma criança,
viajar virado para trás é normal e não deve, portanto, afectar a doença
do automóvel.

”Não é confortável para o meu filho e não há espaço
para as pernas”
Errado! Se olhar para qualquer criança pequena sentada
no chão a brincar, notará que ela nunca se sentaria com as
pernas completamente esticadas. As pernas cruzadas são
uma posição natural para as crianças.
Tente sentar-se numa cadeira de bar sem apoio para os pés.
Não é assim tão confortável, certo?
É assim que se sentiria sentado numa cadeira de automóvel
virada para a frente, uma vez que não conseguiria chegar ao
chão para descansar os pés.

As cadeiras de auto voltadas para trás são até
cinco vezes mais seguras do que as voltadas
para a frente
Axkid quer estabelecer novos e mais elevados padrões de segurança
infantil nos automóveis.
As nossas cadeiras auto são desenvolvidas na Suécia e incluem
funções únicas, as mais recentes soluções técnicas e têm um foco
combinado tanto na segurança como no conforto.

Cadeiras-auto viradas para trás em comparação com Cadeiras- auto na direcção da
viagem numa colisão frontal

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 cadeiras de segurança infantil e acessórios para crianças de todas as
idades. Desde a primeira cadeirinha de recém-nascido até à cadeira auto no sentido contrário ao 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 ao da marcha é a opção mais segura! A eficácia de viajar no sentido inverso está bem documentada em
numerosos estudos oficiais.
A 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 cuotidiana, e não o contrário.

Nós somos os especialistas
Os nossos produtos são
Criamos produtos
Somos uma empresa de
em assentos no sentido
únicos, as nossas cadeiras
fáceis de usar, para nós a vanguarda, a nossa equipa
inverso, todas as nossas
têm as melhores soluções de
segurança em de ser fácil,
trabalha sempre com as
cadeiras viajam no sentido
segurança, conforto e instalação além de se adaptar à vida
mais recentes tecnologias,
contrário ao da marcha, pois é a
do mercado.
familiar e quotidiana, e não o
materiais e soluções.
melhor escolha.
contrário.

AXKID ONE
A única cadeira de auto ISOFIX contra o
sentido da marcha aprovada até os 7 anos
i-Size ISOFIX | 0-7 anos I até 23 kg I 125 cm
Concebemos as cadeiras auto i-Size ISOFIX mais leves do mercado, que irão permitir às
crianças viajar contra o sentido da marcha até os 7 anos de idade. A Axkid One é a próxima
geração de cadeiras auto i-Size, cinco vezes mais segura para as crianças, por um maior
período de tempo.

Apresentamos a Axkid ONE
É a única cadeira auto contra o sentido da marcha do mundo com ISOfix e com a norma i-Size aprovada para
crianças de até 125 cm de altura / 23 kg de peso, o que permite que a criança possa viajar no sentido contrário
por até 2 anos a mais que outras cadeiras ISOfix existentes no mercado.

Design sueco inovador que proporciona resistência e leveza
A cadeira é feita de materiais com a capacidade de amortecer o impacto e minimizar a força do choque no
caso de uma colisão. Também acrescentámos orifícios de ventilação na cadeira para que a criança se sinta
mais fresca durante os meses quentes do verão. A ONE pesa menos de 10 kg no total e permite às crianças
maiores e mais pesadas viajar no sentido contrário ao da marcha até os 7 anos de idade.

A cadeira auto que oferece mais espaço para as pernas da criança
A cadeira auto ONE de Axkid está montada sobre trilhos (patente pendente) e pode ser facilmente deslizada
para trás e para a frente com apenas uma mão, de modo que ajustar o espaço para as pernas quase que se
torna-se uma brincadeira de criança. Para as crianças maiores a possam agarrar para sentar ou levantar da
cadeira facilmente. As crianças viajam muito confortavelmente na ONE até os 7 anos de idade ou até uma
altura de 125 cm, e graças à barra anti capotamento que possui um design de grande tamanho, há muito mais
espaço para as pernas do que as outras cadeiras auto para crianças do mercado. Nenhuma outra cadeira de
segurança para crianças no mercado dispõe destas vantagens.

Instalação rápida e totalmente segura em 30 segundos
A cadeira auto ONE de Axkid é instalada em 6 passos simples, com uma barra anti capotamento que se
tensiona automaticamente e inclui um sinal acústico que indica quando a cadeira está na posição ideal.
Juntamente com o conectores ISOfix e uma estrutura leve que facilitam o seu manuseio. A Axkid garante que a
instalação da ONE pode ser feita em menos de 30 segundos.

Conforto dos 0 aos 7 anos de idade
A cadeira auto ONE de Axkid está equipada com o Sistema para Dormir Bem que permite ajustar o ângulo de
inclinação até 42 graus. Isto nos permite inclinar a ONE e adicionar o adaptador da ONE+ para utilizá-la como
cadeira auto para bebés durante os primeiros meses de vida da criança. A possibilidade de escolher diferentes
posições reclináveis faz da ONE uma cadeira muito confortável para viajar.

Apoio de cabeça com
12 posições

Instalação prática,
rápida e perfeita
Proteção
lateral / Axkid
Side Impact
Protection

Estrutura de alumínio e
aço de alta resistência

Materiais
sustentáveis
e isentos de
substâncias
tóxicas

Posições de
reclinação
contínuas

1 Posição de ISOFIX

Mais espaço para as pernas dos passageiros

Aumento do
espaço para
as pernas do
passageiro do
banco dianteiro

Regulação do
ângulo para
a posição de
repouso

Desliza após
a instalação

Sistema único de
assento deslizante
que possibilita
aumentar o espaço
para as pernas

Mais espaço para as pernas da criança

Ângulo ajustável
para uma posição
mais reta

Desliza após
a instalação

Axkid ONE + (40-125 cm)
799€
PVP Rec

Axkid One+ Black
25120016

Axkid One+ Granite Melange
25120021

Axkid One+ Brick Melange
25120024

Axkid One+ Tile Melange
25120025

Axkid ONE (61-125 cm)

699€
PVP Rec

Axkid One Black
25110016

Axkid One Granite Melange
25110021

Axkid One Tile Melange
25110025

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. A Minikid pode ser
usada desde que o bebé se 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 automóveisgraças 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), 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 8 cores, laváveis na
máquina a 30º

399€
PVP Rec
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Cores Premium

Shell Black
22140221

Granite Grey Melange
22140222

Sky Grey
22140223

Cores Solid

Tar Black
22140216

Sellfish Red
22140218

Granite Grey
22140217

Sea Blue
22140219

Moss Green
22140220

Aspectos únicos das cadeiras auto Axkid Minikid e Rekid

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

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

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 a o da marcha.
• 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 extra-longa
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
segurança e conforto
• Capas de fácil remoção, em 4 cores, laváveis na
máquina a 30º

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. A Move ocupa muito pouco espaço, portanto pode
ser instalada em qualquer carro, grande ou pequeno.

• 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.

• Instalação exclusiva contra o sentido da marcha desde
os 9 kg aos 25 kg

• Três posições fixas de elevação do apoio de cabeça

• Certificada de acordo com o Plus Test Sueco.
• Sistema inovador de proteção lateral (ASIP), 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

• Perna de suporte extra-longa
• Apoio de cabeça melhorado, com maior proteção lateral
• Proteções laterais elevadas para maior segurança em
caso de impacto lateral
• Capa de fácil remoção, lavável na máquina a 30º

• Duas posições de reclinação

Gris
22120102

Negro
22120102

279€
PVP Rec
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Axkid Modukid
O sistema modular de segurança para crianças de 0 a 4 anos
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 no mercado.

Axkid Modukid Infant
Recomendada para recém-nascidos
e crianças até os 75 cm e 13 kg. É
facilmente instalada com o cinto de
segurança ou com a base.

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 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

de 40 a 75 cm

0-13 kg
Norma ECE R 44/04

Instalação Isofix com base
Instalação com cinto de segurança sem base

Normativa i-Size / /UN R129

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 até aproximadamente 4 anos de idade.
A 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
• 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

Gris, 20040002

• 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

Petrol, 20040011

Negro, 20040003

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. Modukid Seat é parte do sistema modular e é compatível com Axkid Modukid Base.

de 61 a 105 cm

até 18 kg

Instalação ISOFIX com base

Norma i-Size

Está homologada para crianças dos 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
a o 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
• 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

Gris, 24100002

• Axkid Side Impact Protection (proteção contra impactos laterais)
para proteção extra

Negro, 24100003

Azul Petróleo, 24100011

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.
A base vem com conectores ISOFIX com 4 posições de ajuste que garantem uma instalação mais estável e
segura para o seu filho, tanto na Axkid Modukid Infant como na Axkid Modukid Seat. Os conectores ISOFIX estão
integrados com indicadores de segurança verdes, um sistema de alavanca para soltar a barra anti-capotamento
e um sistema de segurança acústico para a perna de suporte. A Axkid Modukid Base pode ser usada com a Axkid
Modukid Infant para recém-nascidos, de 40 aos 75 cm e até aos 13 kg, e a Axkid Modukid Seat para crianças
pequenas, dos 61 aos 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-capotamento com 6 posições de ajuste
• Adequada para Axkid Modukid Infant e Axkid Modukid Seat
• Peso da Axkid Modukid Base: 7 kg

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 num avião, fácil de dobrar e
desdobrar quando necessário, seguro e confortável por onde quer que você vá com o 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

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

Alcofa Preta
90000103

• Altura interior: 20 cm

Rede Mosquiteira
para Alcofa
90100606

Rede Mosquiteira
para Carrinho
90000506

Capa de chuva
para Alcofa
90000314

Alcofa Cinza
90000102

Capa de chuva para
Carrinho
90000214

Adaptadores para
o Grupo 0
90000403

Axkid BigKid Premium
cadeira auto 15-36 kg | Grupo 2-3
A bigkid 2 premium é um modelo vanguardista de cadeira auto virada para a frente aprovada para crianças
de 15-36 kg, que tem um encosto alto confortável de utilizar até a criança ter 150 cm de altura. É, portanto,
a escolha perfeita para a criança quando ela cresce, atinge a altura máxima de 125 cm que axkid
recomenda para sesentar na posição virada para trás, mas ainda não atingiu a altura necessária para
se sentar no carro apenas com o cinto de segurança de três pontos, e ainda precisa de um sistema de
retenção para crianças para viajar em segurança.
O apoio de cabeça regulável em altura , as diferentes posições de reclinação e o 4º ponto de fixação do cinto
abdominal asseguram que o seu filho se senta corretamente e em segurança. A Bigkid 2 premium é muito
confortável graças ao seu assento 3d almofadado, espuma viscoelástica no apoio de cabeça, e ajustes que se
adaptam ao crescimento do seu filho, e que também permite uma instalação rápida e fácil com isofix.

• Apoio de cabeça ajustável em 9 posições
• Pega de transporte
• 4º ponto de fixação do cinto ventral
• Sistema de Protecção contra Impacto Lateral (ASIP)
• Várias posições de reclinação
• Instalação rápida e fácil com ISOFIX

229€
PVP Rec

Cinza
26040002

Preto
27040103

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 Rosa estampada
motivos geométricos

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
num 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 sujidade 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 sujidade. 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 num possível acidente.

Anéis de fixação

Espelho

Concebidos para facilitar a instalação
da cadeira de segurança infantil no seu
automóvel. Opcionalmente, podem no ser
instalados no seu veículo como ancoragem
para as correias de fixação laterais.

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

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.

Capa com suporte para tablet
Acessório que permitesegurar o ipad
ou outro dispositivo eletrónico.segura-se
ao encosto de cabeça do automóvel.

Capa de Verão com tecido de bambu
Ajusta-se facilmente sobre a sua cadeira
auto. Esta forra irá proteger o assento, além
de manter a cadeira fresquinha. Fabricada a
partir de materiais sustentáveis. Compatível
com Minikid, Move, Wolmax e Rekid

Cooling Pads by Aeromoov®
Reduzir o risco de sobreaquecimento e evitar as costas molhadas ou o
cabelo amassado. Manten-se confortável e feliz com as almofadas de
refrigeração Axkid. As almofadas Axkid Cooling ajudam a sua criança a
manter a temperatura corporal correcta na cadeira auto durante os dias
quentes.
• A tecnologia 3d exclusiva dissipa o excesso de calor e faz circular ar fresco.
• Absorvem a humidade e a transpiração.
• Suaves, confortáveis e laváveis na máquina.
• Adequadas para todos os bancos axkid’s voltados para trás
• Agodão orgânico e reciclável •laváveis a 40°c e de secagem rápida
• Camada de ar é certificada oekotex 100 classe 1

805201

As almofadas de arrefecimento Axkid vêm em duas peças, uma parte principal para o banco real e a segunda peça é
para o encosto de cabeça. Isto dá-lhe a flexibilidade de ser adequado em todos os assentos Axkid voltados para trás
do automóvel do grupo 1 e do grupo 2 que inclui; Axkid ONE, Axkid Minikid 1, Axkid Minikid 2, Axkid Modukid Seat, Axkid
Move, Axkid Rekid, Axkid Wolmax.

Axkid é distribuido exclusivamente em Portugal e Espanha por Independent Marketing S.A.
Calle Santo Tomás 8 | P.I. La Leala | 29631 Arroyo de la Miel | Málaga
info@infobebe.es | www.infobebe.es

Siga-nos nas redes

@infobebe.pt

