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Úvodní informace 

Britax EMEA

ADVANSAFIX IV R…

… Je autosedačka skupiny 1/2/3, 9 – 36kg, ≈ 9 měsíců – 12 let

… Základem funkcí a designu je naše úspěšná autosedačka ADVANSAFIX III SICT

...ADVANSAFIX III SICT zůstane v sérii Classic Line do konce roku 2018, kdy bude 
vyměněná za novou z ní odvozenou verzi (“verze M”) autosedačky ADVANSAFIX IV R

… je výrazně vylepšena ve funkčnosti, designu a instalaci se zaměřením na získání
dobrého hodnocení StiWa

… splňuje normu ECE R44/04

… patří Premium Line vyrobený v Německu

… bude dostupná v polovině září 2018
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Skupina 1

Foto produktu

Britax EMEA

Skupina 2/3 Hlavní foto



Základní vlastnosti produktu

Mimořádně bezpečná – každý den
Bezpečnost dětí je pro nás velice důležitá. Proto autosedačka ADVANSAFIX IV R nabízí pokročilé 
bezpečnostnostní vlastnosti, které chrání dítě v každém věku. Při poutání dítěte 3-bodovým pásem 
vozidla (skupina 2/3), SecureGuard drží spodní pás v optimální pozici přes pánevní kosti, čímž 
chrání břišní dutinu při nárazu a snižuje riziko zranění. Navíc nastavitelná ochrana proti bočnímu 
nárazu SICT a opěrka hlavy ve tvaru písmene “V” ochrání dítě v případě bočního nárazu.

Extra komfortní – pro každou rodinu
Autosedačkou ADVANSAFIX IV R roste s Vaším dítětem. Díky funkci FLIP&GROW můžete 
jednoduše přejít od 5bodového bezpečnostního pásu (skupina 1) k 3 bodovému pásu vozidla 
(skupina 2/3). Sedačka nemá žádné odnímatelné části, takže nic neztratíte a lze jednoduše kdykoliv 
přejít zpět k 5bodovému pásu. Extra měkké polstrování a funkce polohování EasyRecline s třemi 
pozicemi zajistí pohodlí na všech cestách. 

Kvalitní – Vyrobená v Německu
Věříme, že vývoj produktů a výroba by měly jít ruku v ruce. Proto naše autosedačka ADVANSAFIX 
IV R byla kompletně navržena, otestována a vyrobena v Německu. Byla schválena po pečlivém  
testování v nejmodernějším interním testovacím centru. Z tohoto důvodu můžeme zaručit nejlepší 
možnou kvalitu našim zákazníkům. To se vztahuje nejen ke komponentům autosedačky, ale také ke 
všem textiliím a potahům, které se vyrábí zcela výhradně v Evropě. Všechna tato opatření jsou 
určena k tomu, abychom zajistili pro Vaše děti maximální bezpečí.

Britax EMEA



Základní vlastnosti

Britax EMEA

Easy transition 

with FLIP&GROW
EasyRecline SecureGuard

EasyRecline:

 Vhodné pro všechny věkové kategorie
(ve všech skupinách)

 Umožňuje nastavit sklon opěrky do
3 pohodlných pozic

 I v případě že dítě sedí v sedačce



Není nutné přenastavovat horní
upevňovací popruh (Top Tether)

 Absolutní pohodlí pro děti a rodiče.

SecureGuard (ve skupině 2/3):

 Pomáhá zmenšit tlak na břišní
dutinu v případě čelního nárazu
o 35 %*

 Dodatečný 4 bod - zabezpečení 
3bodovému pásu

 Udřžuje spodní pás v optimální
pozici přes panevní kosti.

FLIP&GROW:

Jednoduchý přechod od 
zabudovaného 5bodového 
bezpečnostního pásu na 
3bodový pás vozidla a 
SecureGuard
SecureGuard je součástí a

připravený k použití
Díky funkci FLIP&GROW už ze

sedačky nikdy nic neztratíte
Polstrování ramenních popruhů lze

ukrýt v zádové opěrce



Snadná změna ve 3 krocích

1. Nastavitelná opěrka hlavy
Před nastavením povolte 5bodovy pás a zvedněte opěrku do nejvyšší polohy. 
Následně stiskněte nastavovací tlačítko na opěrce směrem nahoru. Tím se 
opěrka uvolní a může se posunout dále nahoru.

2. Schovejte bezpečnostní pás
V opěrce zad pod potahem najdete prostor pro jednoduchou úschovu 
5bodového pásu. Polstrování ramenních popruhů slouží jako dodatečné 
polstrování pro skupinu 2/3. 

3. FLIP&GROW – změna spony pásů za secure guard.
Autosedačka umožňuje snadou výměnu spony bezpečnostních pásů za 
SecureGuard. Posuňte nastavovací desku na sedací ploše a otočte tak, aby 
byl SecureGuard  nad sedací plochou a spona pásů pod ní a posuňte desku 
zpátky do původní polohy.

Britax EMEA



Další vlastnosti produktu

Britax EMEA

Vlastnosti Popis
Systém Pivot
Link ISOFIX 

V případě nárazu náš patentovaný systém Pivot Link ISOFIX směřuje 
energii nárazu nejdříve směrem dolů do sedadla vozidla a potom jemně 
dopředu.
– což výrazně snižuje riziko zranění hlavy a krční páteře.

5bodový 
bezpečnostní 
pás (Sk. 1)

Věříme, že 5bodový bezpečnostní pás je nejbezpečnější způsob zajištění 
dítěte v autosedačce, protože pevně a bezpečně drží dítě v sedačce. V 
případě nárazu bezpečnostní pás rozloží energii nárazů na 5 bodů – dva 
u ramenou, dva u kyčlí, a jeden mezi nohama u spony pásů. Toto 
rozložení pomáhá chránit dítě při nárazu z jakéhokoli směru.

Nastavitelný 
systém 
ochrany proti 
bočnímu 
nárazu SICT

Systém SICT poskytuje dokonalou ochranu dítěti v případě bočního 
nárazu. Systém snižuje energii nárazu tím, že minimalizuje vzdálenost 
mezi autem a sedačkou a pohlcuje energii nárazu pomocí deformace. 

Opěrka hlavy 
ve tvaru 

písmene “V”

Speciálně navrženo pro kontrolu nad pohybem hlavy dítěte v sedačce, 
hlavová opěrka ve tvaru písmene V zajišťuje optimální ochranu v případě 
bočního nárazu a zároveň poskytuje dokonalý komfort. Kromě toho, 
opěrka hlavy a bezpečnostní pás jsou snadno nastavitelné podle výšky 
dítěte (ve sk. 1).



Installation

Britax EMEA

Skupina 1: poutání 
5bodovým pásem

Skupina 2/3: poutání bezpečnostním 
pásem a SecureGuard

Univerzální
schválení:

ISOFIX + TT 
(žádná změna v 

porovnání s 
ADVANSAFIX III) 

SICT)

**Současná generace autosedaček musí být instalována s ISOFIX + TT

NOVÉ
semi-univerzální 

schválení: 
ISOFIX +

3-bodový pás* 
(seznam vozidel)

NOVÉ
Univerzální 
schválení: 

pouze 
3bodový 

pás 
vozidla



3 v řadě 

 ADVANSAFIX IV R je navržena tak, aby ve většině vozidel 
byla možnost instalace tří sedaček na zadní sedadla – tato 
unikátní vlastnost sedačku odlišuje od všech ostatních 
autosedaček na trhu (Sk. 1/2/3)

 V jakých vozidlech je to možné?
- Vozidla s 3 místy ISOFIX vzadu
- Vozidla s 3 místy i-SIZE vzadu

 Další informace (s otázkami a odpověďmi) a seznam
vozidel bude zaslán dodatečně

Britax EMEA



Barevné varianty a rozměry 

Britax EMEA



Příslušenství

Britax EMEA

Letní potahy

Příslušenství

Vložka do autosedačky 

Summer Cover

Off-white

Summer Cover

Beige

Summer Cover

Blue

Summer Cover

Pink

Ochrana pro ISOFIX
(použítí pouze při poutání pásem  pro Sk. 2/3)
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Britax Römer Gr. 1/2/3 Portfolio

Britax EMEA

Classic Line Premium Line

EVOLVA 123 EVOLVA 123 Plus
EVOLVA 123 SL 

SICT

ADVANSAFIX III 

SICT

ADVANSAFIX IV 

R

O
B

EC
N

Ě

Vyrobeno
Velká Británie

Velká Británie Velká Británie navrženo v Německu Německo

Instalace Poutání pásem 
(univerzální)

Poutání pásem 
(univerzální)

-Poutání pásem 
(univerzální)
-Poutání pásem Se 
Soft Latch 
připojení ISOFIX 
(semi- univerzální)

Sk. 1: ISOFIX + TT 
(univerzální) Gr. 
2/3:
- Poutání pásem s 
připojením ISOFIX 
(semi-univerzální)

Sk. 1: ISOFIX + TT 
(universal) Gr. 2/3: 
-Poutání pásem s 
připojením ISOFIX 
(semi-univerzální) -
Poutání pásem 
(univerzální)

B
EZ

PE
Č

N
O

ST

SecureGuard se sk. 2/3 x x

Systém Pivot
Link ISOFIX Soft Latch ISOFIX x x

V-shaped Opěrka hlavy ve 
tvaru písmene “V” x

SICT x nastavitelná x připevnitelná x nastavitelná

5bodový pás ve sk. 1 x x x x x

K
O

M
FO

R
T

FLIP&GROW x

Polohování 2 pozice polohování 2 pozice polohování 2 pozice polohování 3 pozice polohování
„EasyRecline“
3 pozice polohování

NEW

09/2018



Prodejní argumenty ADVANSAFIX IV R

Britax EMEA

Roste s 
Tebou, Tebou i 

Tebou!Opěrka ve tvaru 
“V”  

reguluje pohyb 
hlavy

5-ti bodové bezp. pásy*

Měkké polstrování 
popruhů z neoprénu  

poskytuje 
dodatečné bezpečí 

a pohodlí

*only in Gr. 1

**only in Gr. 2/3

EasyRecline

Snadné 
polohování během 

cestování
(pro všechny 

věkové skupiny!) Nastavitelný
SICT

pro perfektní 
boční ochranu

FLIP&GROW

Snadný přechod 
ze skupiny 1 na 

skupinu 2/3. 

SECURE GUARD 
chrání břicho při 

nárazu

Pivot Link

ISOFIX System

pomáhá 
redukovat 

pohyby dítěte 
směrem dopředu

3 v řadě
lze nainstalovat v 
autech s 3 místy 

na ISOFIX
nebo i-SIZE 



OBSAH

ÚVODNÍ INFORMACE K PRODUKTU 
PRODUKTOVÉ INFORMACE 
POROVNÁNÍ 
KAMPAŇ



Kampaň

 ADVANSAFIX IV R je naše nová autosedačka, která roste s dítětem od 9 měsíců do 12 let.



Abychom zdůraznili dlouhodobé použití autosedačky, ukazujeme 3 děti různého věku na 

hlavní fotografii a dalších obrázcích, v kombinaci s bezpečnostními vlastnostmi a komfortem.

Britax EMEA



Kampaň

ADVANSAFIX IV R – roste s…

Britax EMEA

Tebou,

Tebou,

i Tebou!



Fotky

Britax EMEA

ADVANSAFIX IV R – roste s 
Tebou, Tebou i Tebou!



LET‘S GO!




