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Bezpečnost, inovace, funkčnost – to jsou základní vlastnosti každého výrobku 
značky kiddy. Když se tyto vlastnosti spojí s osobitým designem, vzniknou 
výrobky extra třídy. Značka kiddy vás s láskou a oddaností doprovází od narození 
vašeho děťátka až do chvíle, kdy vyroste. mezi řadou jejích výrobků – od dětských 
sedaček, přes kočárky, až po nejrůznější příslušenství – najdete spoustu těch, které 
vám, rodičům, usnadní a obohatí každý všední den.

Vývoj všech výrobků je poháněn snahou o maximální bezpečnost, což jde ruku 
v ruce s požadavkem na vynikající ergonomii a co nejlepší funkčnost. Společnost 
kiddy je přitom průkopníkem ve vývoji nových technologií, High-Tech materiálů 
a koncepcí bezpečnosti. O inovačních schopnostech techniků společnosti kiddy 
svědčí řada patentů, jako například technologie Lie-Flat, originální bezpečnostní 
pultík kiddy a absorbér nárazu. Ty už léta určují směřování celého odvětví.

Kiddy představuje značkovou kvalitu z Německa už od roku 1966. podnik nejdříve 
vyráběl potahy na sedačky pro automobilový průmysl – spolupracoval s takovými 
renomovanými partnery, jako je firma mercedes Benz, Volkswagen, Audi, renault, 
peugeot, Citroen, Fiat a Opel. Základní kámen podniku v jeho současné podobě 
byl položen v roce 1978, kdy byla společnosti Stiftung Warentest představena 
první dětská sedačka, „pradávná“ sedačka kiddy, a hned napoprvé se stala vítězem 
testu. Dnes tento rodinný podnik vedou už jako druhá generace Jan-Stefan  
a Bettina Würstlovi. Nejvyšším meřítkem, které přitom sledují, je maximální 
bezpečnost dětí.

Společnost kiddy získala v průběhu let zastoupení ve více než 50 zemích po 
celém světě. K milníkům strategie expanze patří založení dceřiných společností v 
Číně, uSA, Anglii, polsku, Koreji a Turecku. K celosvětovému úspěchu značky kiddy 
přispívají také mnozí distributoři a obchodní partneři na mezinárodních trzích.

Vysoké standardy bezpečnosti a kvality značky kiddy dotvrzují četná ocenění od 
nezávislých zkušebních ústavů, jako jsou Stiftung Warentest a ADAC. Jsou nejen 
oceněním, ale i stimulem trvalého výzkumu a rozvoje. Slouží jako motivace k 
tomu, aby značka kiddy přinášela každý den to nejlepší: maximální bezpečnost k 
ochraně vašeho dítěte!

kiddy je bezpečně jiný!
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rok Kiddy autosedačky v testech

2014 dobrá 
06/2014

dobrá 
06/2014

výrazně 
doporučeníhodná 

05/2014

již brzy

2013 velmi dobrá 
06/2013

velmi dobrá 

06/2013

vynikající 
05/2013

11/2013

2012 dobrá 

11/2012

dobrá 

11/2011

výrazně 
doporučeníhodná 

11/2012

11/2012

2011 dobrá 

06/2011

dobrá 

06/2011

výrazně 
doporučeníhodná 

10/2011

10/2011

2011 dobrá 
06/2011

dobrá 

06/2011

výrazně 
doporučeníhodná 

10/2011

10/2011

2010 dobrá 
06/2010

dobrá 

06/2010

výrazně 
doporučeníhodná 

11/2010

06/2012

2010 dobrá 

06/2010

dobrá 

06/2010

výrazně 
doporučeníhodná 

11/2010

06/2010

2007 dobrá 

06/2007

výrazně 
doporučeníhodná 

2007

obzvláště 
doporučeníhodná 

09/2007

06/2009
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Skupina 2/3, od str. 32

Věk:   cca 3 roky–cca 12 let
Hmotnost:  15–36 kg

Skupina 0+, od str. 22

Věk:   od narození–cca 15 měsíců
Hmotnost:  od narození–13 kg

Skupina 1/2/3, od str. 28

Věk:   cca 9 měsíců–cca 12 let
Hmotnost:  9–36 kg

Skupina 1, od str. 26

Věk:   cca 9 měsíců–cca 4 let
Hmotnost:  9–18 kg
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Autosedačka Skupina 0+ Skupina 1 Skupina 2/3

Která autosedačka, pro který věk?

evo-luna i-size
od narození–cca 15 měsíců 

od narození–83 cm

evo-lunafix
od narození–cca 15 měsíců 

od narození–13 kg

evolution pro 2
od narození–cca 15 měsíců 

od narození–13 kg

phoenixfix pro 2 
cca 9 měsíců–cca 4 let 

9–18 kg

guardian pro 2
cca 9 měsíců–cca 12 let 

9–36 kg

guardianfix pro 2
cca 9 měsíců–cca 12 let 

9–36 kg

smartfix
cca 3 roky–cca 12 let 

15–36 kg

NOVINKA
i-Size
Plus



IntEgrovAná 
StříšKA ProtI SlunCI

Údaje o výrobku
Kiddy Evo-Luna i-Size

Kiddy isofix Base 2

Hmotnost  cca 4,9 kg

Rozměry (šxvxH)  66 x 44 x 62 cm

Materiál  jemný žerzej

 odolný, tkaný, hladký

 elastický úplet nenáročný na péči

Hmotnost  cca 5,5 kg

Rozměry (šxvxH) 32 x 17 x 70 cm

Naše kiddy autosedačky lze také upevnit na 

mnoho typů kočárků. podívejte se, prosím, 

na stranu 15.

Výrobek se skládá z 

autosedačky 0+ Kiddy evo-Luna 

i-Size a Kiddy isofixové základny.

STONe
41-940-El-008

HAWAII
41-940-El-024

WALNuT
41-940-El-088

ZeBrA
41-940-El-600

HeAVeN
41-940-El-063

pINK
41-940-El-052

rACING BLACK
41-940-El-077

AppLe
41-940-El-092

Nová sedačka i-Size značky Kiddy: Svou sedačkou evo-Luna i-Size, která byla schválena 
podle nejnovější normy eCe r 129 („i-Size“), představuje společnost Kiddy nepřetržitý 
vývoj osvědčených dětských autosedaček „evolution“. 
Ve spojení s patentovaným nastavením do lehací polohy odkrývá společnost Kiddy 
novou dimenzi: i-Size plus! Jako jediná dětská autosedačka má totiž evo-Luna i-Size 
díky technologii KLF možnost nastavení do skutečně lehací polohy, což umožňuje 
uložit batole do sedačky na dlouhou dobu. maximální bezpečnost, nejvyšší komfort a 
dokonalá prevence.

KIddy I-SIze PluS: 
nová DImEnzE



13*Testováno a doporučeno fórem: gesunder rücken – besser leben e.v. (překl. zdravá záda – lepší život) a Bundesverband der deutschen rückenschulen (Bdr) e.v. (překl. Spolkový svaz německých škol pro zdravá záda). 
více informací získáte zde: AGR e.V., Pf. 103, 27443 Selsingen, tel. 04284/92 69 990, www.agr-ev.de

Ocenění
Kiddy Evo-Luna i-Size

* 

*Díky patentované KlF-technologii; Patent: nr. PCt/EP2011/062716

Skupina 0+ |  od narození–83 cm  |  od narození–cca 15 měsíců 

V autě lze využívat nastavení do lehací polohy*:
Konečně možnost ležet rovně a zdravě!
*Pouze při současném použití základny Kiddy Isofix Base 2. 

Patentovaná 
KLF-Technologie: 
maximalizace podpory 

těla a dýchání!

Bezpečnost v autě:  
Absolutně jednoduché 

upevnění díky základně 

Kiddy Isofix Base 2.

Extra měkká 
vypolstrovaná 
textilní vložka:
Útulné teplo a ochrana. 

Kiddy i-Size Plus: 
Schválení podle nejnovější 
normy ECE r 129 plus jedinečná 
možnost nastavení do lehací 
polohy díky technologii KlF

Zabudovaná plynule 
nastavitelná maxi-stříška 
proti slunci:
Poskytuje dítěti stín a příjemný klid. 

Šetrná podpora zad:
Klidné a ergonomicky optimální 

ležení díky lamelovému roštu, který 

pohlcuje nárazy.

Snadné ovládání
změnou polohy madla

se nastaví sklon zad.

Využitelné jako 
cestovní systém:
zdravý a přirozený způsob 

cestování – s nejlepším 

svědomím!



Informace o bezpečnosti a výrobku

Výškově nastavitelná 
opěrná noha
pro lepší stabilitu.

Ukazatel 
stabilní pozice 
podpůrné nohy 

Kiddy Isofix 2 základny.

Ukazatel pro 
správné připevnění
autosedačky Kiddy Evo-lunafix  

ke Kiddy Isofix 2 základně.

Nastavení pásu s 
možností regulace na 
šířku a výšku:
vždy se dokonale přizpůsobí 

podle vašeho dítěte.

Zařízení pro uvolnění 
autosedačky
slouží k jednoduchému 

nasazení a uvolnění 

autosedačky z báze či kočárku.

Odjímatelná  vložka pro 
novorozence
Autosedačka roste s dítětem a  přizpůsobuje 

se jeho aktuální velikosti.

Kiddy Isofix 2 základna 

rychlé a bezpečné připevnění ke karoserii.

Nastavitelné 
konektory
pro optimální instalaci 

Isofix základny v 

různých vozech.

Optimalizovaná 
ochrana proti bočnímu 
nárazu díky bočním chráničům 

a také flexibilní struktuře 

materiálu v oblasti hlavičky.
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pro autosedačky  Kiddy Evo-luna i-Size, Kiddy Evo-lunafix, 
  Kiddy Evolution Pro 2 a Kiddy Evolution Pro

Speciální vložka pro předčasně narozené děti
Předčasně narozené děti potřebují především: teplo a blízkost. 

  Doporučeno pro tělesnou délku do 50 cm.

  Individuální nastavení podle délky dítěte.

41-905-EK-008

Letní potah (vložka) pro pohodu
zamezuje hromadění tepla v sedačce pro děti a je proto velice dobře snášenlivý 

pro pokožku. Skládá se z přírodního vlákna tencel a omezuje vznik vodního 

filmu, ve kterém se mohou vytváret bakterie. letní potah proto působí 

protialergicky a antisepticky, je proto nejlépe vhodný pro citlivou pokožku dětí.

41-614-BC-Ev0   NOVOrOZeNeCKý LeTNí pOTAH

41-614-BC-Ev1   STANDArTNí LeTNí pOTAH

Fusak pro dětské autosedačky
Chrání novorozence a malé děti před větrem, deštěm nebo sněhem. vnější potah 

fusaku Kiddy Windshield je z odolné, vodoodpudivé a otíratelné polyesterové 

látky. uvnitř zajišťuje příjemné klima teplá podšívka a měkké vatování. není třeba 

zdlouhavě provlékat pásy a flísová clona navíc v případě potřeby chrání před 

průvanem.

 Snadné zacházení a možnost praní při 30°C (šetrný prací cyklus).

41-906-WS-077

Multifunkční pláštěnka k ochraně před hmyzem a deštěm 
 Pláštěnka s integrovanou síťkou proti hmyzu

 Snadné rozložení díky technologii PoP-uP    malé rozměry

 Pohodlné složení do taštičky

 Pasivní bezpečnost díky reflexním prvkům

41-621-rC-000   STONe

41-621-rC-077   rACING BLACK

Pomocí těchto adaptéru můžete Kiddy Evo-luna i-Size, 

‚Kiddy Evo-lunafix, Kiddy Evolution Pro 2 a Kiddy 

Evolution Pro bez  problémů připevnit na cestovní 

systém Kiddy Click‘n move 3.    46-200-mC-000 

naše kiddy autosedačky lze také upevnit na mnoho 

typů kočárků. Podívejte se, prosím, na seznam 

kompatibility:

Adaptéry Kiddy Seznam kompatibility

Kiddy rain-mosquitocover

Kiddy Windshield

Kiddy premature-Inlay

Kiddy Becool



IntEgrovAná 
StříšKA ProtI SlunCI

Kiddy zavádí nový standard pro dětské autosedačky. V kombinaci se základnou  
Kiddy Isofix Base 2 můžete nastavit evo-Lunafix od Kiddy do zdravé lehací polohy i 
během jízdy. I při delších cestách odpočívá novorozeně nebo malé dítě uvolněně a 
klidně.  potvrzuje to řada porodních asistentek a dětských lékařů, jakož i odborníků z 
AGr (Spolek pro zdravější záda, orig. Aktion Gesunder rücken e.V.). 

pro maximalizování podpory těla a dýchání! 

nový StAnDArD
nespokojte se s nižším standardem!

Údaje o výrobku
Kiddy Evo-Lunafix

Kiddy isofix Base 2

Hmotnost  cca 4,9 kg

Rozměry (šxvxH)  66 x 44 x 62 cm

Materiál  jemný žerzej

 odolný, tkaný, hladký

 elastický úplet nenáročný na péči

Hmotnost  cca 5,5 kg

Rozměry (šxvxH) 32 x 17 x 70 cm

Naše kiddy autosedačky lze také upevnit na 

mnoho typů kočárků. podívejte se, prosím, 

na stranu 15.

STONe
41-930-El-008

HAWAII
41-930-El-024

WALNuT
41-930-El-088

ZeBrA
41-930-El-600

HeAVeN
41-930-El-063

pINK
41-930-El-052

rACING BLACK
41-930-El-077

AppLe
41-930-El-092

Výrobek se skládá z autosedačky 

Kiddy evo-Lunafix a Kiddy isofixové základny.



17*Testováno a doporučeno fórem: gesunder rücken – besser leben e.v. (překl. zdravá záda – lepší život) a Bundesverband der deutschen rückenschulen (Bdr) e.v. (překl. Spolkový svaz německých škol pro zdravá záda). 
více informací získáte zde: AGR e.V., Pf. 103, 27443 Selsingen, tel. 04284/92 69 990, www.agr-ev.de

Ocenění

Skupina 0+  |  0–13 kg  |  od narození–cca 15 měsíců 

* 

*Díky patentované KlF-technologii; Patent: nr. PCt/EP2011/062716

V autě lze využívat nastavení do lehací polohy*:
Konečně možnost ležet rovně a zdravě!
*Pouze při současném použití základny Kiddy Isofix Base 2. 

Patentovaná KLF-Technologie: 
maximalizace podpory těla a dýchání!

Bezpečnost v autě:  
Absolutně jednoduché upevnění díky 

základně Kiddy Isofix Base 2.

Extra měkká 
vypolstrovaná 
textilní vložka:
Útulné teplo a ochrana. 

Odolný potah:
Jednoduše ho sundáte a vyperete.

Zabudovaná plynule nastavitelná 
maxi-stříška proti slunci:  
Poskytuje dítěti stín a příjemný klid.

Šetrná podpora zad:  
Klidné a pohodlné ležení 

díky lamelovému roštu, který 

pohlcuje nárazy.

Obzvlášť plochý úhel pro 
ležení:  
Konečně si může dítě zdravě pospat!

Využitelné jako 
cestovní systém:
zdravý a přirozený způsob 

cestování – bez jakýchkoli 

obav!

8 různých barev:
rozmanité barvy pro rozmanitý život. 

Pestrobarevné a jedinečné!

Odjímatelná  vložka pro 
novorozence
Autosedačka roste s dítětem a  přizpůsobuje 

se jeho aktuální velikosti.



Hmotnost  cca 4,9 kg

Rozměry (šxvxH)  66 x 44 x 62 cm

Materiál  jemný žerzej
 odolný, tkaný, hladký
 elastický úplet nenáročný na péči

Dětská autosedačka „evolution pro 2“:

Snadno – Velmi snadné upevnění v autě díky vylepšenému vedení bezpečnostních 
pásů nebo se základnou Isofix.

zdravě – Díky technologii KLF může dítě zdravě ležet a pohodlně spát. Testováno 
a doporučeno odborníky (známka kvality „Zdravá záda“ AGr).

Bezpečně – Testovaná bezpečnost se zkušenostmi vítězů testu.

SnADno. zDrAvě. BEzPEčně.

IntEgrovAná StříšKA 
ProtI SlunCI

Údaje o výrobku

Naše kiddy autosedačky lze také upevnit na 

mnoho typů kočárků. podívejte se, prosím, 

na stranu 15.

KIDDy ISOFIx BASe 2 
41-902-IB-000

STONe
41-920-Ev-008

HAWAII
41-920-Ev-024

WALNuT
41-920-Ev-088

ZeBrA
41-920-Ev-600

HeAVeN
41-920-Ev-063

pINK
41-920-Ev-052

rACING BLACK
41-920-Ev-077

AppLe
41-920-Ev-092



19*Testováno a doporučeno fórem: gesunder rücken – besser leben e.v. (překl. zdravá záda – lepší život) a Bundesverband der deutschen rückenschulen (Bdr) e.v. (překl. Spolkový svaz německých škol pro zdravá záda). 
více informací získáte zde: AGR e.V., Pf. 103, 27443 Selsingen, tel. 04284/92 69 990, www.agr-ev.de

Ocenění

Skupina 0+  |  0–13 kg  |  od narození–cca 15 měsíců 

* 

*Kiddy lie-Flat-technology; Patent: nr. PCt/EP2011/062716

Výjimečná funkce v leže
inovativní lamelový rošt nabízí ergonomicky 

velmi cennou vodorovnou polohu  a 

umožňuje lepší cirkulaci vzduchu.

Komfort pro záda
klidné a pohodlné ležení díky lamelovému 

roštu, který pohlcuje nárazy.

Testováno a doporučeno 
odborníky 
(známka kvality „zdravá záda“ Agr).

Obzvlášť plochý úhel pro ležení:
Konečně si může dítě zdravě pospat!

Zabudovaná plynule nastavitelná 
maxi-stříška proti slunci:  
poskytuje dítěti stín a příjemný klid.

Komfortní prodyšný 
lamelový rošt
maximální podpora těla 

a prodyšnost díky technologii KlF*!

Možnost použití jako 
cestovní systém
zdravý a přirozený způsob cestování – 

bez jakýchkoli obav!

Výšková regulace nastavení 
bezpečnostních pásů
vždy se dokonale přizpůsobí podle dítěte.

Bezpečnost v autě
velmi snadné upevnění 

díky vylepšenému vedení 

bezpečnostních pásů nebo se 

základnou Isofix 2.



062 | OSLO 064 | SILVerSTONe091 | DuBLIN 068 | SINGApOre058 | HONOLuLu

Design 2015/2016
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018 | mArrAKeCH 048 | mumBAI 051 | SHANGHAI069 | mANHATTAN049 | SAO pAuLO



Sedačka phoenixfix pro 2 značky kiddy dostala ve všech testovaných kategoriích ty 
nejlepší známky, a je tak nejbezpečnější sedačkou po děti do 4 let! 
Nejvyšší známku „velmi dobrá“ uznávané instituty, jako je organizace Stiftung 
Warentest a ADAC, udělily dětské sedačce skupiny 1 úplně poprvé. Výsledek 
potvrdili testující magazínu Auto motor und Sport, kteří sedačku phoenixfix pro 2 
posoudili jako „doporučení hodnou“. 
Těchto vynikajících výsledků testů dosáhla sedačka phoenixfix pro 2 na základě 
bezpečnostních charakteristik při čelním a bočním nárazu. Kromě toho sedačku 
lze do vozidla nainstalovat velmi snadno, čímž se téměř vylučuje riziko nesprávné 
obsluhy. Díky optimálnímu vedení pásu je připoutání dítěte rychlé a jednoduché. 

5 HvězDIčEK zA nEJvyšší 
BEzPEčnoStHmotnost  cca 6,4 kg

Rozměry (šxvxH) 48 x 63 x 42 cm
maximálně 48 x 69 x 42 cm

Potahový materiál  
Soft-tex

Schváleno pro použití v letadle 

Údaje o výrobku

*K dispozici náhradní potah

HONOLuLu 
41-542-PF-058

mArrAKeCH 
41-542-PF-018

DuBLIN 
41-542-PF-091

mANHATTAN 
41-542-PF-069*

mumBAI 
41-542-PF-048*

SILVerSTONe 
41-542-PF-064

SINGApOre 
41-542-PF-068*

OSLO 
41-542-PF-062

SAO pAuLO 
41-542-PF-049*

SHANGHAI 
41-542-PF-051



23*Testováno a doporučeno fórem: gesunder rücken – besser leben e.v. (překl. zdravá záda – lepší život) a Bundesverband der deutschen rückenschulen (Bdr) e.v. (překl. Spolkový svaz německých škol pro zdravá záda). 
více informací získáte zde: AGR e.V., Pf. 103, 27443 Selsingen, tel. 04284/92 69 990, www.agr-ev.de

Ocenění

* 

Skupina 1  |  9–18 kg  |  cca 9 měsíců–cca 4 let

Optimalizovaná boční 
ochrana proti nárazu 
v oblasti ramen
pomocí nové geometrie po 

stranách a nových materiálů 

pohlcujících energii.

Komfortní boční hlavové 
opěrky
chrání a brání náklonu hlavičky do 

strany, bez omezování výhledu.

Vysoce výkonný tlumící 
materiál
v oblasti hlavy a ramen zaručuje nejlepší 

možnou ochranu při bočním nárazu.

Snadné nastavení
výšky
hlavové opěrky jednou

rukou. Jednoduše a rychle.

Praktický zasunovací 
mechanizmus pro 
konektory Kiddy k-fix
umožňuje bezproblémovou 

proměnu v autosedačku s 

použitím ve vozidle bez Isofixu.

Nastavitelná výška 
sezení
Pomocí rozkládacího Kiddy 

sedáku lze nastavit sedadlo do 

nejvhodnější polohy v závislosti na 

věku a velikosti těla dítěte.

Optimalizovaná ochrana
při čelním nárazu
díky znovu vylepšenému složení

materiálů absorbujícím energii v

ochrannému pultíku Kiddy.

Konektory Kiddy k-fix
k upevnění v Isofix.

Nastavitelná 
klidová poloha
umožňuje ještě 

pohodlnější cestování.

Test Result

Recommended
Issue 14/2015



Hmotnost  cca 7,5 kg

Rozměry (šxvxH) 46 x 65 x 40 cm
maximálně 60 x 81 x 52 cm

Potahový materiál  
Soft-tex 

Schváleno pro použití v letadle 

Údaje o výrobku

Naše autosedačky rostou spolu s Vašimi dětmi! Kiddy Guardian pro 2 doprovází Vaše 
dítě od cca 9 měsíců až do 12 let a ušetří koupi druhé dětské autosedačky, protože 
lze nastavit ve třech rozměrech. 

elegantního všeuměla pro celé dětství jsme výrazně vylepšili v zajištění bezpečnosti 
a pohodlí. Kromě osvědčeného ochranného pultíku Kiddy se blýskne patentovaným 
absorbérem nárazů Kiddy Shock-Absorber. 

DětSKá SEDAčKA „2 v 1”

*K dispozici náhradní potah

HONOLuLu 
41-531-g2-058

mArrAKeCH 
41-531-g2-018

mANHATTAN 
41-531-g2-069*

mumBAI 
41-531-g2-048*

SILVerSTONe 
41-531-g2-064

SINGApOre 
41-531-g2-068*

OSLO 
41-531-g2-062

DuBLIN 
41-531-g2-091

SAO pAuLO 
41-531-g2-049*

SHANGHAI 
41-531-g2-051



25*Testováno a doporučeno fórem: gesunder rücken – besser leben e.v. (překl. zdravá záda – lepší život) a Bundesverband der deutschen rückenschulen (Bdr) e.v. (překl. Spolkový svaz německých škol pro zdravá záda). 
více informací získáte zde: AGR e.V., Pf. 103, 27443 Selsingen, tel. 04284/92 69 990, www.agr-ev.de

Ocenění
* 

Skupina 1/2/3  |  9–36 kg  |  cca 9 měsíců–cca 12 let

Snadné nastavení
opěrek pro hlavu a ramena 

výškově i na šířku 

jen jednou rukou.

Prodlužovatelná 
podpěra nohou poskytuje 
maximální pohodlí
posuvná podpěra nohou 

prodlužuje podsedák, zabraňuje 

vyklouznutí (anti-ponorkový efekt) 

a poskytuje maximální pohodlí 

větším dětem.

Komfortní boční hlavové opěrky
chrání a brání náklonu hlavičky do strany, bez

omezování výhledu.

Optimalizovaný výkon 
při bočním nárazu díky 
nové postranní geometrii
při ponechání stejně dobrého 

výhledu pro dítě.

Vysoce výkonné 
materiály tlumící nárazy
v oblasti hlavy a ramen (Honey 

Comb v2).

Integrované vedení 
diagonálního pásu
zaručuje ještě jednodušší 

manipulaci s pásem při 

zapínání.

Nastavitelná klidová 
poloha
zpříjemní cestování ještě více 

(s ochranným pultíkem lze používat 

až do 18 kg).

Nastavitelná výška 
sezení
pomocí rozkládacího

Kiddy podsedáku.

Kiddy Shock Absorber 
(KSA)
deformační zóna na dětské 

sedačce.

Kiddy originální 
ochranný pultík 
pohlcuje energii při čelním nárazu 

a chrání před nebezpečným 

poraněním krku.



Kiddy Guardianfix pro 2 je módním vrcholem a mistrovským dílem z továrny  
nápadů Kiddy. Spojuje v sobě výhody úspěšné řady výrobků Guardian se všemi 
vynikajícími prvky, zajišťujícími bezpečnost a pohodlí. může být připojena ke 
standardnímu systému upevnění ISOFIx ve voze. proto je vybavena konektory 
ISOFIx. Kompaktní pro malé děti, maximálně prostorná pro větší pasažéry. 

Sedačka, jež roste s dítětem – vždy padne jako ulitá. Bezpečnost bez kompromisů 
od Kiddy.

génIuS nA BEzPEčnoSt
Hmotnost  cca 8,5 kg

Rozměry (šxvxH) 46 x 68 x 40 cm
maximálně 60 x 84 x 52 cm

Potahový materiál  
Soft-tex

Schváleno pro použití v letadle 

Údaje o výrobku

*K dispozici náhradní potah

** Dostupné od listopadu 2015

SAO pAuLO 
41-551-gF-049*

mArrAKeCH 
41-551-gF-018

DuBLIN 
41-551-gF-091

OSLO 
41-551-gF-062

SHANGHAI 
41-551-gF-051

GreeN BuTTerFLy 
41-551-gF-400**

HONOLuLu 
41-551-gF-058

SILVerSTONe 
41-551-gF-064

mumBAI 
41-551-gF-048*

mANHATTAN 
41-551-gF-069*

SINGApOre 
41-551-gF-068*

OWL FAmILy 
41-551-gF-500**



27*Testováno a doporučeno fórem: gesunder rücken – besser leben e.v. (překl. zdravá záda – lepší život) a Bundesverband der deutschen rückenschulen (Bdr) e.v. (překl. Spolkový svaz německých škol pro zdravá záda). 
více informací získáte zde: AGR e.V., Pf. 103, 27443 Selsingen, tel. 04284/92 69 990, www.agr-ev.de

Ocenění
* 

Skupina 1/2/3  |  9–36 kg  |  cca 9 měsíců–cca 12 let

Optimalizovaný výkon 
při bočním nárazu díky 
nové postranní geometrii
při ponechání stejně dobrého 

výhledu pro dítě.

Konektory Kiddy k-fix 
k upevnění v Isofix. 

Komfortní boční hlavové 
opěrky
chrání a brání náklonu hlavičky do strany,

bez omezování výhledu.

Praktický zasunovací 
mechanizmus pro 
konektory Kiddy k-fix
umožňuje bezproblémovou proměnu 

v autosedačku s použitím ve vozidlech 

bez Isofixu.

Posuvná podpěra nohou  
prodlužuje podsedák, zabraňuje 

vyklouznutí (anti-ponorkový efekt) 

a poskytuje maximální pohodlí 

větším dětem.

Vysoce výkonné 
materiály tlumící nárazy
ochrana hlavy a ramen

(Honey Comb v2).

Kiddy originální 
ochranný pultík
pohlcuje energii při čelním 

nárazu a chrání před 

nebezpečným poraněním krku. 

Kiddy Shock Absorber 
(KSA)
deformační zóna na dětské sedačce.

Snadné nastavení
opěrek pro hlavu a ramena výškově 

i na šířku jen jednou rukou.

Integrované vedení 
diagonálního pásu
zaručuje ještě jednodušší 

manipulaci s pásem při zapínání. 



Kiddy Smartfix je jedinečný! Optimálně se přizpůsobí velikosti těla dítěte ve 3 
dimenzích (výška, šířka, hloubka). Ve věku od 4 do 12 let rostou děti cca 4–5 cm za 
rok. S tímto průměrným tempem vyroste dítě po dobu životnosti dětské sedačky 
téměř o půl metru. Díky unikátním možnostem nastavování výšky a šířky až do 14 
poloh a 3stupňovému prodloužení podpěry nohou sedí Kiddy Smartfix perfektně 
za všech okolností. Do šířky roste Smartfix od Kiddy o 9 cm, do výšky o 15 cm, a do 
hloubky o 6 cm. Dítě sedí bezpečně, pohodlně a ergonomicky správně i na delších 
cestách a dokonce ani starší děti se za žádných okolností necítí omezovány.

unIKátní 3D nAStAvEní Pro větší
BEzPEčnoSt A PoHoDlíHmotnost  cca 8 kg

Rozměry (šxvxH) 47 x 68 x 40 cm
maximálně 60 x 84 x 52 cm

Potahový materiál  
Soft-tex

Schváleno pro použití v letadle 

Údaje o výrobku

*K dispozici náhradní potah

** Dostupné od listopadu 2015

OSLO

41-560-SF-062

SHANGHAI

41-560-SF-051

DuBLIN

41-560-SF-091

mArrAKeCH 
41-560-SF-018

mumBAI 
41-560-SF-048*

mANHATTAN 
41-560-SF-069*

SILVerSTONe 
41-560-SF-064

SINGApOre 
41-560-SF-068*

SAO pAuLO 
41-560-SF-049*

HONOLuLu 
41-560-SF-058

GreeN BuTTerFLy 
41-560-SF-400**

OWL FAmILy 
41-560-SF-500**



29*Testováno a doporučeno fórem: gesunder rücken – besser leben e.v. (překl. zdravá záda – lepší život) a Bundesverband der deutschen rückenschulen (Bdr) e.v. (překl. Spolkový svaz německých škol pro zdravá záda). 
více informací získáte zde: AGR e.V., Pf. 103, 27443 Selsingen, tel. 04284/92 69 990, www.agr-ev.de

Ocenění
* 

Skupina 2/3  |  15–36 kg  |  cca 3–cca 12 let

nová geometrie Kiddy 
absorbéru nárazu (KSA) 

a vylepšené vedení 
diagonálního pásu zajistí 

menší zátěž při čelní srážce.

Praktický navíjecí 
mechanizmus pro konektory 
Kiddy k-fix: 
umožňuje bezproblémovou proměnu v 

autosedačku s použitím dětské sedačky 

ve vozidle bez systému ISoFIX.

Nastavení opěrky hlavy a 
ramen má 14 možností: 
umožňuje optimální růst autosedačky 

spolu s dítětem do výšky i šířky, a to 

pouhým pohybem jedné ruky.

Pohodlné loketní   
opěrky pro uvolněnější jízdu 

autem: nabízí další ochranu 

v případě bočního nárazu.

Vylepšená ochrana v 
případě bočního nárazu 
díky nové geometrii 
bočních ploch se stejně dobrým 

bočním výhledem pro dítě.

Vysoce výkonné 
materiály absorbující 
náraz v oblasti hlavy a ramen 

(Honey Comb v2).

Kiddy k-fix konektory 
pro jednoduché připevnění 

k systému ISoFIX: pro větší 

stabilitu a bezpečí.

3stupňové prodloužení 
podpěry nohou a 
zvýšený podsedák 
pro pohodlné sezení na 

dlouhých cestách.

Moderní, 
atraktivní design

Extra měkké 
komfortní polstrování
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Kojenci a batolata 

Věk:         od narození do cca 4 let (korba a sedačka) 
                 od narození do cca 15 měsíců (autosedačka) 

 
Hmotnost:  od narození–20 kg
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dětský kočárek od narození 9 kg
cca 6 měsíců

13 kg
cca 15 měsíců

do 20 kg
cca 4 let

Kočárky od Kiddy pro všechny věkové kategorie

city’n move
+ Kiddy autosedačka

city’n move
sportovní kočárek

click’n move 3
+ Kiddy autosedačka

click’n move 3
+ hluboká vanička

click’n move 3
+ sportovní sedadlo



Díky sportovnímu designu a módním barvám Vám bude městský sporťák 
Kiddy City‘n move přinášet tu opravdovou radost. rodiče budou rozmazlovaní  
jednoduchou manipulací, vysokým jízdním komfortem a na dotek příjemnými 
rukojeťmi. Děti se pod stínící stříškou cítí jako v bavlnce a v pohodlném „prostoru 
pro pasažéry“ se zabudovanou polohovací opěrkou zad jsou spokojené a v 
pohodě. polstrovaný 5ti bodový pásový systém zajišťuje bezpečnost.

Do všech potahů je zapracovaná prodyšná síťovina pro maximální komfort vašeho 
dítěte během spánku. V každodenním životě prostě bezkonkurenční (město, 
metro, autobus, parky, příroda ...).

Stylový SPorťáKÚdaje o výrobku

Hmotnost  cca 9,5 kg

Rozměry (šxvxH) 53 x 104 x 88 cm

Rozměry ve složeném stavu
(šxvxH)  33 x 35 x 108 cm

Potahový materiál  
Polyester 100% (PES)

KomPAtIBIlní  
s autosedačkami 

Kiddy Evo-luna i-Size,

Kiddy Evo-lunafix,

Kiddy Evolution Pro 2, 

Kiddy Evolution Pro, 

Kiddy relax Pro, 

Kiddy Smilefix Pro a

Kiddy nest a zároveň s autosedačkami 

od maxi-Cosi® a Britax römer®.  

Adaptér viz na str. 42.

pINK 
46-410-Cm-052

pHANTOm 
46-410-Cm-E07

HAWAII 
46-410-Cm-024

WALNuT 
46-410-Cm-088

SAN mArINO 
46-410-Cm-030

STONe 
46-410-Cm-008

Le mANS 
46-410-Cm-075

AppLe 
46-410-Cm-092

DuBAI 
46-410-Cm-086



35*Testováno a doporučeno fórem: gesunder rücken – besser leben e.v. (překl. zdravá záda – lepší život) a Bundesverband der deutschen rückenschulen (Bdr) e.v. (překl. Spolkový svaz německých škol pro zdravá záda). 
více informací získáte zde: AGR e.V., Pf. 103, 27443 Selsingen, tel. 04284/92 69 990, www.agr-ev.de

Ocenění
* 

9–20 kg  |  cca 6 měsíců–cca 4 let

ElEgAntní StříšKA ProtI  
SlunCI S oKénKEm
optimální ochrana proti uv záření

– zlatíčko vždy na dohled.

zázrAK S 
míStEm
I poskládaný 

stojí sám.

Rukojeti příjemné na dotek
Pro perfektní přilnavost a proti 

vyklouznutí.

5ti bodový pásový systém
Pohodlně vypolstrovaný vč. prodyšné 

3D síťoviny a 3bodových výškově 

nastavitelných ramenních popruhů.

Odolný potah
s prodyšnou síťovinou.

Pohodlná 
opěrka nohou
Snadno nastavitelná.

Ochranná stříška proti slunci
možnost překlopení.

Pohodlné nastavení 
polohy v leže
nastavitelné jednou rukou.

Odnímatelné madlo pro dítě
Sklopit na stranu a jednoduše odejmout.

Snadno odnímatelná přední kola
Pro snadné čištění, bez použití nářadí.

Prostorný nákupní košík
Snadno přístupný.

Vysoký jízdní komfort
díky pérovaní předních i zadních kol. 

Držák na nápoje
možnost připevnit na obou 

stranách - je součástí.



Hmotnost podvozku cca 8 kg

Hmotnost sedačky cca 4 kg

Hmotnost korby cca 4 kg

Rozměry (šxvxH) 105 x 62,5 x 105 cm

Rozměry ve složeném stavu (bez kol)

(šxvxH) 33 x 51,5 x 91 cm

Materiál Polyester 100 % (PES)

Slunce svítí, čerstvý vzduch láká – jde se do parku! A Kiddy evolution pro se díky 
praktickému podvozku Click‘n move 3 v mžiku změní na kočárek.
O bezpečnost se při tom starají například aretovací přední kola a brzda  
easy-Click ovládaná nohou. Komfortní odpružení, výškově nastavitelná opěrka a 
velký, uzaviratelný nákupní košík jsou vybavením pro jakoukoli každodenní situaci 
až po nedělní procházku. Doma se tento šikovný a talentovaný pomocník snadno 
složí a uloží tak, že šetří hodně místa.
Kiddy Click’n move 3 roste při plnění svých úkolů: po proměně na golfový kočárek 
Vám bude lehká hliníková konstrukce dělat dlouhodobého společníka. Kiddy Click‘n 
move 3 lze také kombinovat s autosedačkou, korbičkou a sedačkou Kiddy.

všEStrAnná lImuzínA ‘‘3 v1’’Údaje o výrobku

KomPAtIBIlní KorBy 

STONe 46-120-CC-008

WALNuT 46-120-CC-088

AppLe 46-120-CC-092

rACING BLACK 46-120-CC-077

KomPAtIBIlní  
s autosedačkami 

Kiddy Evo-luna i-Size,

Kiddy Evo-lunafix,

Kiddy Evolution Pro 2, 

Kiddy Evolution Pro, 

Kiddy relax Pro, 

Kiddy Smilefix Pro a

Kiddy nest a zároveň s autosedačkami 

od maxi-Cosi® a Britax römer®.  

Adaptér viz na str. 42.

rACING BLACK
46-120-Bg-077

AppLe
46-120-Bg-092

STONe
46-120-Bg-008

WALNuT
46-120-Bg-088



37*Testováno a doporučeno fórem: gesunder rücken – besser leben e.v. (překl. zdravá záda – lepší život) a Bundesverband der deutschen rückenschulen (Bdr) e.v. (překl. Spolkový svaz německých škol pro zdravá záda). 
více informací získáte zde: AGR e.V., Pf. 103, 27443 Selsingen, tel. 04284/92 69 990, www.agr-ev.de

Ocenění
* 

0–9 kg (korba)   |  od narození–cca 6 měsíců 
0–13 kg (autosedačka)   |  od narození–cca 15 měsíců 
9–20 kg (sportovní sedačka)   |  cca 6 měsíců–4 roky

Stylový lehký
podvozek z hliníku (pouze cca 8 kg).

Prostorný 
,,nákupní» košík
uzavíratelný.

Inovativní nohou 
ovládaná brzda
jako pedál–aktivuje se nohou.Jednoduše odnímatelná 

přední i zadní kola
Bez použití nářadí.

Vysoký jízdní 
komfort
díky odpružení na 

předních i zadních kolech.

Flexibilní 
sportovní sedačka
otočná, reversibilní.

Centrálně nastavený 
5bodový pásový systém
Komfortně vypolstrovaný.

Odolný potah
Snadno odnímatelný díky 

zipům a knoflíkům.

Odnímatelné bezpečnostní
madlo s integrovaným
nánožníkem
otevíratelné na obě strany 

sklopitelné na obě strany.

Pohodlné nastavení
polohy v sedě nebo 
v leže 
Snadno nastavitelné.

Výškově nastavitelné 
rukojeti
od cca 84 cm do cca 118 cm.Velká sluneční stříška 

s okénkem rozšiřitelná dopředu.

zázrAK S míStEm
jednoduše poskládat a uložit,

a tak šetřit spoustu místa.
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Příslušenství pro autosedačky a 

kočárky Kiddy



BA

Snadná instalace a perfektně padne: Kiddy příslušenství 
vás překvapí svou vysokou kvalitou a optimálními materiály. 
Takže Vy a Vaše dítě budete vždy dobře vybaveni.

praktická taška pro uložení Kiddy City'n move a většiny jiných kočárků. Odolný materiál optimálně 
chrání kočárek při přepravě nebo během letu. Dlouhé zipy umožňují lehké vložení kočárku. 

Nastavitelný popruh a zakřivený tvar lehkého a nanejvýš kompaktního složeného kočárku  
zaručují pohodlnou manipulaci. 

46-605-CB-000

pláštěnka pro kočárek Kiddy City’n move. perfektní 
ochranný štít a útulný přístřešek pro Váš poklad za 
špatných povětrnostních podmínek. Boční všité 
síťky zajišťují co nejlepší cirkulaci vzduchu.

46-604-rC-000

Kiddy Cosy’n Dry

přepravní taška Kiddy Travellerbag

Kiddy mix’n match Handmuff

praktický i módní zároveň: rukávník je vhodný pro všechny kočárky s klasickou rukojetí i se dvěma 
zahnutými držadly. Teplá vnitřní podšívka a příjemné vatování dokonale chrání ruce před chladem 
a poskytují útulné teplo. Díky patentkám se velmi snadno upevňuje na jakékoli rukojeti. Ve dvou 
provedeních: základní černá a s exkluzivní umělou kožešinou. 

46-607-Hm-E77  rACING BLACK, obr. A
46-607-Hm-F77  rACING BLACK s kožešinou, obr. B
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C

D

Slunečník k ochraně před uV zářením 
 Vysoký faktor ochrany proti uV záření +80 

 Jednoduché připevnění

 Flexibilní možnosti nastavení díky pružinové spirále 

 Skladná a kompaktní konstrukce

 Včetně univerzálního adaptéru, kompatibilní 

   se všemi běžnými kočárky.

41-615-Ku-077

Slunečník Kiddy parasolKiddy mix’n match
Footmuff

univerzální fusak – hodí se do každého kočárku. praktický i módní zároveň: 

maximální mazlivý komfort pro Vašeho miláčka a moderní elegance pro 

maminku. už žádné studené nohy v zimě. Díky suchým zipům se fusak 

připevňuje na kočárek velmi snadno a zapracovaný zip uprostřed zaručuje 

jednoduchou manipulaci s dítětem. Ve dvou provedeních: základní černá 

a s exkluzivní umělou kožešinou.

46-608-Fm-E77   rACING BLACK, obr. C

46-608-Fm-F77   rACING BLACK s kožešinou, obr. D



Budete-li se někdy chtít vypravit na procházku za 

soumraku nebo budete-li v deštivém a mlhavém 

dni na cestách, výstražné LeD svítilny zajistí, aby 

vás s vaším zlatíčkem bylo vidět. Kiddy Beacon 2 

připevněte k podvozku a výstražné LeD svítilny 

zajistí, aby Vás s Vaším zlatíčkem bylo vidět: trvalé 

světlo, rychlé blikání, pomalé blikání. Vyrobeno 

ze silikonu odolného vůči vlivům počasí. Vhodné 

pro všechny kočárky a krosny, kola, batohy, školní 

aktovky, kabelky, atd.

41-620-Kl-000

Kiddy adaptér

pomocí těchto adaptérů můžete připevnit 

autosedačky Kiddy i vajíčka od výrobců  

maxi-Cosi® a Britax römer® bez problémů na 

cestovní systém Kiddy City’n move a Kiddy Click’n 

move 3. 

Kompatibilní s autosedačkami:

Kiddy relax pro, Kiddy Smilefix pro a Kiddy Nest 

46-300-AD-000 (Kiddy City’n move)

46-200-AD-000 (Kiddy Click’n move 3)

Kiddy evo-Luna i-Size, Kiddy evo-Lunafix, 

Kiddy evolution pro 2, Kiddy evolution pro 

a vajíčka od maxi-Cosi®

46-300-mC-000 (Kiddy City’n move)

46-200-mC-000 (Kiddy Click’n move 3)

a Britax römer® 

46-300-Br-000 (Kiddy City’n move)

46-200-Br-000 (Kiddy Click’n move 3)

Kiddy Beacon 2

univerzální termoobal pro většinu 
kojeneckých lahví 
Optimální uchování teploty pro kojenecké lahvičky 

do objemu 450 ml. Snadné připevnění např. na 

kočárek nebo dětskou autosedačku pomocí suchého 

zipu. Snadné vyjímání lahvičky.

41-620-tB-000 

Termoobal Kiddy 
Thermobag
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zpříjemní cestu malým i velkým. 
Špinavá sedadla v autě a nudné čekání jsou minulostí. 
S příslušenstvím od Kiddy jsou cesty autem neustále pohodlné a pestré.

Chránič autosedadla 
Kiddy Beclean

Na podzim a v zimě mají děti často špinavé nebo mokré boty. Chránič 

potahu Kiddy se postará o to, že zadní strana předních sedadel zůstane 

čistá. Hodí se téměř do všech modelů aut s opěrkami hlavy u předních 

sedadel. 

41-607-00-000 

Zůstat cool s Kiddy Becool! Letní vložka zabraňuje při vysokých vnitřních 

teplotách koncentraci tepla v autosedačce. Vyrábí se z přírodního vlákna 

„Tencel“ a znemožňuje, aby se na sedačce vytvářel vodní film a hroma-

dily se bakterie. proto tento antialergický potah působí antisepticky a je 

vhodný pro citlivou dětskou pokožku. 

Vhodný pro: 

Kiddy phoenixfix pro 2

41-614-BC-PF2
Kiddy Guardian pro 2 and 

Kiddy Guardianfix pro 2

41-614-BC-gP2
Kiddy Smartfix

41-614-BC-0SF

Letní vložka 
Kiddy Becool
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KIDDy oCHrAnný PultíK
Kiddy ochranný pultík je vyroben z tlumících materiálů se schopností 

extrémně absorbovat energii a nabízí nejlepší ochranu při čelním nárazu. 

Síly působící při nárazu směřují do pultíku mimo dítě. riziko poranění 

krční páteře je výrazně omezené, protože hlava dítěte nemůže být náhle 

vymrštěna dopředu jako v dětské sedačce s 5ti bodovými ,,pásy.“

KlF-tECHnologIE
patentovaná KLF-technologie umožňuje miminku ležet v přenašečce 

rovně. Sklopením rukojeti se uvnitř přenašečky pohne laťkový rošt směrem 

nahoru, což děťátko posune do polohy vleže. Nárazy absorbující laťkový 

rošt zajišťuje rovnoměrné provětrávání, aby se děťátko na zádech nepotilo. 

 

HIgH-tECH mAtErIál
Vylepšená ochrana proti bočnímu nárazu: právě oblast hlavy a ramen je u 

dětí zvláště zranitelná, protože hlava je ve srovnání se zbytkem těla stále 

poměrně těžká. při použití vysoce absorpčního materiálu Honey Comb V2 

v oblasti hlavy a ramen je tato citlivá zóna zvlášť dobře chráněna.

nEW KIDDy SHoCK ABSorBEr
od věkové skupiny 2 jsou děti ve vozidle zajištěny integrovaným  

3-bodovým pásem. Náš unikátní bezpečnostní prvek, Kiddy Shock 

Absorber (KSA), pohlcuje část energie nárazu, která působí při použití 

3-bodového pásu, a tím chrání Vaše dítě před vysokým zatížením. Ve 

druhé generaci jsme optimalizovali absorpční schopnosti materiálu ke 

zlepšení absorpce energie.

oPtImAlIzovAná Boční gEomEtrIE
nový design bočních ochranných prvků z našeho vysoce absorpčního 

materiálu Honey Comb V2 může jeho schopnosti ještě zlepšit. Hlava a  

ramena jsou v případě bočního nárazu dobře chráněny. Zároveň Vašemu 

dítěti zůstává dobrý výhled.

IntEgrovAné vEDEní DIAgonálníHo PáSu
Díky nové pákové technologii vedení bezpečnostních pásů, zapínání a 

uvolňování pásů je nyní ještě jednodušší a bezpečnější.

PoHoDlná mAnIPulACE
Díky jedinečnému nastavení lze měnit výšku a šířku autosedačky pouze 

jednou rukou. Obzvlášť jednoduchá instalace sedačky také snižuje riziko 

nesprávné montáže a šetří Vaše nervy. Bezpečná jízda, i když to musí jít 

rychle: to jsou dětské autosedačky Kiddy!

KonEKtory KIDDy K-FIX
S konektory Kiddy k-fix připojíte autosedačku k standardnímu 

upevňovacímu systému ISOFIx velice snadno. Systém je k dispozici v 

mnoha vozidlech (viz seznam typů vozidel) a vytváří tuhé spojení mezi 

karosérií a autosedačkou.

zASouvACí mECHAnISmuS
Díky šikovnému navíjecímu mechanismu můžete vtáhnout Kiddy k-fix 

konektory snadno a rychle do dětské sedačky. Dětská autosedačka je tedy 

použitelná i ve vozidlech bez systému ISOFIx. 

Co je co



Od 16.07.2008 musí být děti, které sedí v letadle na klíně 
mámy a táty, zajištěny popruhem – to stanovuje nařízení eu.
  
Ale odborníci vidí v popruhu, který má děti v nouzi chránit, 
bezpečnostní rizika: protože tento popruh udržuje dítě 
při turbulencích pevně v klíně dospělého, zatímco síly 
těla dospělého působí na tělo dítěte. Další nebezpečí je 
skutečnost, že popruh je u dětí ve sta procentech v oblasti 
měkkých tkání. Ovšem i bez popruhu není klín během letu 
nejbezpečnějším místem. 

při turbulencích nejsou rodiče schopni pevně držet své děti 
v bezpečí. TÜV Rheinland, který testoval rizika popruhu 
a nepřipoutaných dětí na klíně, proto rodičům radí, 
aby svému dítěti zarezervovali vlastní místo a na ně 
připevnili dětskou autosedačku. 

Jako specialista na bezpečnou mobilitu s dětmi nabízí 
Kiddy dětské sedačky vhodné do letadla, a to samozřejmě 
se schválením TÜV rheinland a Spolkového úřadu pro 
letectvo. Hledejte piktogram letadla!

Schválení TÜV 
pro Kiddy 
sedačky pro 
použití v letadlechNa dlouhých cestách autem nejen dospělé začne v 

určitém okamžiku bolet v kříži. I záda dětí trpí. mnohé 
z prodávaných autosedaček jsou nepohodlné, bez 
možnosti nastavení. Častým důsledkem je bolest zad. 
A proto platí, že: dětské sedačky musí nejen splňovat 
všechny bezpečnostní požadavky, ale také vyhovovat 
ergonomickým požadavkům a potřebám nové generace.

Vyladěná ergonomie autosedaček Kiddy s možností 
dokonalého přizpůsobení rostoucím dětem, jakož 
i snadné ovládání a odlehčená konstrukce, jsou 
rovněž důležitým nástrojem pro prevenci a vyvarování 
se problémům se zády pro rodiče a děti.

Dětské autosedačky a nově také kočárky 
certifikované prostřednictvím „Aktion Gesunder 
rücken e.V.“ (Zdravá záda) nabízí jen u Kiddy. pečeť 
AGr nesou výhradně takové výrobky, které v testu před 
nezávislým výborem odborníků z lékařství prokázaly, že 
jejich deisgn je vhodný pro zdraví zad. Hledejte pečeť 
AGR!

Testováno a 
doporučeno pro 
zdravá záda AGR

* * Testováno a doporučeno fórem: gesunder rücken – besser leben e.v. (překl. zdravá 
záda – lepší život) a Bundesverband der deutschen rückenschulen (Bdr) e.v. (překl. Spolkový 
svaz německých škol pro zdravá záda). více informací získáte zde: AGR e.V., Pf. 103, 27443 
Selsingen, tel. 04284/92 69 990, www.agr-ev.de

* 
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KIDDy záruKA PluS
Autosedačky Kiddy jsou vyrobeny pouze z pečlivě vybraných a 
vyzkoušených materiálů. Jsme přesvědčeni o vynikající kvalitě našich 
produktů. proto k 2-leté zákonné záruce nabízíme navíc záruku  
výrobce v délce jednoho roku a garantujeme vám tak dodatečný servis 
a bezpečnost. prodloužení záruky se vztahuje na autosedčky phoenixfix 
pro 2, Guardian pro 2, Guardianfix pro 2 a Smartfix.

KIDDy výměnný SErvIS PřI nEHoDě PluS
Byla vaše autosedačka Kiddy účastníkem dopravní nehody? Taková 
sedačka by se už neměla používat! Zašlete nám tuto sedačku spolu s  
policejní zprávou (dětská sedačka by v ní měla být uvedena). Dostanete 
novou rovnocennou Kiddy autosedačku – a to zdarma! 
Kiddy výměnný servis při nehodě plus je garantován do 3 měsíců od data 
nehody.

Bližší informace o službách Kiddy na www.kiddy.cz

Kiddy služby – všechno od Kiddy, že ano?



phone  + 42 (0) 548 212 335

  + 42 (0) 544 217 100

e-mail  dasa@fiedler.eu 

  fiedlerova@fiedler.eu

dovoz, distribuce, servis pro 

ČR a SR: Ing. lubomír Fiedler

trnkova 144

62800 Brno

CZ
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kiddy gmbH

Schaumbergstraße 8 

95032 Hof / Saale 

germany

phone  + 49 (0) 9281.70 80–0

fax  + 49 (0) 9281.70 80–21 

e-mail info@kiddy.de


