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RECARORECARO

Cuidamos da segurança e proteção das crianças. Além disso, quere-
mos que os nossos produtos ajudem as famílias a mover-se sem li-
mitações e a viajar sem stress em todas as situações diárias. Com este 
objetivo, focamo-nos na mais elevada segurança e qualidade, através 
de inovações devidamente estudadas.

Segurança, qualidade e design –  
para todas as famílias. 
Cada família é diferente das outras. Mas quando se 
trata de segurança, todas concordam: só o melhor 
é suficientemente bom. E este é precisamente o 
modo como também vemos as coisas. Quaisquer que 
sejam os seus desafios pessoais diários: na RECARO, 
combinamos funções inteligentes e tecnologias 
pioneiras, em produtos reais que promovem o bem-
estar. As nossas cadeiras auto são confortáveis e 
seguras. Todos os produtos se adaptam perfeitamente 
à sua vida familiar, para que todos passem momentos 
sem stress - porque tudo é melhor quando todos estão 
juntos. (Better Together).

Tudo é melhor quando todos estão juntos.
A primeira fotografia de ultrassons do seu pequeno 
tesouro: começa assim uma nova fase na sua vida. Um 
tempo maravilhoso porque agora, são uma família. Os 
produtos RECARO foram pensados para que juntos, 
possam apreciar todos os momentos, descontraídos 
e sem stress. Desde a primeira visita ao médico, às 
compras diárias na cidade ou às primeiras férias juntos: 
os companheiros de viagem Recaro combinam qualidade, 
funcionalidade e design em todas as suas deslocações. 
Porque juntos, é mais simples. Porque juntos, tudo 
funciona. Porque família, significa estarem todos juntos.

Porque compreendemos o que os pais querem.
Cada cadeira auto RECARO representa 110 anos de 
experiência. As nossas competências em engenharia 
foram desenvolvidas continuamente durante este 
período de tempo. Atualmente, cada um dos nossos 
produtos está envolvido em tecnologia pioneira e 
funcionalidade única. Combinamos a experiência 
adquirida no desenvolvimento e produção de cadeiras 
para aviões e para veículos de competição, para criar 
as melhores cadeiras auto. Além disso, os nossos 
desenhadores são também mães, pais, tios e tias e 
por isso, trabalhamos diariamente para assegurar a 
segurança e o bem-estar dos mais pequenos da família. 
Queremos ajudá-lo. Quer juntar-se a nós, numa viagem 
única?

Haverá algo melhor na vida do que explorarem o mundo juntos? Porque tudo é 
melhor quando todos estão juntos (Better Together). Por este motivo, os produtos de 
alta qualidade da RECARO combinam segurança, ergonomia e funcionalidade, com 
um design único. Para momentos felizes e despreocupados. Para que possa apreciar 
plenamente esses momentos. Para os instantes mais preciosos da vida, com muitos 
“Nós”. Para momentos inesquecíveis – como a primeira fotografia.

Porque hoje é o melhor dia - e amanhã, também.
As nossas cadeiras são combinações únicas entre o 
mais elevado nível de segurança, um manuseamento 
simples, uma utilização ergonómica para os pais e 
uma qualidade duradoura. E a tudo isto, acresce um 
design moderno. Como marca de qualidade premium, a 
RECARO propõe um suporte fiável para a sua família – 
para as grandes viagens, mas também para as pequenas 
aventuras do dia-a-dia. Para que cada dia seja o melhor 
dia, vivido por todos em família.

CRIANDO MOMENTOS

Hoje é o nosso dia favorito. E amanhã também.
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Testadas, vencedoras de prémios –  
consideradas muito boas.
Ao combinar segurança, ergonomia e funcionalidade, 
com um design apelativo, estamos a definir novos 
padrões no transporte de bebés e crianças. Isto é 
corroborado pelos numerosos prémios e os bem-
sucedidos testes das associações de consumidores.

Fazemos tudo para assegurar  
a segurança do seu filho.
Como agir para conquistar a confiança? Fazendo sempre mais 
do que é expectável. Equipamos as nossas cadeiras auto e 
carrinhos de passeio com várias funcionalidades de segurança 
para além do que é exigido pelas respetivas normas. Os nossos 
engenheiros e designers não poderiam fazê-lo de outro modo: 
o espírito pioneiro está profundamente enraizado na filosofia da 
RECARO. Não queremos estar apenas entre os melhores. Nós 
queremos ser os melhores. Para que os pais confiem em nós. 
Em cada percurso. Em todas as viagens.

Porque as normas de segurança, por si só, não são 
suficientes.
As nossas tecnologias de segurança vão além da proteção, em caso 
de emergência. Quando transporta a cadeira auto à mão ou coloca 
a criança na cadeira instalada no veículo, várias vezes por dia – nós 
pensámos na rotina diária da sua família de um modo simples e 
seguro. Funções adaptáveis, manuseamento intuitivo e à prova 
de falhas – estes aspetos combinados conduzem aos melhores 
resultados. Deste modo, garantimos aos pais o mais elevado nível 
de segurança. Incorporamos os resultados dos mais reconhecidos 
institutos de testes, no nosso processo de desenvolvimento: ADAC, 
Stiftung Warentest (Organização alemã de consumidores que realiza 
testes) e, finalmente, os maiores especialistas nesta área – as 
famílias.

i-Size
O transporte no sentido inverso à marcha, a proteção 
otimizada contra impactos laterais e a intuitiva instalação 
ISOFIX oferecem aos pequenos viajantes a máxima 
segurança banco de trás. Em caso de impacto frontal, 
a energia é dispersada por todo o corpo, enquanto as 
sensíveis áreas da cabeça e do pescoço permanecem 
protegidas. A norma i-Size ou UN R129 foi desenvolvida 
com a ajuda dos mais recentes métodos de teste 
relativos à segurança das crianças nos automóveis, 
incorporando os requisitos mais recentes, de acordo 
com as mais elevadas exigências em segurança.

A nova diretiva EU de segurança estipula que todas as crianças devem viajar no sentido inverso à marcha 
até aos 15 meses de idade. Os nossos especialistas de segurança recomendam sempre que possível, o 
transporte no sentido inverso à marcha até aos 4 anos de idade.

Quando se trata de segurança, não existem concessões. Por isso, assegurar 
que os seus filhos estão seguros e protegidos, é a nossa principal prioridade. As 
nossas soluções excedem regularmente as normas legais e impressionam os mais 
reconhecidos institutos de testes e pais em todo o mundo. A combinação da mais 
fiável tecnologia de segurança com uma qualidade extraordinária de produto tranquiliza 
as famílias em todas as viagens. E os mais pequeninos? Sentam-se confortavelmente, 
em segurança, prontos para relaxar ou até sonhar tranquilamente.

RECARORECARO

O que acontece durante um teste de colisão?
Durante um teste de colisão frontal com uma cadeira 
auto, o dispositivo de teste que se desloca a cerca de 70 
km/h é abruptamente forçado a parar em milissegundos. 
Isto produz uma enorme quantidade de energia: cerca 
de 40 vezes superior à gravidade na terra. As nossas 
cadeiras auto estão equipadas para esta emergência. 
As nossas cadeiras auto permitem organizar a sua 
rotina diária em família de um modo descontraído, sem 
preocupações – com segurança incluída.

Proteção contra impactos laterais
A proteção contra impactos laterais nas nossas cadeiras 
auto consiste em sistemas destacáveis, dobráveis ou 
integrados. Deste modo, a cadeira pode ser otimizada 
e rapidamente ajustada para cada viagem. Através dos 
nossos sistemas “Advanced Side Protection”, garanti-
mos uma proteção muito acima dos requisitos legais. 
As forças geradas num impacto lateral são intercetadas 
e absorvidas pela cadeira, o que permite uma eficácia 
ainda maior nessa situação.

Sistema de segurança HERO
O nosso “HERO safety system” impede que o arnês 
possa torcer-se ou deslizar. O arnês e os protetores 
dos ombros são regulados até à posição correta, em 
simultâneo com o apoio da cabeça. Esta tecnologia 
patenteada também assegura que, em caso de impacto, 
todas as forças são dispersas. Para a máxima segurança 
da criança.

CRIANDO SEGURANÇA
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Na RECARO também somos pais e queremos propor-lhe as 
melhores e mais seguras soluções. É por isso que vamos além dos 
padrões de segurança necessários, todos os dias.

Segurança e qualidade que se sente.
As nossas coleções refletem os níveis mais elevados de 
qualidade e segurança, para além da aspiração das nossas 
equipas para sermos hoje, melhores e mais seguros 
do que ontem, todos os dias. Por este motivo, todas as 
cadeiras passam por uma série de testes multinível. Os 
nossos engenheiros e designers investem muito tempo 
em desenvolvimento, até à fase de produção. Porque uma 
coisa está clara: a combinação de paixão e conhecimento 
leva aos melhores resultados. O nosso foco é 
naturalmente orientado para a segurança. No entanto, a 
durabilidade desempenha também um papel central para 
nós como fabricante premium. Para garantir que pode 
apreciar plenamente o seu tempo livre em família. Com 
a sua cadeira RECARO – Porque tudo é melhor quando 
todos estão juntos.

Conhecidos pelas nossas cadeiras –  
e pelo nosso espírito pioneiro.
Existem pessoas para quem a segurança do seu filho 
está tão próxima do coração deles como do seu: os 
nossos técnicos. Na RECARO também somos pais, tios 
ou avós. Consideramos que a nossa tarefa é oferecer-lhe 
a melhor solução para os seus desafios diários. E ainda 

Um toque diz mais do que mil palavras.
Conhece os nossos produtos mais recentes? Nos 
pontos de venda mais reputados, poderá testar as 
nossas cadeiras auto e carrinhos de passeio. E ficará 
surpreendido: é realmente possível sentir a segurança.

As nossas cadeiras percorrem um longo caminho antes de chegarem finalmente à 
produção. Durante este processo, trabalhamos em conjunto com institutos de teste 
internacionais; testes intensivos e extensivos complementam o desenvolvimento 
dos nossos produtos. Nas etapas finais, ninguém é tão crítico com o resultado, 
como os nossos próprios engenheiros e designers. Pode ter a certeza de que 
todas as soluções propostas pela RECARO para a sua rotina diária, foram prévia e 
convictamente aprovadas por nós. Qualquer outro procedimento está fora de questão.

RECARORECARO

Os testes mais rigorosos a nível mundial.
Trabalhamos em conjunto com os mais reconhecidos 
institutos de testes para melhorar consistentemente 
os nossos produtos e gerar novas soluções: DEKRA e 
TÜV na Alemanha, TASS na Holanda e muitos outros 
parceiros em todo o mundo. Não realizamos estes testes 
simplesmente para satisfazer os padrões e cumprir as 
normas. O nosso objetivo é competir e melhorar, a nível 
internacional. Para nós, isto inclui também os testes 
que derivam do EURO NCAP, tais como os realizados 
pelo Stiftung Warentest e pelo ADAC. Não apenas para 
participar, mas para dar o nosso melhor – é isso que nos 
motiva.

mais: desenvolvemos dispositivos de proteção que vão 
estar presentes nas inúmeras deslocações e viagens 
familiares, durante muito tempo. Só alguém que tenha 
passado pela mesma experiência poderá merecer a sua 
confiança.

CRIANDO SEGURANÇA

Todos os dias. O melhor dia.
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Os bebés são bastante sensíveis ao movimento e ao toque. Com 
materiais suaves para a pele e um cómodo sítio para se sentarem, 
ajudamos os pequenos viajantes a poderem apreciar todas as viagens.

Cadeiras auto que se ajustam ao seu bebé.
A combinação especial do apoio da cabeça ajustável em 
altura com o arnês integrado na cadeira Salia, alivia a 
pressão na coluna e em todo o corpo. Com um ângulo 
individualmente ajustável, a sua criança pode sentar-se 
confortavelmente durante a viagem ou até embalar-se 
numa agradável sesta.

Cadeiras auto que oferecem segurança e suporte.
Durante o desenvolvimento dos nossos produtos, a 
ergonómica posição sentada desempenha um papel 
importante. Com a ajuda dos mais recentes pareceres 
médicos, desenvolvemos a nossa tecnologia patenteada, 
conjugando ergonomia saudável, qualidade robusta 
e manuseamento simples num único sistema. Com 
RECARO, as crianças estão nas melhores mãos – desde 
o primeiro bocejar até à primeira ida ao cinema. Talvez a 
cadeira auto ou o carrinho de passeio se tornem no seu 
segundo lugar favorito – depois do colo da mãe e do pai, 
pois claro.

A nossa sugestão para as viagens de jovens pais:
Quando viajarem com um bebé no carro, 
recomendamos que façam paragens regulares. Deste 
modo o vosso filho poderá esticar-se, exercitando 
os seus movimentos, e assim estarão a promover o 
desenvolvimento saudável do bebé. Mesmo para as 
crianças mais crescidas, as paragens regulares para 
esticar as pernas promovem uma sensação de bem-
estar. E garantem também a boa disposição de todos.

Funções que facilitam a vida dos pais.
Para garantir que possa fixar a sua cadeira sem esforço, 
oferecemos também um sistema modular com uma 
base. Apenas com um clique, a cadeira ficará segura. 
Os práticos indicadores passam a verde quando tudo 
estiver na posição correta. Além disso: a base pode ser 
facilmente libertada e removida.

Uma postura saudável é essencial para os pequenos exploradores. Em cooperação com os 
principais ortopedistas e fisioterapeutas, transformámos as nossas cadeiras auto e carrinhos 
de passeio nos companheiros perfeitos para as viagens diárias. A partir do primeiro dia de 
uso, os produtos RECARO asseguram que as costas das crianças recebem um apoio ideal 
quando estão sentadas e em qualquer sequência de movimentos. As funções inteligentes 
facilitam também o manuseamento para os pais. Equipados com tecidos suaves para a pele 
e padrões modernos, são os companheiros de viagem mais atrativos e confortáveis em cada 
passeio – Porque tudo é melhor quando todos estão juntos.

Cadeiras que crescem com o seu filho.
A cadeira Mako Elite está equipada com um apoio das 
pernas ajustável. Este apoio proporciona à criança um 
suporte adicional. O apoio pode ser individualmente 
ajustado. As denominadas abas de proteção inteligente 
adaptam-se à largura dos ombros do seu filho e 
“crescem” automaticamente com ele, graças ao encosto 
regulável.

Materiais intuitivos para a sua rotina diária.
Os nossos atuais tecidos inovadores são leves e 
respiráveis além de duráveis e resistentes durante a 
utilização diária. Através do uso de capas respiráveis, 
asseguramos o clima ideal de bem-estar para a criança. 
Aberturas inteligentes na estrutura da cadeira e materiais 
em rede formam um sistema contínuo de ventilação de 
ar. Deste modo, o bebé sente-se bem e não transpira. 
E a cadeira permanecerá no estado em que estava no 
primeiro dia de utilização, durante mais tempo.

RECARORECARO

CRIANDO CONFORTO
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Ergonomicamente valioso para os pais.
Desenvolvidos com especialistas em ergonomia, 
intensamente testados nas várias fases do 
desenvolvimento e avaliados pela opinião objetiva dos mais 
reconhecidos institutos de testes: os produtos RECARO 
unem componentes de funcionalidade, ergonomia e 
estética. Deste modo, apoiamos toda a família na sua rotina 
diária. Seja a cadeira auto com base rotativa de 360 graus, 
os indicadores de instalação correta, ou o sistema de fecho 
dos carrinhos com uma só mão, tornamos os produtos 
mais fáceis para que as crianças, os pais e os avós possam 
apreciar os melhores momentos juntos. Porque é isso que 
conta.

Produtos duráveis e sustentáveis.
Com o nascimento de um bebé, a consciência dos 
pais também muda: materiais testados, duráveis 
e ambientalmente conscientes, tornam-se uma 
exigência. Por um lado, vão garantir o bem-estar geral 
do seu filho. Por outro lado, vão também contribuir 
para preservar o planeta, para os seus filhos e netos. 
Na RECARO, estamos conscientes dessa dupla 
responsabilidade. Para nós, qualidade também significa 
sempre sustentabilidade. Por isso defendemos produtos 
particularmente duráveis e um processo de produção 
que economize recursos.

Cheirar, tocar, sentir, provar – os bebés percecionam o seu mundo através de todos os 
sentidos. Uma sensação agradável na pele e uma posição confortável para as costas são 
particularmente importantes para os recém-nascidos, para que rapidamente encontrem 
alguma tranquilidade, nas suas estimulantes vidas diárias. Com este propósito, na 
RECARO combinamos materiais atóxicos com ergonomia saudável. Em cada fase do 
nosso trabalho, procuramos também a sustentabilidade. Tudo isto permite que as crianças 
cresçam como merecem. Afinal, são elas que irão moldar o mundo de amanhã. Em família 
– porque tudo é melhor quando todos estão juntos (Better Together).

Seis factos que os pais devem 
saber.
A pele dos bebés e das crianças 
pequenas é particularmente sensível, 
sobretudo ao toque. Isto significa que 
pode reagir de um modo mais intenso 
a substâncias tóxicas e a superfícies 
e temperaturas irregulares. Por 
este motivo, os nossos designers e 
engenheiros são especialmente exigentes 
na seleção e processamento dos nossos 
materiais e tecidos.

1. Transcender as normas
Vamos além das normas exigidas por lei.

2. Materiais atóxicos
Exigimos durabilidade e ausência 
de substâncias tóxicas nos nossos 
materiais.

3. Tecidos de alta qualidade
Tecidos fáceis de manter, laváveis na 
máquina, de secagem rápida e qualidade 
duradoura.

4. Acolchoados confortáveis
Utilizamos espumas de alta qualidade 
usadas na indústria automóvel – podemos 
assim garantir um conforto duradouro ao 
longo de muitos anos.

5. Melhores processos de fabrico
Todos os tecidos e costuras são sujeitos 
a rigorosos testes de resistência.

6. Inspeções independentes
São efetuadas análises adicionais de 
institutos independentes que atestam o 
cumprimento de todas as normas UE.

RECARORECARO

CRIANDO CONFORTO

Você cuida. Nós cuidamos.
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Segurança é a nossa principal prioridade.
Tudo começa com o nível ideal de segurança. 
Viagens curtas, longos percursos ou as primeiras férias 
juntos: tornamos a vida familiar descontraída e mais 
segura para todos. Porque nada é mais importante do 
que sentir-se à vontade quando passeia pela cidade 
ou numa viagem longa com o seu filho. Na RECARO, 
estamos naturalmente preocupados em proteger o seu 
filho em caso de acidente. Queremos igualmente dar-lhe 
apoio todos os dias, em todas as situações. Para que 
possa aproveitar cada momento, ao lado da família – 
Porque tudo é melhor quando todos estão juntos (Better 
Together).

Os nossos valores revelam quem somos.
O nosso foco assenta na segurança e qualidade, unidos 
num design atraente e tangível. Através da tecnologia 
pioneira, como por exemplo, o nosso patenteado HERO 
safety system, criamos valor adicional para os pais. 
Isto é corroborado por numerosos prémios nacionais e 
internacionais. Para nós, estes marcos são o melhor selo 
de qualidade, juntamente com inúmeras famílias felizes, 
e a confirmação de que estamos no caminho certo. Com 
uma promessa para si: continuaremos a tentar melhorar 
todos os dias.

As nossas referências falam por nós.
Os nossos produtos já ganharam numerosos prémios 
internacionais. Estas distinções são a prova das nossas 
extensas competências e conhecimentos de engenharia.

A qualidade é um pré-requisito para tudo.
Materiais duráveis, tecnologias engenhosas e os testes 
mais rigorosos: na RECARO não deixamos nada ao 
acaso. Porque estamos convictos de que bons produtos 
só podem resultar de um bom trabalho. Também 
defendemos aqui a sustentabilidade. Os nossos 
processos preservam recursos e impressionam os pais 
de todo o mundo.

Com uma criança pequena, cada dia traz novos desafios. É tranquilizador saber 
que a RECARO irá estar a seu lado, para lhe dar apoio de modo seguro e fiável. Os 
nossos produtos premium já o provaram por si próprios ao longo de vários anos e 
continuamos sempre em busca da superação, focados na funcionalidade, conforto, 
qualidade e design. Não interessa qual é o destino: estamos consigo, a apoiar a sua 
família – para uma mobilidade livre e segura.

Design atraente e que faz sentido.
Não basta um design atrativo para fazer parte integrante 
dos nossos produtos premium. O design deve funcionar. 
Nós chamamos-lhe Design Engenhoso. Isto significa 
que o design visualmente apelativo é inseparável de 
sistemas intuitivos, funções e utilidade para os pais. 
A facilidade de uso poupa tempo e preocupações 
desnecessárias durante a rotina diária. Um design 
simples e ergonómico facilita o transporte dos nossos 
produtos. Isto beneficia os pais e os seus filhos. Porque, 
como sabe, a descontração e boa disposição são 
contagiantes.

Tudo isto em conjunto é RECARO.
Agora já sabe quem somos e o que fazemos. Visite uma 
loja com produtos Recaro e conheça as nossas cadeiras 
auto e carrinhos de passeio. Porque uma coisa é certa: 
para todas as famílias, com as suas necessidades es-
pecíficas, nós temos a solução certa.

RECARORECARO

CRIANDO VALOR

Você ajuda. Nós ajudamos.
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É a partir dos detalhes  
que se desenvolve o todo.
Há mais de 110 anos que a RECARO se dedica a criar 
produtos que combinam funcionalidade, ergonomia e 
estética. Produtos que são desenhados com o máximo 
cuidado e diligência, até ao mais ínfimo detalhe. Como 
tal, todas as nossas cadeiras auto e carrinhos de passeio 
são simples e intuitivas de usar. Isto permite-lhe poupar 
tempo e aproveitar da melhor forma, os momentos em 
família.

Cadeiras auto reguláveis em altura, com rotação de 360 
graus? Carrinhos leves e ágeis? Posições ergonómicas e 
encostos reclináveis? Para nós não são meros recursos 
técnicos, são as legítimas expetativas que as famílias 
modernas têm em relação aos nossos produtos. 
Nós acreditamos que o design deve responder às 
necessidades dos seres humanos. O design engenhoso 
- como lhe chamamos - está no centro do nosso trabalho 
diário.

O que começou em 1906, como fabricante de carroçarias 
e de equipamento interior, cedo se tornou numa parceria 
de sucesso com a Porsche. Mas continuámos sempre 
a desenvolver-nos, através da produção de lendários 
bancos desportivos e cadeiras para aviões. A produção 
de cadeiras auto e carrinhos de passeio de alta qualidade 
para crianças, é uma área que está muito próxima dos 
nossos corações. Afinal, serão também os nossos filhos 
que irão moldar o mundo de amanhã.

Os nossos marcos são a prova de que estamos no 
caminho certo: em 1998, a RECARO já definia novos 
standards, com a primeira cadeira que se ajustava 
ao crescimento da criança: a RECARO Start. Outro 
membro da família de produtos RECARO, a cadeira 
Zero.1 Elite, conquistou o Gold German Design Award 
em 2017. A partir de 2019, esta tradição será ainda 
mais reforçada pela RECARO Kids. Ao apresentarmos 
vários produtos inovadores, estamos a demonstrar 
a nossa especialização. Para garantir que continuará 
a usufruir dos momentos mais felizes em família, 
nós continuaremos a propor-lhe as mais inteligentes, 
inovadoras e seguras soluções, para as viagens do seu 
filho. Boa viagem.

A confiança cresce com o tempo. Há mais de 110 anos, começámos a construir 
cadeiras para viajar, e a RECARO fez disso a sua missão, para ajudar a transportar 
as pessoas com segurança. As cadeiras auto para crianças são particularmente 
importantes porque na RECARO, nós também temos filhos. Por isso, fazemos tudo o 
que estiver ao nosso alcance para garantir a segurança das famílias. Em viagens curtas 
e longas. Na estrada e no ar. Todos os dias e em qualquer lugar.

Mais de 110 anos de design,  
ergonomia e segurança.

1906
Incorporação sob o nome de “Stuttgarter 
Carosserie- und Radfabrik”.

1909
Concessão de uma patente para a de-
nominada “Reformkarosserie” após a 
mudança de nome para “Stuttgarter Ka-
rosseriewerk Reutter”.

1920
Produção de carroçarias e do completo 
equipamento interior para praticamente 
todos os fabricantes contemporâneos de 
renome.

1950
Reutter constrói a primeira de mais de 
60.000 unidades do Porsche 356.

1963
A fábrica de carroçarias é vendida à 
Porsche. Reutter Carosserie torna-se na 
empresa especializada RECARO.

1971
A RECARO começa a produzir cadeiras 
de avião.

1983
Fusão da Keiper RECARO e realocação 
de toda a produção de cadeiras de avião 
para Schwäbisch Hall.

1998
A RECARO apresenta a primeira cadeira 
auto que cresce com a criança.

2017
A inovadora cadeira auto Zero.1 Elite rece-
be o Golden German Design Award 2017.

2019 
Continuação da história de sucesso da 
RECARO através da RECARO Kids.

“Ingenious Design é a combinação de funcionalidade, ergonomia e 
estética que sempre caracterizou os nossos produtos.”

HARTMUT SCHÜRG, CHIEF BRAND & DESIGN OFFICER, RECARO HOLDING GMBH

RECARORECARO

CRIANDO CONFIANÇA
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RECARO Automotive Seating 
Controlo em todos os sentidos.
Sinta a estrada. Mantenha o controlo. Desfrute cada 
curva. Um espírito apaixonado e pioneiro. Desde o 
lendário banco Sport Seat e os cómodos modelos 
para condutores de longas distâncias, até aos bancos 
especiais de competição. O mesmo desempenho, 
tanto na estrada, como a desafiar os limites, numa pista 
de corridas. Um suporte a cem por cento, para uma 
concentração total.

RECARO Kids 
Seguras. Simples. Convincentes.
Descubra um novo mundo todos os dias. De olhos bem 
abertos. E pais tranquilos. As nossas cadeiras auto e 
carrinhos de passeio combinam design e mão-de-obra 
de primeira classe, mas acima de tudo, com um conceito 
de segurança inteligente. As práticas funcionalidades, 
combinadas com a ergonomia e o manuseamento 
intuitivo característicos da RECARO, simplificam a vida 
diária e protegem o seu filho. Para pais responsáveis e 
exigentes. Porque tudo é melhor quando todos estão 
juntos. (Better Together).

RECARO eGaming 
Jogar num novo nível.
Apenas milissegundos para fazer o movimento certo. É 
tudo o que separa a vitória da derrota. Desenvolvidas de 
raiz com a comunidade gaming, as cadeiras RECARO 
Gaming estão a estabelecer novos standards. As formas 
otimizadas para gaming oferecem o apoio perfeito, mes-
mo durante as sessões mais longas. Isto significa que 
os jogadores vão poder concentrar-se no que realmente 
interessa: o jogo em si. Cuidadosamente estudadas 
até ao último detalhe. Para o suporte ideal do corpo e o 
máximo desempenho.

A viagem é o destino, e o nosso objetivo é tornar esta viagem o mais agradável possí-
vel para si. Dedicamo-nos a transportar pessoas há mais de 110 anos. Com soluções 
inovadoras de excelente qualidade. Descubra o futuro das cadeiras.

RECARO Aircraft Seating 
O bem-estar na chegada.
Veja o mundo com outros olhos. Deixe a sua mente 
divagar. Aprecie a viagem. As cadeiras de avião RECARO 
encontram-se na sua própria classe. Design engenhoso, 
combinado com um conforto excecional sobre as nuvens. 
Chegue descontraído, descansado e pronto para novos 
desafios. Graças ao baixo peso, qualidade duradoura e 
manutenção simples, as companhias aéreas economizam 
dinheiro a longo prazo e reduzem as suas emissões de 
CO2. Sustentáveis, eficientes e confortáveis.

RECARORECARO

CRIANDO SINERGIAS
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BASE AVAN / KIOSISTEMA MODULAR

As crianças crescem. A base Avan/Kio mantém-se. A nossa base i-Size pode ser 
utilizada como sistema modular, desde o nascimento até cerca dos 4 anos, primeiro 
com a cadeira auto Avan e depois com a Kio. Basta um simples clique para o seu bebé 
ficar em segurança, no automóvel. Os indicadores confirmam se a instalação está 
correta. Tudo isto poupa-lhe tempo por dia. E garante a tranquilidade de todos.

KIO + Redutor recém-nascido
0 - 4 anos

Base AVAN/KIO

0 - 4 anos
65 cm35.5 cm

35
  –

  8
6 

cm

Norma: UN R129/03 (i-Size)

Dimensões externas (L / P / A): 35.5 / 65 / 35  –  86 cm

Peso: 7.5 kg

Sistema modular 
A base Avan/Kio pode ser utilizada 

como sistema modular, quando 
combinada com a cadeira auto 
Avan e, posteriormente com a 

cadeira Kio

Indicadores na base
Mostram de forma imediata, se a 
instalação está correta, mudando 

para a cor verde

Fixação ISOFIX
Garante uma instalação  

segura no automóvel

Instalação ISOFIX com 
um clique
Instalação ISOFIX com um clique, 
simples e segura, sem utilizar o 
cinto de segurança do automóvel

Perna de suporte  
regulável
Fácil de ajustar ao veículo, 
melhorando a estabilidade

Barra anti ressalto
Absorve energia em  
caso de impacto

DETALHES TÉCNICOS

Facilidade e segurança, todos os dias.
As cadeiras auto Avan e Kio dispõem de uma base que 
as torna fáceis de usar e seguras em qualquer situação. 
Trata-se de um prático sistema modular onde a base 
permanece instalada no automóvel durante todo o 
período de utilização e na qual as duas cadeiras auto 
podem ser rápida e facilmente instaladas, com apenas 
um clique. O sistema ideal para o ritmo de vida acelerado 
de qualquer família. A base e as cadeiras auto formam 
uma combinação perfeita, quer do ponto de vista técnico, 
como também em termos estéticos.
Do nascimento até aos 83 cm de altura (cerca dos 15 
meses), a cadeira Avan instala-se exclusivamente no 

sentido inverso da marcha. Pode ser rapidamente fixada 
na base Avan/Kio ou simplesmente, instalada com o cinto 
de segurança do automóvel. Pode também optar pela 
cadeira Kio, após o bebé atingir os 60 cm de altura (cerca 
dos 3 meses) ou logo desde o nascimento, utilizando o 
prático redutor para recém-nascidos. Recomendamos o 
transporte no sentido inverso à marcha durante o máximo 
período de tempo possível – idealmente, até aos 105 cm 
de altura, ou seja, cerca dos 4 anos de idade. No entanto, 
quando o bebé fizer 16 meses, é permitido instalar a 
cadeira no sentido da marcha. Para viagens seguras - 
sejam elas curtas ou longas.

KIO
3 meses – 4 anos

AVAN
0 - 15 meses

SISTEMA MODULAR 
A solução flexível para hoje e amanhã.        

BASE AVAN / KIO
A combinação segura.

CARATERÍSTICAS DE USO

MODULARIDADE QUE O ACOMPANHA
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AVAN

Um fim-de-semana fora com o bebé é sempre especial. Durante a viagem, os pais 
podem descontrair porque sabem que o bebé tem a melhor proteção possível no 
automóvel. A cadeira auto Avan excede todos os requisitos de segurança e o bebé 
beneficia do sistema de circulação de ar, graças às aberturas inteligentes na parte 
exterior da estrutura. Quer seja uma viagem curta ou longa, a Avan pode ser instalada 
com o cinto do automóvel ou fixada com um simples clique, na base i-Size opcional.  
E quando o bebé crescer, a base modular i-Size passa a ser usada com a cadeira Kio,  
até cerca dos 4 anos de idade. Preparados para ótimas viagens juntos?

40 – 83 CM | MÁX. 15 MESES | MÁX. 13 KG

i-Size
Transporte no sentido inverso 
à marcha de acordo com 
a norma UN R129, para a 
máxima segurança

Manuseamento intuitivo
Em poucos gestos, poderá fixar e 

remover a cadeira auto da base opcional

Acolchoado em espuma
Adapta-se perfeitamente ao corpo do 

bebé, oferecendo o máximo  
nível de conforto

Advanced  
Side Protection (ASP)
Os protetores laterais integrados 
absorvem a energia em  
caso de impacto lateral

Pega ergonómica
Pega cómoda e regulável em várias 
posições, para um manuseamento 

ergonómico

Redutor para recém-nascido
O redutor para recém-nascido permite 

ao bebé uma posição  
reclinada e ergonómica Apoio da cabeça ajustável em 

altura com arnês integrado 
Sistema de regulação que acompanha o 
crescimento da criança, para lhe oferecer a 
posição mais confortável e ergonómica

Ganchos do cinto  
revestidos 
Evita que aqueçam excessivamente 
nos dias quentes – previne que a pele 
sensível do bebé possa queimar-se

HERO safety system 
(patenteado) 

Sistema que permite a regulação 
simultânea do apoio da cabeça das 

correias dos ombros e que evita que 
estas deslizem ou se torçam, facilitando 

o fecho do cinto de segurança

Sistema de arnês  
de 3 pontos

O arnês com sistema HERO e regulador 
central de tensão facilita a colocação do 

cinto ao bebé, de  
forma simples e segura

Flexibilidade de uso 
Instala-se com o cinto do veículo, ou 
com a base i-Size com  
um simples clique

Sistema modular
Com a base Avan/Kio, a cadeira auto Avan pode ser 
instalada no automóvel com um simples clique. Não só 
facilita a rotina diária da família, mas também garante 
uma instalação mais segura graças aos indicadores que 
assinalam quando a cadeira está corretamente instalada. 
Depois do bebé crescer, a base Avan/Kio pode ser 
combinada também com a cadeira Kio até cerca dos 4 
anos de idade. Para viagens encantadoras, onde reina a 
boa disposição.

AVAN
A primeira guardiã do bebé.

CARATERÍSTICAS DE USO
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Norma: UN R129/03 (i-Size)

Dimensões externas (L / P / A): 44 / 66 / 59 cm

Peso: 4.1 kg

Select Night Black
00089030400050

Select Pacific Blue
00089030420050

Select Teal Green
00089030410050

Select Garnet Red
00089030430050

Prime Sky Blue
00089030320050

Prime Mat Black
00089030300050

Prime Silent Grey
00089030310050

Prime Pale Rose
00089030330050

Adaptadores Easylife 
(série 2)
00089210320070

Base Avan / Kio
00089040000050

Easy-Tech
00089230900070

Super leve
Os pais com bebés pequenos têm sempre as mãos 
e braços ocupados. Pesando apenas 4,1 kg, a cadeira 
auto Avan pode facilmente ser transportada ao longo do 
dia. Divirta-se com o seu filho e aprecie os mais belos 
momentos passados juntos.

AVAN 40 – 83 CM | MÁX. 15 MESES | MÁX. 13 KG

Protetor de bancos
00088022330070

Rede mosquiteira
00089230290070

Capa de chuva
00089230010070 44 cm 66 cm

5
9 

cm

Sistema de circulação de ar
O ar fresco mantém a boa disposição de todos. É por 
isso que os pequenos orifícios no exterior da estrutura 
e as inserções em malha respirável no revestimento 
da cadeira permitem uma circulação de ar contínua, de 
modo a oferecer um nível de conforto e de bem-estar 
insuperáveis. Seja numa deslocação rápida para ver a 
avó ou viajando com toda a família nas férias, durante o 
verão - o pequeno explorador continuará bem-disposto, 
independentemente do tempo que a viagem durar.

Arnês inteligente
Fixação simples e segura graças ao 
arnês inteligente: quando o bebé é 
removido, o fecho do arnês projeta- 
-se para a frente e permanece nessa 
posição. Dessa forma, quando a 
criança é colocada no lugar, não se 
irá sentar em cima do fecho e os pais 
podem facilmente colocar o cinto na 
criança, em segurança, com todo o 
conforto e rapidez.

Capota para-sol XL
A ampla capota com proteção 
dos raios solares UPF 50 e pala 
extensível, oferece a proteção ideal 
para a pele sensível do bebé nos 
meses do verão ou nas primeiras 
férias em família. Desta forma, 
passear ao ar livre, é seguro e 
divertido para todos!

Travel System
Psst, deixe o bebé dormir mais 
um pouco: com as cadeiras 
auto RECARO, é fácil passar 
do carro para o carrinho, graças 
aos adaptadores especiais - esta 
versatilidade permitirá momentos 
mais tranquilos nas suas 
deslocações diárias.

Capa de verão
00089230350070

Saco Térmico 
Select Night Black
00089230171070

Saco Térmico 
Prime Silent Grey
00089230172070

DETALHES TÉCNICOS

PRÁTICOS ACESSÓRIOS DE VIAGEM

PADRÕES DISPONÍVEIS

PRÁTICOS ACESSÓRIOS DE VIAGEM
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KIO 60 - 105 CM | 3 MESES – 4 ANOS | MÁX. 18 KG

Haverá algo melhor do que colher fruta no pomar com o pai e de seguida adormecer 
tranquilo na cadeira auto? Com vários orifícios no exterior da estrutura e inserções em 
malha no revestimento da cadeira, a criança vai beneficiar de um conforto extra, graças 
ao sistema de circulação de ar. A mãe e o pai também podem relaxar porque a cadeira 
Kio instala-se facilmente no banco de trás, fixando-a com um simples clique na base 
Avan/Kio, com toda a segurança. E o melhor de tudo é que, antes de ser usada com a 
Kio, a base também pode ser utilizada com a cadeira auto Avan.

Estrutura absorvente  
de energia 
Em caso de impacto, a energia é 
dissipada e absorvida através da 
estrutura

Ganchos do cinto 
revestidos 
Evita que aqueçam excessivamente 
nos dias quentes – previne que a pele 
sensível do bebé possa queimar-se

Sistema de arnês  
de 5 pontos

O intuitivo regulador central do 
sistema HERO permite ajustar o 

arnês ao corpo da criança de modo 
a retê-lo na cadeira com  

segurança e simplicidade

Manuseamento intuitivo 
Regulação intuitiva com uma 
só mão para todas as funções 
importantes

Design ergonómico  
Acolchoados laterais planos 
permitem colocar a criança numa 
posição ergonómica

Apoio da cabeça 
ajustável em altura  
com arnês integrado 
Sistema de regulação que 
acompanha o crescimento da 
criança, para lhe oferecer a posição 
mais confortável e ergonómica

Apoio da cabeça  
com “memory foam”

Além de confortável para o bebé, 
esta espuma viscoelástica é 

também particularmente eficaz 
para absorver as forças resultantes 

de um impacto

CARATERÍSTICAS DE USO

Acolchoado em espuma
Adapta-se perfeitamente às formas 

do corpo do bebé e oferece um 
elevado nível de conforto

HERO safety system 
(patenteado) 

Sistema que permite a regulação 
simultânea do apoio da cabeça das 

correias dos ombros e que evita 
que estas deslizem ou se torçam, 

facilitando o fecho  
do cinto de segurança

Sistema modular 
Com a base Avan/Kio, a cadeira auto Avan pode ser 
instalada no automóvel com um simples clique. Isto não 
só facilita a rotina diária dos pais, como também garante 
uma instalação mais segura, graças aos indicadores que 
confirmam se a cadeira está corretamente instalada. 
Quando o bebé crescer, a base Avan/Kio pode ser usada 
em combinação com a cadeira Kio até cerca dos 4 anos 
de idade. Para uma segurança prolongada e muitas 
viagens encantadoras.

KIO
A confortável companheira de viagem.
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KIO 60 - 105 CM | 3 MESES – 4 ANOS | MÁX. 18 KG

Sistema de circulação de ar
O ar fresco mantém a boa disposição de todos. É por 
isso que os pequenos orifícios no exterior da estrutura 
e as inserções em malha respirável no revestimento 
da cadeira permitem uma circulação de ar contínua, de 
modo a oferecer um nível de conforto e de bem-estar 
insuperáveis. Seja numa deslocação rápida para ver a 
avó ou viajando com toda a família nas férias, durante o 
verão - o pequeno explorador continuará bem-disposto, 
independentemente do tempo que a viagem durar.

i-Size
O transporte no sentido inverso à marcha, otimiza a 
proteção contra impactos laterais e a instalação intuitiva 
ISOFIX, oferece à criança a máxima segurança no banco 
de trás. Ao viajar no sentido inverso à marcha, em caso 
de impacto frontal, as forças são distribuídas por todo 
o corpo, e as áreas mais sensíveis como a cabeça e o 
pescoço permanecem protegidas. A cadeira auto cumpre 
os mais rigorosos padrões de segurança, de acordo com 
a norma UN R129.

Arnês inteligente
Fixação simples e segura graças ao arnês inteligente: 
quando o bebé é removido, o fecho do arnês projeta-se 
para a frente e permanece nessa posição. Dessa forma, 
quando a criança é colocada no lugar, não se irá sentar 
em cima do fecho e os pais podem facilmente colocar o 
cinto na criança, em segurança, com todo o conforto e 
rapidez.

Advanced Side Protection (ASP)
Os protetores integrados podem ser facilmente abertos 
do lado da porta. Em caso de impacto lateral, o respetivo 
protetor reduzirá a força que iria atuar sobre a criança. A 
combinação da estrutura da cadeira com os protetores 
integrados duplica a proteção contra impactos laterais. 
Em qualquer veículo.

Regulação com uma só mão
A cadeira Kio dispõe de 5 posições de reclinação, tanto 
no sentido da marcha como no sentido inverso. A po-
sição mais reclinada permite que o pequeno explorador 
possa relaxar ou até adormecer. Acima de tudo, os pais 
valorizam um sistema de regulação intuitivo e simples, 
com uma só mão. Desta forma, as viagens serão mais 
tranquilas para todos.

Select Night Black
00089035400050

Select Pacific Blue
00089035420050

Select Teal Green
00089035410050

Select Garnet Red
00089035430050

Prime Sky Blue
00089035320050

Prime Mat Black
00089035300050

Prime Silent Grey
00089035310050

Prime Pale Rose
00089035330050

Base Avan / Kio
00089040000050

Redutor
recém-nascido 
Select Night Black 
00089036400050

Redutor
recém-nascido  
Prime Silent Grey 
00089036310050

44 cm 46 cm

5
9 

– 
6

5 
cm

Norma: UN R129/03 (i-Size)

Dimensões externas (L / P / A): 44 / 46 / 59  –  65 cm

Peso: 7.8 kg

Capa de verão
00089235350070

Easy-Tech
00089230900070

PRÁTICOS ACESSÓRIOS DE VIAGEM

PADRÕES DISPONÍVEIS 

DETALHES TÉCNICOS
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SALIA ELITE 40 - 105 CM | MÁX. 4 ANOS | MÁX. 18 KG

Das mãos da parteira até casa, da ida ao pediatra pela primeira 
vez até, claro, a visita à avó que também quer ver o netinho - os 
primeiros dias na vida de um bebé são emocionantes.  
A Salia Elite é a primeira cadeira auto 2 em 1 no mundo que 
reúne todos os benefícios de uma cadeira amovível (pesa 
apenas 2.9 kg), com a segurança e o conforto de uma cadeira 
auto rotativa e completa, para crianças até cerca dos 4 anos. 
Esta inovação RECARO oferece aos pais a máxima flexibilidade, 
adaptando-se à sua rotina diária e permitindo que o seu filho 
seja transportado com o máximo conforto e segurança, em 
todas as situações.

SALIA ELITE
A inovação 2 em 1.  
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40 - 105 CM | MÁX. 4 ANOS | MÁX. 18 KGSALIA ELITE

Advanced Side Protection (ASP)
Os protetores integrados podem ser facilmente abertos 
do lado da porta. Em caso de impacto lateral, o respetivo 
protetor reduzirá a força que iria atuar sobre a criança. 
A combinação da cadeira amovível, com a estrutura da 
cadeira rotativa e os protetores integrados, triplica a 
proteção contra impactos laterais. Em qualquer veículo.

Rotação 360 graus
Com um único gesto de uma só mão, a cadeira pode 
rodar 360 graus, para permitir retirar ou sentar de forma 
segura e ergonómica a criança; o arnês abre-se e fecha-se 
rapidamente sem stress. Agora é tempo de começar o dia da 
melhor forma. Porque assim sobra mais tempo - para juntos, 
poderem desfrutar dos alegres momentos em família.

Apoio da cabeça ajustável em altura  
com arnês integrado
Uma boa postura ergonómica é essencial em todas as 
fases do crescimento da criança. O apoio da cabeça 
ajustável em altura com arnês integrado permite o 
máximo conforto, uma postura saudável e melhora a 
segurança em todas as viagens.

i-Size
O transporte no sentido inverso à marcha, otimiza a 
proteção contra impactos laterais e a instalação intuitiva 
ISOFIX, oferece à criança a máxima segurança no banco 
de trás. Ao viajar no sentido inverso à marcha, em caso 
de impacto frontal, as forças são distribuídas por todo 
o corpo, e as áreas mais sensíveis como a cabeça e o 
pescoço permanecem protegidas. A cadeira auto cumpre 
com os mais rigorosos padrões de segurança, de acordo 
com a norma UN R129.   

Instalação ISOFIX com um 
simples clique
Instalação ISOFIX com um clique, 
simples e segura, sem utilizar o cinto de 
segurança do automóvel

Sistema de arnês de 5 pontos
O intuitivo regulador central do sistema 
HERO permite ajustar o arnês ao corpo 
da criança de modo a retê-lo na cadeira 

com segurança e simplicidade

Acolchoado em espuma
Adapta-se perfeitamente às formas do 

corpo do bebé, oferecendo um elevado 
nível de conforto

Regulação com uma só mão
A regulação com uma só mão permite 

uma posição mais confortável e 
reclinada durante a viagem, no sentido 

inverso à marcha (3 posições)

Apoio da cabeça ajustável 
em altura com arnês 
integrado 
Sistema de regulação que acompanha 
o crescimento da criança, para lhe 
oferecer a posição mais  
confortável e ergonómica

Redutor para recém-nascido
O redutor para recém-nascido da 

cadeira amovível permite que o bebé 
fique numa posição reclinada mais 

ergonómica e confortável

Sistema de arnês de 3 
pontos na cadeira amovível
O intuitivo regulador central do sistema 
HERO permite ajustar o arnês ao corpo 
da criança de modo a retê-lo na cadeira 
com segurança e simplicidade

Indicadores na base
Mostram de forma imediata, se tudo 

está corretamente instalado,  
mudando para a cor verde

Sistema de circulação de ar
O sistema passivo de circulação de ar 

torna o transporte mais confortável 
durante as viagens

HERO safety system 
(patenteado) 
Sistema que permite a regulação 
simultânea do apoio da cabeça das 
correias dos ombros e que evita que 
estas deslizem ou se torçam, facilitando 
o fecho do cinto de segurança

Ganchos do cinto revestidos 
Reduz a sua temperatura nos dias mais 

quentes - prevenindo queimaduras na 
pele sensível do bebé

Inovação 2 em 1 
Pela primeira vez no mundo, a Salia Elite combina 
uma cadeira amovível com uma cadeira auto rotativa. 
Todas as características relevantes de segurança estão 
incorporadas na cadeira. Para a máxima comodidade, 
a cadeira amovível pesa apenas 2,9 kg, ideal quando é 
usada fora do veículo. Deste modo, facilita a rotina diária 
das deslocações da família. E o bebé poderá relaxar, 
descansar e até sonhar.

Apoio da cabeça com 
“memory foam”
Além de confortável para o bebé, 
esta espuma viscoelástica é também 
particularmente eficaz para absorver as 
forças resultantes de um impacto

CARATERÍSTICAS DE USO
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40 - 105 CM | MÁX. 4 ANOS | MÁX. 18 KG

Norma: UN R129/00 (i-Size)

Dimensões externas (L / P / A): 44 / 63  –  68 / 61  –  69 cm

Peso: 18 kg (com cadeira amovível)

Select Night Black
00089020400050

Select Pacific Blue
00089020420050

Select Teal Green
00089020410050

Select Garnet Red
00089020430050

Prime Sky Blue
00089020320050

Prime Mat Black
00089020300050

Prime Silent Grey
00089020310050

Prime Pale Rose
00089020330050

SALIA ELITE

Travel System
Psst, deixe o bebé dormir mais um pouco: com as 
cadeiras auto RECARO, é fácil passar do carro para 
o carrinho, graças aos adaptadores especiais - esta 
versatilidade permitirá momentos mais tranquilos nas 
suas deslocações diárias.

44 cm 63 – 68 cm

61
 –

 6
9 

cm

Adaptador Salia Elite
00089220320070

Com o adaptador Salia Elite, a cadeira amovível pode 
ser fixada nos carrinhos de passeio RECARO. Neste 
caso, lembre-se de que serão também necessários os 
adaptadores adicionais, compatíveis com o respetivo 
modelo do carrinho.

Protetor de bancos
00088022330070

Capota de sol
00089220240070

Adaptadores Citylife
00088030320070

Bolsa porta-objetos 
00088028040070

Capa de verão 
00089220350070

Adaptadores Easylife 
(série 2)
00089210320070

Easy-Tech
00089230900070

PRÁTICOS ACESSÓRIOS DE VIAGEM

DETALHES TÉCNICOS

PADRÕES DISPONÍVEIS 
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SALIA 40 - 105 CM | MÁX. 4 ANOS | MÁX. 18 KG

Que bom, quando pais e filhos partilham os mesmos tempos livres. Para 
garantir que a diversão começa ao mesmo tempo que começa o dia, 
desenvolvemos a cadeira auto Salia. É ainda mais cómoda e ergonómica do 
que a sua antecessora. A rotação de 360 graus permite que os pais sentem 
o seu filho numa posição ergonómica enquanto colocam o cinto, ou que 
o retirem do veículo. Rodar a cadeira para um dos lados é brincadeira de 
criança. E o melhor de tudo: fica com uma mão livre - para poder segurar no 
seu brinquedo favorito, por exemplo.

SALIA
A proteção versátil.
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SALIA 40 - 105 CM | MÁX. 4 ANOS | MÁX. 18 KG

Ganchos do cinto revestidos 
Reduz a sua temperatura nos dias mais 
quentes - prevenindo queimaduras na 
pele sensível do bebé

Apoio da cabeça com 
“memory foam”

Além de confortável para o bebé, 
esta espuma viscoelástica é também 

particularmente eficaz para absorver as 
forças resultantes de um impacto

HERO safety system 
(patenteado) 
Sistema que permite a regulação 
simultânea do apoio da cabeça das 
correias dos ombros e e que evita que 
estas deslizem ou se torçam, facilitando 
o fecho do cinto de segurança

Perna de suporte regulável 
Dispositivo fácil de ajustar ao veículo e 
que melhora a estabilidade da cadeira

Instalação ISOFIX com um 
simples clique
Instalação ISOFIX com um clique, 
simples e segura, sem utilizar o cinto de 
segurança do automóvel

Sistema de arnês  
de 5 pontos

O intuitivo regulador central do sistema 
HERO permite ajustar o arnês ao corpo 
da criança de modo a retê-lo na cadeira 

com segurança e simplicidade

Acolchoado em espuma
Adapta-se perfeitamente às formas do 

corpo do bebé, oferecendo um elevado 
nível de conforto

Manuseamento intuitivo 
com uma só mão

Todas as funções importantes podem 
ser intuitivamente efetuadas com uma 

só mão, para maior facilidade de uso

Regulação com uma só mão
A regulação com uma só mão permite 

uma posição mais confortável e 
reclinada durante a viagem, no sentido 

inverso à marcha (3 posições)

Sistema de circulação de ar
O sistema passivo de circulação de ar 
torna o transporte mais confortável 
durante as viagens

Rotação 360 graus
Com um único gesto de uma só mão, a cadeira pode 
rodar 360 graus, para permitir retirar ou sentar de forma 
segura e ergonómica a criança; o arnês abre-se e fecha-
-se rapidamente sem stress. Agora é tempo de começar 
o dia da melhor forma. Porque assim sobra mais tempo 
- para juntos, poderem desfrutar dos alegres momentos 
em família.

i-Size
O transporte no sentido inverso à marcha, otimiza a 
proteção contra impactos laterais e a instalação intuitiva 
ISOFIX, oferece à criança a máxima segurança no banco 
de trás. Ao viajar no sentido inverso à marcha, em caso 
de impacto frontal, as forças são distribuídas por todo 
o corpo, e as áreas mais sensíveis como a cabeça e o 
pescoço permanecem protegidas. A cadeira auto cumpre 
com os mais rigorosos padrões de segurança, de acordo 
com a norma UN R129.

Advanced Side Protection (ASP)
Os protetores integrados podem ser facilmente abertos 
do lado da porta. Em caso de impacto lateral, o respetivo 
protetor reduzirá a força que iria atuar sobre a criança. A 
combinação da estrutura da cadeira com os protetores 
integrados, duplica a proteção contra impactos laterais. 
Em qualquer veículo.

Apoio da cabeça ajustável em altura  
com arnês integrado
Uma boa postura ergonómica é essencial em todas as 
fases do crescimento da criança. O apoio da cabeça ajus-
tável em altura com arnês integrado permite o máximo 
conforto, uma postura saudável e melhora a segurança 
em todas as viagens.

Redutor para recém-nascido
O nosso redutor extra macio para recém-nascido garante 
que o seu bebé fica corretamente posicionado na cadeira 
auto. Dessa forma, o seu filho beneficia do mais alto 
nível de conforto e máxima segurança. Naturalmente, 
os revestimentos podem ser facilmente removidos e 
lavados na máquina. Tudo isto, para maior tranquilidade 
dos pais.

CARATERÍSTICAS DE USO
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SALIA 40 - 105 CM | MÁX. 4 ANOS | MÁX. 18 KG

Norma: UN R129/00 (i-Size)

Dimensões externas (L / P / A): 44 / 63  –  68 / 61  –  69 cm

Peso: 15 kg

44 cm 63 – 68 cm

Select Night Black
00089025400050

Select Pacific Blue
00089025420050

Select Teal Green
00089025410050

Select Garnet Red
00089025430050

Prime Sky Blue
00089025320050

Prime Mat Black
00089025300050

Prime Silent Grey
00089025310050

Prime Pale Rose
00089025330050

Indicadores na base
Deseja recuperar mais tempo durante a sua rotina 
familiar? Os práticos indicadores na base passam 
instantaneamente para verde se a base e a cadeira 
auto estiverem corretamente instaladas, posicionadas 
e bloqueadas. Assim, encontrará todas as informações 
necessárias num instante. E o mais importante: o seu 
filho beneficiará da máxima segurança.

61
 –

 6
9 

cm

Protetor de bancos
00088022330070

Capa de verão
00089220350070

Bolsa porta-objetos 
00088028040070

Capota de sol
00089220240070

Com proteção UPF 50, a ampla capota de sol com pala 
extensível é o complemento ideal para a cadeira auto 
Salia – e não é só no verão. Graças à sua pala, a capota 
pode ser ajustada à posição do seu bebé, sentado ou 
reclinado. A zona posterior em rede garante a circulação 
de ar.

Easy-Tech
00089230900070

PADRÕES DISPONÍVEIS 

DETALHES TÉCNICOS

PRÁTICOS ACESSÓRIOS DE VIAGEM
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TIAN ELITE

Os aniversários das crianças são para serem celebrados. A nossa Tian Elite 
também quer fazer parte dessa celebração em família: é a cadeira auto que 
acompanha o crescimento do seu filho, desde os 9 kg aos 12 anos. E para 
que haja diversão durante a viagem para a sua festa de aniversário, a Tian 
Elite dispõe de um sistema de som com altifalantes integrados no encosto 
da cabeça. O sistema de circulação de ar também assegura a sua boa 
disposição. Desta forma, todos podem desfrutar de uma viagem alegre e 
tranquila, antes da festa começar!

GR 1/2/3 | 9 MESES - 12 ANOS | 9 - 36 KG

TIAN ELITE
Segurança e diversão garantidas.
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TIAN ELITE GR 1/2/3 | 9 MESES - 12 ANOS | 9 - 36 KG

Sistema de som
Os altifalantes integrados no apoio da cabeça, a conexão 
áudio e a bolsa para o leitor MP3, permitem que o 
pequeno viajante desfrute do melhor entretenimento, 
sem que a mãe e o pai sejam obrigados a ouvir a 
estação de rádio ou a música favorita dele. Desta forma, 
a criança irá recostar-se para relaxar, com a cabeça 
corretamente posicionada e protegida pelo apoio da 
mesma.

Sistema de circulação de ar
O ar fresco mantém a boa disposição de todos. É por 
isso que os pequenos orifícios no exterior da estrutura 
e as inserções em malha respirável no revestimento 
da cadeira permitem uma circulação de ar contínua, de 
modo a oferecer um nível de conforto e de bem-estar 
insuperáveis. Seja numa deslocação rápida para ver a 
avó ou viajando com toda a família nas férias, durante o 
verão - o pequeno explorador continuará bem-disposto, 
independentemente do tempo que a viagem durar.

Ganchos do cinto revestidos 
Reduz a sua temperatura nos dias mais 
quentes - prevenindo queimaduras na 
pele sensível da criança (Gr. 1)

Instalação Universal  
Instalação rápida e simples, usando 

apenas o cinto de 3 pontos  
do veículo

Conectores  
integrados Seatfix
Instale facilmente a cadeira no 
automóvel através dos conectores 
integrados Seatfix (Gr. 2/3)

Acolchoado em espuma 
Adapta-se perfeitamente às 
formas do corpo da criança, 

oferecendo um elevado nível  
de conforto

Guias de passagem  
do cinto  
A correta instalação da cadeira é 
facilitada pelas visíveis  
guias vermelhas

Abas inteligentes de 
proteção

As abas acolchoadas nos ombros 
acompanham o crescimento da 

criança, graças ao encosto ajustável 
em altura

Sistema de arnês  
de 5 pontos 
O intuitivo regulador central do 
sistema HERO permite ajustar o 
arnês ao corpo da criança de modo 
a retê-lo na cadeira com segurança 
e simplicidade (Gr. 1)

Advanced Side 
Protection (ASP)
Os protetores laterais amovíveis 
absorvem a energia em caso de 
impacto lateral

Encosto adaptável
O encosto acompanha o contorno 
do banco do veículo

Apoio das pernas 
extensível

Adapta-se ao tamanho do seu filho, 
oferecendo-lhe  

um suporte adequado

Encosto reclinável
Reclinação regulável da cadeira 

para uma posição confortável (Gr. 1)

Compartimento 
integrado para o arnês 

Fácil conversão para o Grupo 2/3, 
através da arrumação do arnês no 

respetivo compartimento integrado, 
sem a necessidade  

de o desmontar

A cadeira auto que cresce com a criança
Uma cadeira auto para quase toda a infância? O encosto 
regulável em altura, com apoio da cabeça integrado 
torna isto possível. Deste modo, a cadeira pode ser 
perfeitamente ajustada à altura do seu filho e crescer 
gradualmente com ele, dos nove meses aos doze anos*.

*NOTA: o transporte no sentido inverso à marcha é 
recomendável, pelo menos, até aos 18 meses de idade.

CARATERÍSTICAS DE USO

Instalação universal 
Para garantir que o bebé possa viajar em segurança 
também no carro dos avós, a Tian Elite pode ser 
instalada de forma universal, rápida e simples, usando o 
cinto de segurança de 3 pontos do veículo. Uma solução 
flexível para todas as famílias.

Estrutura leve
Pesando cerca de 8.6 kg, a Tian Elite pode ser facilmente 
removida de um veículo para mais tarde, ser instalada 
de novo. Isso facilita a vida dos pais, mas também 
dos avós. Durante o processo de desenvolvimento, as 
nossas cadeiras auto são sempre projetadas a pensar 
em toda a família.

UNIVERSAL
INSTALLATION
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TIAN ELITE GR 1/2/3 | 9 MESES - 12 ANOS | 9 - 36 KG

HERO safety system (patenteado)
Com o sistema patenteado HERO safety system, a 
colocação do arnês ao seu filho é simples e rápida. A 
segurança HERO é a combinação do apoio da cabeça, 
das correias dos ombros e respetivos protetores, num 
único sistema que impede que as correias deslizem ou se 
torçam. Isto economiza tempo e preocupações durante a 
rotina diária, e acima de tudo, aumenta a segurança em 
todas as viagens.

5
6.
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 –

  8
0.

5 
cm

Select Night Black
00088043400050

Select Pacific Blue
00088043420050

Select Teal Green
00088043410050

Select Garnet Red
00088043430050

Prime Sky Blue
00088043320050

Prime Mat Black
00088043300050

Prime Silent Grey
00088043310050

Prime Pale Rose
00088043330050

44 cm 47  –  53 cm

Norma: UN R44/04

Dimensões externas (L / P / A):: 44 / 47  –  53 / 56.5  –  80.5 cm

Peso: 8.6 kg

PRÁTICOS ACESSÓRIOS DE VIAGEM

PADRÕES DISPONÍVEIS

DETALHES TÉCNICOS

Protetor de bancos
00088022330070

Capa de verão 
00088242350070

Easy-Tech
00089230900070
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TIAN GR 1/2/3 | 9 MESES - 12 ANOS | 9 - 36 KG

Instalação Universal
Instalação rápida e simples, em 

qualquer veículo, usando o cinto de 
3 pontos

Conectores integrados 
Seatfix
Instale facilmente a cadeira no 
automóvel através dos conectores 
integrados Seatfix (Gr. 2/3)

Advanced 
Side Protection (ASP)
Os protetores laterais integrados 
absorvem a energia em caso de 
impacto lateral

Acolchoado em espuma
Adapta-se perfeitamente às formas 
do corpo da criança, oferecendo um 
elevado nível de conforto

Encosto adaptável
O encosto acompanha o contorno 
do banco do veículo

Estrutura leve
Pesa cerca de 8.4 kg 
e pode ser facilmente 
desmontada e 
transportada

A cadeira auto que cresce 
com a criança

Graças ao encosto e apoio da cabeça 
reguláveis, a cadeira pode ser utilizada 

dos 9 meses aos 12 anos*

*NOTA: o transporte no sentido inverso à 
marcha é recomendável, pelo menos, até 
aos 18 meses de idade.

HERO safety system 
(patenteado)

Sistema que permite a regulação 
simultânea do apoio da cabeça, das 

correias dos ombros e respetivos 
protetores, e que evita que as 

correias deslizem ou se torçam, 
facilitando o fecho do cinto de 

segurança (Gr. 1)

Guias de passagem  
do cinto

A correta instalação da cadeira é 
facilitada pelas visíveis  

guias vermelhas

Encosto reclinável
Reclinação regulável da cadeira 

para uma posição confortável (Gr. 1)

Compartimento 
integrado para o arnês 

Fácil conversão para o Grupo 2/3, 
através da arrumação do arnês no 

respetivo compartimento integrado, 
sem a necessidade  

de o desmontar

Finalmente, é tempo das férias em família. E a cadeira Tian vai garantir que a época mais 
desejada do ano comece da melhor forma, desde o primeiro quilómetro. Uma cadeira 
auto versátil que combina design ergonómico, funções inteligentes e um conceito de 
segurança, que só a RECARO poderia apresentar.

TIAN 
A versátil companheira de viagem.

Core Performance Black
00088042240050

Core Xenon Blue
00088042190050

Core Carbon Black
00088042170050

Core Power Berry
00088042220050

44 cm 47 cm
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Sistema de arnês de 
5 pontos
O intuitivo regulador central do 
sistema HERO permite ajustar o 
arnês ao corpo da criança de modo 
a retê-lo na cadeira com segurança 
e simplicidade (Gr. 1)

Norma: UN R44/04

Dimensões externas (L / P / A):  44 / 47 / 56.5  –  80.5 cm

Peso: 8.4 kg

DETALHES TÉCNICOS

Ganchos do cinto revestidos
Reduz a sua temperatura nos dias mais 
quentes - prevenindo queimaduras na 
pele sensível da criança (Gr. 1)

CARATERÍSTICAS DE USO

PADRÕES DISPONÍVEIS

Protetor de bancos
00088022330070

Capa de verão
00088242350070

PRÁTICOS ACESSÓRIOS DE VIAGEM

Easy-Tech
00089230900070
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GR 1/2/3 | 9 MESES - 12 ANOS | 9 - 36 KGYOUNG SPORT HERO

Quando as viagens com o seu filho oferecem este nível de conforto, tudo será mais 
tranquilo também para si. Basta espreitá-lo de vez em quando no banco de trás e 
confirmar que está tudo perfeito. Além disso, sabendo que o seu filho e a Young Sport 
Hero irão em breve de férias com os avós, ficará satisfeito por se lembrar como é fácil 
desinstalar e instalar a cadeira, de forma simples, rápida e segura, usando apenas o 
cinto de segurança de 3 pontos do veículo.

Instalação universal
Para garantir que o bebé possa viajar em segurança 
também no carro dos avós, a Young Sport Hero pode ser 
instalada de forma universal, rápida e simples, usando 
o cinto de segurança de 3 pontos do veículo. É por isso
que toda a família deseja viajar com uma cadeira assim.

Sistema de arnês de 5 
pontos

O intuitivo regulador central do 
sistema HERO permite ajustar o 

arnês ao corpo da criança de modo 
a retê-lo na cadeira com segurança 

e simplicidade (Gr. 1)

Redutor da cadeira
Para uma ergonomia ideal e 

adequada à criança (Gr. 1)

Acolchoado em espuma
Adapta-se perfeitamente ao corpo 

da criança, oferecendo um  
elevado nível de conforto

Guias de passagem do cinto
A correta instalação da cadeira é 
facilitada pelas visíveis guias vermelhas

Apoios dos braços 
reforçados
Oferecem maior conforto para as 
crianças mais crescidas

Sistema de circulação de ar 
O sistema passivo de circulação de ar 
torna as viagens particularmente mais 
agradáveis e confortáveis

Ganchos do cinto revestidos
Reduz a sua temperatura nos dias mais 
quentes - prevenindo queimaduras na 
pele sensível da criança (Gr. 1)

YOUNG SPORT HERO
A próxima geração.

CARATERÍSTICAS DE USO
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YOUNG SPORT HERO GR 1/2/3 | 9 MESES - 12 ANOS | 9 - 36 KG

Norma: UN R44/04

Dimensões externas (L / P / A):: 58 / 50 / 63  –  71 cm

Peso: 8 kg

Core Performance Black
00088014240050

Core Xenon Blue
00088014190050

Core Carbon Black
00088014170050

Core Power Berry
00088014220050

Prime Sky Blue
00088014320050

Prime Mat Black
00088014300050

Prime Silent Grey
00088014310050

Prime Pale Rose
00088014330050

Protetor de bancos
00088022330070

Capa Air Mesh
00088037350000

A cadeira auto que cresce com a criança
Uma cadeira auto para quase toda a infância? O encosto 
regulável em altura, com apoio da cabeça integrado, 
permite que isso seja possível. Desta forma, a cadeira 
pode ser perfeitamente ajustada à altura do seu filho 
e crescer gradualmente com ele, dos 9 meses aos 12 
anos*.

*NOTA: o transporte no sentido inverso à marcha é 
recomendável, pelo menos, até aos 18 meses de idade.

Estrutura leve
Pesando cerca de 8 kg, a Young Sport 
Hero pode ser facilmente removida de 
um veículo para mais tarde, ser instalada 
de novo. Isso facilita a vida dos pais, 
mas também dos avós. Durante o pro-
cesso de desenvolvimento, as nossas 
cadeiras auto são sempre projetadas a 
pensar em toda a família.

Advanced Side Protection (ASP)
Seja para o treino de futebol ou 
num fim-de-semana prolongado: 
os protetores integrados oferecem 
a máxima proteção em todas as 
viagens. No caso de um impacto 
lateral, vão absorver a força que 
seria exercida sobre a criança. Desta 
forma, filhos e pais podem viajar 
mais tranquilos.

HERO safety system (patenteado)
Com o sistema patenteado HERO safety system, a 
colocação do arnês ao seu filho é simples e rápida. A 
segurança HERO é a combinação do apoio da cabeça, 
das correias dos ombros e respetivos protetores, num 
único sistema que impede que as correias deslizem 
ou se torçam. Isto economiza tempo e preocupações 
durante a rotina diária, e acima de tudo, aumenta a 
segurança em todas as viagens.

Regulação do ângulo da cadeira
A cadeira auto pode ser ajustada 
numa posição mais reclinada, para 
crianças pequenas do Grupo 1. O 
seu filho poderá assim beneficiar do 
mais alto nível de conforto, durante 
as viagens.

58 cm 50 cm
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Easy-Tech
00089230900070

DETALHES TÉCNICOS

PRÁTICOS ACESSÓRIOS DE VIAGEM

PADRÕES DISPONÍVEIS 
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PLATZHALTER

MONZA NOVA IS GR 1/2/3 | 9 MESES - 12 ANOS | 9 - 36 KG

A paixão do pai sempre foram os automóveis desportivos. Mas com o nascimento do 
primeiro filho, a segurança passou a ser a sua principal preocupação. Já para a criança, 
o mais importante é usufruir de um elevado nível de conforto e poder ouvir as suas 
músicas preferidas. A Monza Nova IS combina as prioridades dos pais e as necessidades 
dos filhos. Os altifalantes integrados e a conexão áudio oferecem diversão à criança que, 
inicialmente estará protegida com o Impact Shield e mais tarde, com o cinto de segurança 
do veículo. O ADAC e o Stiftung Warentest também ficaram convencidos com o nível de 
segurança deste modelo, tendo-lhe atribuído uma pontuação de 2,0.

A cadeira auto que cresce com a criança
Uma cadeira auto para quase toda a infância? O apoio 
da cabeça ajustável em altura permite que isso seja 
possível. Desta forma, a cadeira pode ser perfeitamente 
ajustada à altura do seu filho e crescer gradualmente 
com ele, até aos 12 anos*.

*NOTA: o transporte no sentido inverso à marcha é 
recomendável, pelo menos, até aos 18 meses de idade.

Conectores integrados 
Seatfix
Instale facilmente a cadeira no 
automóvel através dos conectores 
integrados Seatfix

Guias de passagem  
do cinto
A correta instalação da cadeira 
é facilitada pelas visíveis guias 
vermelhas

Instalação Universal
Pode ser instalada no automóvel 

sem ISOFIX, de um modo simples 
e rápido, usando o cinto de  

3 pontos do veículo

Acolchoado em espuma
Adapta-se perfeitamente ao corpo 
da criança, oferecendo um elevado 

nível de conforto

Apoios dos braços 
reforçados

Oferecem maior proteção na zona 
pélvica e maior conforto para as 

crianças mais crescidas

CARATERÍSTICAS DE USO

Sistema de som
Os altifalantes integrados no apoio da cabeça, a conexão 
áudio e a bolsa para o leitor MP3, permitem que o 
pequeno viajante desfrute do melhor entretenimento, 
sem que a mãe e o pai sejam obrigados a ouvir a 
estação de rádio ou a música favorita dele. Desta 
forma, a criança irá recostar-se e relaxar, com a cabeça 
corretamente posicionada e protegida pelo apoio da 
mesma.

MONZA NOVA IS
Segurança em primeiro.
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MONZA NOVA IS

Norma: UN R44/04

Dimensões externas (L / P / A): 56 / 45  –  54 / 67  –  86 cm

Peso: 7.7 kg

DETALHES TÉCNICOS

Impact shield
Para crianças do Grupo 1, a cadeira auto é usada com 
o Impact Shield, um protetor contra impactos frontais, 
retido pelo cinto de segurança do veículo. Este escudo 
protetor que envolve a criança, distribui e absorve a 
energia de um impacto frontal em toda a sua superfície 
- comparável à função de um airbag. Assim, as áreas 
sensíveis do pescoço, cabeça e peito da criança são 
protegidas. As crianças mais crescidas (Gr. 2/3) são 
retidas com o cinto de segurança do veículo, para o 
máximo conforto e segurança.

Sistema de circulação de ar
O ar fresco mantém todos felizes. É 
por isso que o sistema de ventilação 
passiva garante uma contínua 
circulação de ar, oferecendo um nível 
de conforto e bem-estar difíceis de 
superar. Seja numa viagem rápida 
para ver a avó ou viajando com toda a 
família nas férias, durante o verão - o 
pequeno explorador continuará bem 
disposto, independentemente do 
tempo que a viagem durar.

Advanced Side Protection (ASP)
Seja para o treino de futebol ou 
num fim-de-semana prolongado: 
os protetores integrados oferecem 
a máxima proteção em todas as 
viagens. No caso de um impacto 
lateral, vão absorver a força que 
seria exercida sobre a criança. Desta 
forma, filhos e pais podem viajar 
mais tranquilos.

Core Performance Black
00088008240050

Core Xenon Blue
00088008190050

Core Carbon Black
00088008170050

Core Power Berry
00088008220050

Prime Sky Blue
00088008320050

Prime Mat Black
00088008300050

Prime Silent Grey
00088008310050

Prime Pale Rose
00088008330050

Protetor de bancos
00088022330070

Capa Air Mesh 
00088035350000

56 cm 45 – 54 cm

67
  –

  8
6 

cm

Almofada de cabeça integrada
A almofada integrada no apoio 
da cabeça oferece bem-estar e 
segurança em todas as viagens. 
Especialmente quando adormece, a 
criança beneficia significativamente 
de mais conforto. A almofada é 
ajustável em profundidade e pode 
ser adaptada individualmente ao seu 
filho.

GR 1/2/3 | 9 MESES - 12 ANOS | 9 - 36 KG

PRÁTICOS ACESSÓRIOS DE VIAGEM

PADRÕES DISPONÍVEIS 
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MAKO ELITE 100 - 150 CM | 3.5 ANOS - 12 ANOS

Mesmo com o seu filho mais crescido, a exigência pela 
máxima segurança continua a ser a mesma. Com a cadeira 
auto Mako Elite, dos 3,5 aos 12 anos, o seu filho está seguro e 
protegido em todas as viagens. As zonas perfuradas existentes 
na estrutura da cadeira auto garantem uma circulação de ar 
adequada. O sistema integrado de som oferece diversão e 
entretenimento aos jovens viajantes. Seja para ir ao futebol ou 
às compras, com o pai ou com a mãe, qualquer viagem será 
certamente agradável e divertida.

MAKO ELITE
Segurança e diversão.
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MAKO ELITE 100 - 150 CM | 3.5 ANOS - 12 ANOS

Conectores ISOFIX
Instalação rápida e segura 
que oferece uma estabilização 
adequada da cadeira auto  
no veículo

Acolchoado em espuma
Adapta-se perfeitamente ao corpo 

da criança, oferecendo um  
elevado nível de conforto

Encosto adaptável
O encosto acompanha o contorno 
do banco do veículo

Apoio das pernas 
extensível

Adapta-se ao tamanho do seu filho, 
oferecendo-lhe um  

suporte e conforto ideais

Sistema de circulação de ar
O ar fresco mantém a boa disposição de todos. É por 
isso que os pequenos orifícios no exterior da estrutura 
e as inserções em malha respirável no revestimento 
da cadeira permitem uma circulação de ar contínua, de 
modo a oferecer um nível de conforto e de bem-estar 
insuperáveis. Seja numa deslocação rápida para ver a 
avó ou viajando com toda a família nas férias, durante o 
verão - o pequeno explorador continuará bem-disposto, 
independentemente do tempo que a viagem durar.

Sistema de som
Os altifalantes integrados no apoio da cabeça e a 
conexão áudio permitem que o pequeno viajante 
desfrute do melhor entretenimento, sem que a mãe 
e o pai sejam obrigados a ouvir a estação de rádio 
ou a música favorita dele. Desta forma, a criança irá 
recostar-se para relaxar, com a cabeça corretamente 
posicionada e protegida pelo apoio da mesma.

i-Size
Com i-Size, a cadeira auto cumpre com os mais 
rigorosos padrões de segurança, de acordo com a 
norma UN R129. Os altos requisitos de proteção 
contra impactos laterais não são apenas cumpridos, 
são excedidos. Os pais beneficiam de uma instalação 
simples e segura, graças aos conectores ISOFIX. A 
cadeira auto é compatível com todos os bancos de 
veículos com o logotipo i-Size e virtualmente com todos 
os outros bancos com conectores ISOFIX. As crianças 
viajam em segurança e os pais desfrutam de uma total 
flexibilidade.

Advanced Side Protection (ASP)
Os protetores amovíveis podem ser fixados de forma 
rápida e simples à cadeira auto. No caso de um impacto 
lateral, os protetores absorvem a energia e reduzem a 
força que atuaria sobre a criança, oferecendo a máxima 
proteção. Recomendamos sempre a instalação dos 
protetores no lado da porta, para oferecer a maior 
segurança possível. Em qualquer veículo.

Apoio da cabeça ajustável em altura
Uma boa postura ergonómica é essencial em todas as 
fases de crescimento da criança. O encosto regulável 
em altura com o apoio da cabeça integrado, permite 
o máximo conforto, garantindo uma postura saudável
e graças ao sistema otimizado do arnês, aumenta a
segurança em todas as viagens.

CARATERÍSTICAS DE USO
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MAKO ELITE 100 - 150 CM | 3.5 ANOS - 12 ANOS

Select Night Black
00088045400050

Select Pacific Blue
00088045420050

Select Teal Green
00088045410050

Select Garnet Red
00088045430050

Prime Sky Blue
00088045320050

Prime Mat Black
00088045300050

Prime Silent Grey
00088045310050

Prime Pale Rose
00088045330050

44 cm 47  –  53 cm

6
0.

5 
– 

8
0.

5 
cm

Abas inteligentes de proteção
As abas acolchoadas devem estar sempre ao nível dos 
ombros da criança de modo a garantir a sua segurança 
e o conforto quando sentada na cadeira auto. Mas 
o melhor de tudo é que estas Abas Inteligentes de
Proteção crescem com a criança, graças ao encosto
regulável - até aos 12 anos ou até 150 cm de altura.

Protetor de bancos
00088022330070

Capa de verão 
00088244350070

PADRÕES DISPONÍVEIS 

PRÁTICOS ACESSÓRIOS DE VIAGEM

Norma:

Crianças com 100-135 cm de altura: UN R129/02 i-Size

Crianças com 130-150 cm de altura: UN R129/02 

 veículo específico (ver lista de compatibilidade)

Dimensões externas (L / P / A): 44 / 47  –  53 / 60.5  –  80.5 cm

Peso: 7.2 kg

DETALHES TÉCNICOS
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MAKO 100 - 150 CM | 3.5 ANOS - 12 ANOS

Core Performance Black
00088044240050

Core Xenon Blue
00088044190050

Core Carbon Black
00088044170050

Core Power Berry
00088044220050

Todas as viagens, curtas e longas, serão melhores a partir de agora. O acolchoado 
especial em espuma, da cadeira auto Mako, ajusta-se na perfeição às formas do corpo 
do seu filho, oferecendo-lhe um suporte ergonómico. Com este nível de conforto, o 
seu pequeno explorador não vai querer sair nem para comer um gelado. E nem precisa 
porque, o revestimento é lavável na máquina. Só as princesas e os pilotos de corridas 
viajam com tanto conforto.

Apoio da cabeça 
ajustável em altura

Ajuste simples e independente 
para acompanhar o crescimento 

da criança e facilitar uma posição 
reclinada e ergonómica

i-Size
Testada e aprovada de acordo com 

a norma UN R129 para  
a máxima segurança

Acolchoado em espuma 
Adapta-se perfeitamente às formas 

do corpo da criança e oferece o 
mais elevado nível de conforto

Norma: 

Crianças com 100-135 cm de altura: UN R129/02 i-Size

Crianças com 130-150 cm de altura: UN R129/02  

veículo específico (ver lista de compatibilidade)

Dimensões externas (L / P / A): 44 / 47 / 60.5  –  80.5 cm

Peso: 7 kg

44 cm 47 cm

6
0.

5 
 –

  8
0.

5 
cm

Advanced Side  
Protection (ASP)
Os protetores laterais com ASP 
integrado, absorvem a energia em 
caso de impacto lateral

Conectores ISOFIX 
Instalação rápida e segura 
que oferece uma estabilização 
adequada da cadeira auto no 
veículo

Protetores dos ombros
Oferecem suporte e garantem a 
máxima segurança em caso de um 
impacto lateral

Encosto adaptável
O encosto acompanha o contorno 
do banco do veículo

Capa de verão
00088244350070

Protetor de bancos
00088022330070

MAKO
A confortável companheira de viagem.

DETALHES TÉCNICOS

PADRÕES DISPONÍVEIS 

PRÁTICOS ACESSÓRIOS DE VIAGEM

CARATERÍSTICAS DE USO
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GR. 2/3 | 3.5 ANOS - 12 ANOS | 15 - 36 KGMONZA NOVA 2 SF

Norma: UN R44/04

Dimensões externas (L / P / A): 56 / 45  –  54 / 67  –  86 cm

Peso: 6.8 kg

Mesmo os mais jovens viajantes já têm o seu próprio gosto musical - claro. Como tal, a 
Monza Nova 2 SF tem algo de muito especial a oferecer: um sistema de som integrado 
com altifalantes e conexão áudio. Além disso, a ADAC e a Stiftung Warentest atri-
buíram-lhe no teste, uma pontuação de 1,8. Aqui os pequeninos podem ouvir música, 
seguros e tranquilos.

Capa Air mesh 
00088035350000

Core Performance Black
00088010240050

Core Xenon Blue
00088010190050

Core Carbon Black
00088010170050

Core Power Berry
00088010220050

Prime Sky Blue
00088010320050

Prime Mat Black
00088010300050

Prime Silent Grey
00088010310050

Prime Pale Rose
00088010330050

Sistema de circulação 
de ar

O sistema passivo de circulação 
de ar torna o transporte mais 

confortável durante as viagens

Apoio da cabeça 
ajustável em altura

Posição ergonómica dos 3,5 aos 12 
anos, graças à regulação em altura 

do apoio da cabeça,  
ajustável em 11 posições

Acolchoado em espuma
Adapta-se perfeitamente às formas 
do corpo da criança, oferecendo um 

elevado nível de conforto

Sistema de som
Altifalantes integrados, conexão 
áudio e bolsa para o dispositivo 

áudio, garantem o melhor 
entretenimento

Apoios dos braços 
reforçados

Oferecem maior proteção na zona 
pélvica e maior conforto para as 

crianças mais crescidas

Conectores  
integrados Seatfix
Instale facilmente a cadeira no 
automóvel através dos conectores 
integrados Seatfix

Instalação Universal 
Pode ser instalada no automóvel 
sem ISOFIX, de um modo simples 
e rápido, usando apenas o cinto de 
3 pontos do veículo

Guias de passagem do 
cinto
A correta instalação da cadeira  
é facilitada pelas visíveis  
guias vermelhas

Advanced Side  
Protection (ASP)
Os protetores laterais integrados 
absorvem a energia em caso de 
impacto lateral

Almofada de cabeça 
integrada
Almofada ajustável em 
profundidade, para o  
máximo conforto

56 cm 45 – 54 cm

67
 –

 8
6 

cm

Protetor de bancos
00088022330070

MONZA NOVA 2 SF
Viagens divertidas e seguras.

DETALHES TÉCNICOS

CARATERÍSTICAS DE USO

PRÁTICOS ACESSÓRIOS DE VIAGEM

PADRÕES DISPONÍVEIS 
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MONZA NOVA EVO SF GR. 2/3 | 3.5 ANOS - 12 ANOS | 15 - 36 KG

Norma: UN R44/04

Dimensões externas (L / P / A): 56 / 45  –  54 / 67  –  86 cm

Peso: 6.1 kg

Core Performance Black
00088012240050

Core Xenon Blue
00088012190050

Core Carbon Black
00088012170050

Core Power Berry
00088012220050

Tanto em viagens curtas ou longas, os pequenos passageiros da Monza Nova Evo 
SF sentem-se sempre à vontade. Isso é possível quando se oferece um sistema de 
circulação de ar. E a mãe também pode ficar tranquila graças ao nosso conceito de 
segurança. A ADAC e a Stiftung Warentest testaram o seu desempenho e atribuíram 
uma classificação de 2,0.

CARATERÍSTICAS DE USO

Acolchoado em espuma
Adapta-se perfeitamente às formas 
do corpo da criança, oferecendo um 

elevado nível de conforto

Apoios dos braços 
reforçados 

Oferecem maior proteção na zona 
pélvica e maior conforto para as 

crianças mais crescidas

Sistema de  
circulação de ar

O sistema passivo de circulação 
de ar torna o transporte mais 

confortável durante as viagens

Guias de passagem  
do cinto
A correta instalação da cadeira 
é facilitada pelas visíveis guias 
vermelhas

Apoio da cabeça 
ajustável em altura

Posição ergonómica dos 3,5 aos 12 
anos, graças à regulação em altura 

do apoio da cabeça,  
ajustável em 11 posições

Advanced Side  
Protection (ASP)
Os protetores laterais integrados 
absorvem a energia em caso de 
impacto lateral

Instalação universal  
Pode ser instalada no automóvel 
sem ISOFIX, de um modo simples 
e rápido, usando apenas o cinto de 
3 pontos do veículo

Conectores integrados 
Seatfix 
Instale facilmente a cadeira no 
automóvel através dos conectores 
integrados Seatfix

56 cm 45 – 54 cm

67
 –

 8
6 

cm

Capa Air mesh 
00088035350000

(disponibilidade sujeita a confirmação)Protetor de bancos
00088022330070

MONZA NOVA EVO SF
Simples e segura.

DETALHES TÉCNICOS

PADRÕES DISPONÍVEIS 

PRÁTICOS ACESSÓRIOS DE VIAGEM
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Mobilidade individual – em qualquer lugar, em qualquer percurso. Os produtos RECARO 
tornam isso possível. Os carrinhos Sadena e Celona adaptam-se às necessidades da 
sua família. Com um Travel System 4 em 1 constituído por chassis, cadeira de passeio, 
alcofa, alcofa Light e cadeira auto RECARO, a sua família vai encontrar o parceiro ideal 
em todas as situações – seja num longo passeio exploratório ou apenas numa pequena 
volta na cidade.

SADENA / CELONAFAÇA A SUA ESCOLHA

Prática funcionalidade e design moderno – os produtos 
RECARO combinam ambos. Escolha o carrinho que mais 
lhe agradar e que satisfaça as necessidades da família. 
Os carrinhos Sadena e Celona são unidades individuais 
que permitem várias combinações. Isto significa que 
poderá escolher o chassis conforme as suas preferências 
e depois combiná-lo com a cadeira de passeio, a alcofa, 

a alcofa Light ou a cadeira auto. A escolha da cor do 
chassis e dos outros elementos será da sua inteira 
vontade: um chassis preto com a cadeira no padrão 
Select Teal Green? Ou talvez um chassis prateado com 
a alcofa num padrão Prime? Sem problema. Combine os 
vários elementos de modo a agradar a toda a família.

FAÇA A SUA ESCOLHA MODULARIDADE – CONFIGURAR LIVREMENTE

CADEIRA DE PASSEIO
0 - 4 anos

SADENA CELONA

ALCOFA
0 - 6 meses

AVAN
0 - 15 meses

ALCOFA LIGHT +  
CADEIRA DE PASSEIO

0 - 4 anos
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SADENA

+ Graças às suas dimensões compactas, é super ágil e 
fácil de manobrar

+ A curta distância entre eixos oferece uma condução 
fácil em espaços reduzidos

+ Ideal para o ambiente urbano: super leve e compacto 
quando fechado

+ Chassis de alta qualidade que promove o máximo con-
forto em todas as situações

CELONA

+ Elevado nível de conforto, graças às suas rodas 
grandes com amortecedores

+ Amplo cesto porta-objetos com espaço para guardar 
tudo o que o bebé necessita

+ A posição elevada da cadeira permite ao Celona 
substituir a cadeira de papa

+ Ergonómico e adaptável a diversos condutores, graças 
à pega regulável em altura

FAÇA A SUA ESCOLHA

AGORA PODE ESCOLHER – ESCOLHA O SEU FAVORITO

CADEIRA DE PASSEIO SADENA / CELONA 

Arnês com 5 pontos 
Com protetores acolchoados nas 

correias dos ombros – material 
macio para um conforto extra

Capota para-sol XXL 
A ampla e extensível capota para-
sol com proteção UPF 50 é como 
um ninho que protege dos agentes 
exteriores, criando uma ilha de 
tranquilidade

Janela na capota  
para-sol
A janela em rede garante a cir-
culação de ar e permite aos pais 
vigiarem a criança

Botões com memória
Permitem remover a cadeira com 
uma só mão

Posição ergonómica 
desde o nascimento
Encosto regulável com uma só mão 
e apoio das pernas ajustável, para 
uma posição horizontal ergonómica

Sistema de  
circulação de ar 
Aberturas inteligentes na parte 
exterior da estrutura e inserções 
de malha respirável no forro do 
assento permitem uma contínua 
circulação de ar

Cadeira reversível
Pode ser instalada no carrinho 

virada para os pais ou para a frente

Apoio da cabeça 
ergonómico
Os acolchoados reforçados na área 
da cabeça oferecem um conforto 
adicional e previnem que a cabeça 
deslize para os lados,  
durante o sono

Sistema de arnês  
inteligente

Colocar o cinto ao seu filho tornou- 
-se muito fácil, graças às correias do 
arnês que se afastam e mantêm-se 

abertas, enquanto coloca  
e retira a criança

HERO safety system 
(patenteado)

O conjunto formado pelas correias 
dos ombros, protetores e apoio da 
cabeça, previne que o arnês possa 

torcer-se ou deslizar

Barra frontal
Pode abrir-se só de um lado ou 

de ambos, para permitir colocar a 
criança no carrinho

Apoio da cabeça regulável 
com arnês integrado

Este sistema permite a regulação 
simultânea do apoio da cabeça e do 
arnês, com uma só mão, de modo a 

acompanhar o crescimento  
da criança

Acolchoados em espuma
Adaptam-se perfeitamente ao 
corpo da criança e oferecem um 
elevado nível de conforto

Acessório Adicional
A capa de chuva incluída, com 

refletores e janela com abertura, 
adapta-se na perfeição à cadeira 

de passeio

CADEIRA DE PASSEIO SADENA / CELONA 
Conforto Extra. 

Seja qual for o chassis que escolher, a RECARO tem sempre a cadeira de passeio, alcofa, alcofa Light ou cadeira 
auto ideais para si. Perfeitas desde o primeiro dia.

Com a confortável cadeira de passeio, a escolha é sua: poderá sentar o bebé virado para si, ou – se houver muito 
para descobrir – poderá virá-lo para a frente. Também pode reclinar totalmente a cadeira – para deixá-lo relaxar ou 
dormir uma pequena sesta. A alcofa é perfeita para o recém-nascido, para que possa dormir um sono descansado. 
Também poderá escolher a alcofa Light que se fixa facilmente na cadeira. Assim, o recém-nascido fica protegido na 
alcofa como num ninho, e mais tarde, bem aconchegado no saco térmico. Os adaptadores para fixar a cadeira auto 
no chassis estão incluídos. Agora, a sua mobilidade não tem limites.

DIVIRTA-SE A PASSEAR EM FAMÍLIA 
Juntos são a companhia perfeita.
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ALCOFA SADENA / CELONA ALCOFA LIGHT SADENA / CELONA

Colchão espaçoso em 
espuma macia com capa 
em fibras de bambu 
Para um suave, confortável e 
ergonómico descanso

Tecido repelente 
antinódoas na zona  
dos pés
Material têxtil que permite limpar 
facilmente, a sujidade dos  
sapatos da criança

Capota para-sol ampla e 
extensível 

A capota para-sol com filtro UPF 50 
protege dos raios de sol, do vento e 

das intempéries

Solução de passeio  
2 em 1

Até no máx. 6 meses como alcofa 
Light (recém-nascido), e depois 

como um saco térmico confortável

Janela na capota  
para-sol
A janela em rede garante a 
circulação de ar e permite aos pais 
vigiarem a criança

Proteção ninho  
Têxtil exterior repelente de água 
e tecido interno protetor de vento 
frio e chuva

Botões com memória
Permitem fixar e remover a alcofa 

com uma só mão, sem  
adaptadores adicionais

Colchão espaçoso com 
capa em fibras de bambu

Para um suave, confortável e 
ergonómico descanso

Vista panorâmica 
Para uma vista desobstruída e uma 
correta circulação de ar na alcofa

Padrões e design
Os padrões e o design em todos 
os detalhes, estão perfeitamente 
alinhados com os carrinhos  
Sadena e Celona

Saco Térmico expansível
O tamanho pode ser expandido 
para crianças maiores

Padrões e design
Os padrões e o design em todos 
os detalhes, estão perfeitamente 
alinhados com os carrinhos  
Sadena e Celona

Desde o primeiro dia
Pode ser usada desde o 
nascimento até aos 9 kg de peso

Acessório Adicional
A capa de chuva incluída, com 

refletores e janela com abertura, 
adapta-se na perfeição à alcofa

Alça de transporte 
integrada

Alça ergonómica para um 
transporte equilibrado da alcofa

Capa para o vento
Uma proteção adicional para os 

dias frios, com fecho de correr para 
facilitar a colocação do bebé

Dobrável com o carrinho
Graças ao seu peso e tecido 

especial, não é necessário remover 
a alcofa Light

Fácil de instalar  
e remover

Ranhuras para o arnês de 5 pontos 
e fitas elásticas, para um fácil 

manuseamento

ALCOFA SADENA / CELONA
Conforto e proteção desde o início.

ALCOFA LIGHT SADENA / CELONA
Mais do que um saco térmico.
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CHASSIS E PADRÕES DISPONÍVEIS
Escolha o seu preferido.

SADENA / CELONA

Black
00089160500050

Silver
00089160510050

SADENA

Select Night Black
00089170400050

Prime Mat Black
00089170300050

Select Pacific Blue
00089170420050

Prime Sky Blue
00089170320050

Select Teal Green
00089170410050

Prime Silent Grey
00089170310050

Select Garnet Red
00089170430050 

Prime Pale Rose
00089170330050

CADEIRA DE PASSEIO SADENA / CELONA 

MÁX. 4 ANOS | MÁX. 22 KG

Select Night Black
00089180400050 

Select Night Black
00089200400070

Prime Mat Black
00089180300050 

Prime Mat Black
00089200300070

Select Pacific Blue
00089180420050 

Select Pacific Blue
00089200420070

Prime Sky Blue
00089180320050 

Prime Sky Blue
00089200320070

Select Teal Green
00089180410050 

Select Teal Green
00089200410070

Prime Silent Grey
00089180310050 

Prime Silent Grey
00089200310070

Select Garnet Red
00089180430050 

Select Garnet Red
00089200430070

Prime Pale Rose
00089180330050 

Prime Pale Rose
00089200330070

ALCOFA SADENA / CELONA

ALCOFA LIGHT SADENA / CELONA

Black
00089150500050

Silver
00089150510050

CELONA
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SADENA

Com um bebé, mesmo os passeios mais curtos tornam-se em grandes 
experiências. O nosso carrinho modular Sadena é o companheiro perfeito 
- seja no aeroporto ou na cidade. Leve e elegante, com apenas 54 cm de 
largura, Sadena é um dos carrinhos mais estreitos da sua classe e impressiona 
pela sua agilidade, sobretudo em ambiente urbano. E quando o quiser fechar, 
basta uma só mão para torná-lo pequeno e compacto, fácil de guardar em 
qualquer lugar.

SADENA
O ágil companheiro de passeio.
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Refletores
Melhoram a visibilidade e 

aumentam a segurança durante os 
passeios urbanos ao fim  

do dia ou à noite

Suspensão integral
O chassis altamente confortável, 
oferece grande suavidade em 
qualquer superfície

Rodas leves
As quarto rodas macias são ideais 
para ambientes urbanos

Pega ajustável
Pode ser ergonomicamente 

ajustada a qualquer estatura, em 
três posições

Cesto porta-objetos 
espaçoso

Cesto amplo e facilmente acessível, 
com capacidade até 5 kg

Travões Flip-flop 
Os travões podem ser acionados 
com qualquer tipo de sapatos  
ou até descalço

Acessórios adicionais 
Com os adaptadores incluídos 
no produto, pode transformar o 
Sadena e as cadeiras auto RECARO 
num Travel System

Rodas à prova de furos
As rodas com enchimento em 
espuma macia à prova de furos, 
são confortáveis em qualquer 
terreno, seja em asfalto, cascalho 
ou caminhos de terra batida

Rodas da frente  
direcionáveis 

Fácil manuseamento graças às 
rodas bloqueáveis e giratórias 360º

Rodas removíveis
Para um volume ainda mais 
compacto quando fechado

Sistema de fecho com uma só mão
O carrinho Sadena pode ser simples e rapidamente 
fechado com uma só mão. O carrinho pode ser fechado 
com a cadeira virada para a frente ou para trás. Uma vez 
fechado, mantém-se em pé sozinho e fica compacto, 
ocupando muito pouco espaço na bagageira. A pega 
de transporte integrada, revestida em couro sintético, 
permite transportar facilmente à mão o seu companheiro 
ideal, em qualquer situação.

Cadeira ergonómica desde o nascimento
Para garantir que o seu bebé possa fazer confortáveis 
sestas durante os passeios, o encosto e o apoio 
das pernas podem ser ajustados para uma posição 
ergonómica totalmente reclinável, com uma só mão 
- incrivelmente prático. Desta forma, os pais também 
podem relaxar um bocadinho.

Um dos mais estreitos da sua classe
Graças à curta distância entre eixos, o Sadena conduz-se 
facilmente entre as passagens mais estreitas da cidade. 
Seja no Metro ou numa pequena loja - nenhum caminho 
é demasiado estreito. Sobretudo num ambiente urbano, 
o Sadena é exatamente a escolha certa para si.

SADENA MÁX. 4 ANOS | MÁX. 22 KG

54 cm

CARACTERÍSTICAS DE USO
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SADENA MÁX. 4 ANOS | MÁX. 22 KG

Apoio da cabeça regulável com arnês integrado 
Com uma só mão, o apoio da cabeça e o arnês podem 
ser regulados simultaneamente. O ajuste simples e 
individual permite sempre a posição perfeita para o 
tamanho da criança e garante uma postura saudável. 
O acolchoado ergonómico na área da cabeça, oferece 
conforto adicional e evita que a cabeça deslize para 
os lados quando a criança adormece. Protetores 
acolchoados nas correias dos ombros completam o 
conforto extra da cadeira de passeio.

Travel System 4 em 1
Psst, deixe o bebé dormir mais um pouco: o nosso Travel 
System 4 em 1 constituído pela Cadeira de Passeio, 
Alcofa, Alcofa Light e as Cadeiras Auto RECARO 
permite mobilidade sem stress em todas as situações 
quotidianas. Um chassis - quatro possibilidades. Os 
adaptadores incluídos para as cadeiras auto RECARO, 
permitem a troca rápida do carro para o carrinho, em 
qualquer momento.

54 cm 87 cm
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cmNorma: EN 1888

Dimensões externas (L / P / A): 54 / 87 /  90 - 109 cm

Dimensões externas fechado (L / P / A):  54 / 35 / 66 cm

Peso: 11 kg

PRÁTICOS ACESSÓRIOS DE VIAGEM

DETALHES TÉCNICOS

Manuseamento simples
Os pais realmente precisam por vezes de três ou mais 
mãos. É por isso que o nosso Sadena não permite 
apenas empurrá-lo e conduzi-lo com uma mão. Existem 
muitas outras funções que também podem ser 
executadas com uma só mão.

Bolsa porta-objetos
Select Night Black
00089270420070

Protetores das mãos
00089210350070

Bolsa porta-objetos
Prime Silent Grey
00089270430070

Sombrinha para-sol
00089210310070

Porta-copo
00089270400070

Rede mosquiteira  
(cadeira)
00089270290070

Kid Board
00089270410070

Rede mosquiteira 
(alcofa)
00089280290070

MODULARIDADE – CONFIGURAR LIVREMENTE
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CELONA

Faça um tour de descoberta com toda a família. Com o nosso carrinho Celona, pode 
sair com o seu filho e conquistar o mundo, logo após o seu nascimento. O carrinho 
modular Celona é o companheiro diário perfeito. Um sistema composto pela cadeira 
de passeio, alcofa, alcofa Light e cadeira auto, não é apenas prático, mas também 
garante a segurança do seu filho em qualquer situação. Muito confortável e fácil de 
manobrar - mesmo em terrenos acidentados. As grandes rodas de trás e a excelente 
suspensão garantem que cada passeio seja o mais confortável possível, tanto em 
pisos irregulares como planos. A ergonómica superfície interna da cadeira, com apoio 
da cabeça integrado, oferece um conforto adicional e estabiliza a cabeça do bebé, 
tornando tudo tão confortável para o pequeno aventureiro que ele pode dormir feliz, 
mesmo quando está em movimento.

MÁX. 4 ANOS | MÁX. 22 KG

CELONA
O confortável companheiro de aventura.
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CELONA MÁX. 4 ANOS | MÁX. 22 KG

Rodas removíveis
Para um volume ainda mais 
compacto quando fechado

Acessórios adicionais 
Com os adaptadores incluídos no 
produto, pode transformar o Celona 
e as cadeiras auto RECARO num 
Travel System

Travões Flip-flop
Os travões podem ser acionados 
com qualquer tipo de sapatos  
ou até descalço 

Rodas à prova de furos
As rodas com enchimento em 
espuma macia à prova de furos, 
são confortáveis em qualquer 
terreno, seja em asfalto, cascalho 
ou caminhos de terra batida

Refletores
Melhoram a visibilidade e 

aumentam a segurança durante os 
passeios urbanos ao fim  

do dia ou à noite

Pega ajustável em altura 
Pode ser ergonomicamente 
ajustada a qualquer estatura

Cesto porta-objetos 
ultra espaçoso

Cesto facilmente acessível com 
capacidade até 5 kg

Rodas da frente  
direcionáveis 

Fácil manuseamento graças às 
rodas bloqueáveis e giratórias 360º

Travel System 4 em 1
Psst, deixe o bebé dormir mais um pouco: o nosso Travel 
System 4 em 1 constituído pela Cadeira de Passeio, 
Alcofa, Alcofa Light e as Cadeiras Auto RECARO 
permite mobilidade sem stress em todas as situações 
quotidianas. Um chassis - quatro possibilidades. Os 
adaptadores incluídos para as cadeiras auto RECARO, 
permitem a troca rápida do carro para o carrinho, em 
qualquer momento.

Apoio da cabeça regulável com arnês integrado
Com uma só mão, o apoio da cabeça e o arnês podem 
ser regulados simultaneamente. O ajuste simples e 
individual permite sempre a posição perfeita para o 
tamanho da criança e garante uma postura saudável. 
O acolchoado ergonómico na área da cabeça, oferece 
conforto adicional e evita que a cabeça deslize para 
os lados quando a criança adormece. Protetores 
acolchoados nas correias dos ombros completam o 
conforto extra da cadeira de passeio.

Cadeira ergonómica desde o nascimento
Para garantir que o seu bebé possa fazer confortáveis 
sestas durante os passeios, o encosto e o apoio 
das pernas podem ser ajustados para uma posição 
ergonómica totalmente reclinável, com uma só mão 
- incrivelmente prático. Desta forma, os pais também 
podem relaxar um bocadinho.

CARACTERÍSTICAS DE USO
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CELONA MÁX. 4 ANOS | MÁX. 22 KG

Sistema de fecho com uma só mão
O carrinho Celona pode ser simples e rapidamente 
fechado com uma só mão. O carrinho pode ser fechado 
com a cadeira virada para a frente ou para trás. Uma vez 
fechado, mantém-se em pé sozinho e fica compacto, 
ocupando muito pouco espaço na bagageira. A pega 
de transporte integrada, revestida em couro sintético, 
permite transportar facilmente à mão o seu companheiro 
ideal, em qualquer situação.

57 cm 79 cm
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Suspensão integral
A suspensão nas quatro rodas e o confortável chassis 
compensam as superfícies irregulares. Isso significa 
que o Celona pode deslizar com incrível suavidade sobre 
qualquer terreno. Apenas voar será mais suave.

Norma: EN 1888

Dimensões externas (L / P / A): 57 / 79 / 93 - 110 cm

Dimensões externas fechado (L / P / A): 57 / 30 / 65 cm

Peso: 12.5 kg

DETALHES TÉCNICOS

Altura da cadeira
Afinal, não há nada mais emocionante do que observar 
os adultos. Sentado no Celona a uma altura de 50 cm, o 
seu bebé pode acompanhar tudo o que se passa à mesa 
ou ser confortavelmente alimentado pela mãe ou o pai. 
Tudo com o máximo conforto, para viver experiências 
inesquecíveis.

PRÁTICOS ACESSÓRIOS DE VIAGEM

MODULARIDADE – CONFIGURAR LIVREMENTE

Bolsa porta-objetos
Select Night Black
00089270420070

Protetores das mãos
00089210350070

Bolsa porta-objetos
Prime Silent Grey
00089270430070

Sombrinha para-sol
00089210310070

Porta-copo
00089270400070

Rede mosquiteira  
(cadeira)
00089270290070

Kid Board
00089270410070

Rede mosquiteira 
(alcofa)
00089280290070
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CITYLIFE 6 MESES - 3.5 ANOS | MÁX. 15 KG

Cuidado: na sua próxima visita a um museu, o nosso Citylife pode muito bem roubar as atenções 
às obras de arte expostas! Graças ao encosto e ao apoio das pernas  totalmente ajustáveis, este 
carrinho oferece aos pequenos visitantes do museu, uma posição reclinada particularmente plana 
e ergonómica. A mãe também pode ficar tranquila após a visita: o mecanismo de fecho com uma 
só mão permite dobrar o Citylife de uma forma rápida e compacta e guardá-lo na bagageira do 
carro, também com uma mão. Tudo isto, depois de ter passeado a sua elegância: em 2017, foi-lhe 
atribuído o German Design Award. Uma verdadeira obra de arte.

Sistema de fecho com uma só mão
O carrinho Citylife pode ser fechado de um modo 
simples e rápido, com uma só mão. Uma vez fechado, 
mantém-se em pé sozinho e fica compacto, ocupando 
muito pouco espaço na bagageira. O companheiro 
perfeito em qualquer situação.

   

Rodas da frente 
direcionáveis

Condução fácil graças às rodas 
bloqueáveis ou giratórias 360º

Sistema de arnês de  
5 pontos

Com protetores acolchoados nas 
correias dos ombros, para um 

conforto extra

Apoio dos pés fácil  
de limpar 

Limpeza fácil e conveniente  
após cada passeio

Acessórios adicionais
Capa de chuva, porta-copo e barra 

de proteção incluídos

Travões Flip-flop 
Os travões podem ser acionados 
com qualquer tipo de sapatos ou 
até descalço

Rodas removíveis
Para um volume ainda mais 
compacto, quando fechado

Pega regulável
Pode ser ergonomicamente 
ajustada a qualquer estatura, em 
três posições

Suspensão integral
Para uma condução particularmente 
suave e passeios confortáveis 
mesmo em superfícies irregulares

CITYLIFE
O ergonómico companheiro de todos os dias.

CARATERÍSTICAS DE USO
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CITYLIFE

Norma: EN 1888

Dimensões externas (L / P / A): 57 / 90 / 92 cm

Dimensões externas fechado (L / P / A): 57 / 70 / 30 cm

Peso: 10 kg

Ampla capota de sol
A ampla capota de sol com pala 
frontal extensível e proteção UPF 50 
oferece uma confortável proteção do 
sol, do vento e das intempéries. Não 
importa a época do ano, nada pode 
impedir um belo passeio em família.

Cesto porta-objetos espaçoso
Com o amplo cesto porta-objetos, 
tudo vai estar sempre à mão. A 
fácil e ergonómica acessibilidade, 
proporciona assim o mais alto nível 
de conforto, além de um amplo 
espaço de arrumação.

Black
00088005160050
00088006160050 (CC)

Sunshine
00088005120050
00088006120050 (CC)

Graphite
00088005040050
00088006040050 (CC)

Saphir
00088005080050
00088006080050 (CC)

Lime
00088005140050
00088006140050 (CC)

Ruby
00088005130050
00088006130050 (CC)

Pink
00088005070050
00088006070050 (CC)

Bolsa porta-objetos
00088028040070

Sombrinha para-sol
00088030310070

Saco Térmico
00088029010070

Adaptadores Citylife
00088030320070

PRÁTICOS ACESSÓRIOS DE VIAGEM

Capa Impermeável
00088030010070

Capa Impermeável para Alcofa
00088031010070

Travel System 3 em 1
O nosso Travel System 3 em 1, composto pelo carrinho 
de passeio, a cadeira auto e a alcofa, permite uma 
mobilidade tranquila em todas as situações diárias. Um 
chassis - três opões. Os adaptadores para a fixação da 
alcofa e das cadeiras auto RECARO permitem uma troca 
rápida do carro para o carrinho, em qualquer altura.

Encosto e apoio das pernas reguláveis
Observar a mamã e o papá às compras ou, melhor 
ainda, dormir uma sesta? O encosto totalmente 
reclinável, combinado com o apoio das pernas 
acolchoado e regulável, permite uma posição de 
descanso confortável. Incluindo a boa disposição de 
todos!

Rede Mosquiteira
00088030290070 57 cm 90 cm

92
 c

m

Rodas à prova de furo
As 4 rodas com enchimento em 
espuma macia, oferecem segurança 
em qualquer piso, sem precisar de 
manutenção. Com boa absorção 
de impactos e um alto nível de 
conforto, vai poder conduzir 
habilmente na cidade ou no parque, 
com total satisfação.

6 MESES - 3.5 ANOS | MÁX. 15 KG

PRÁTICOS ACESSÓRIOS DE VIAGEM

PADRÕES DISPONÍVEIS 

DETALHES TÉCNICOS
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EASYLIFE ELITE 2 MÁX. 3 ANOS | MÁX. 15 KG

Combinou encontrar-se com alguém no café, depois da caminhada no parque? Com o 
Easylife Elite 2 não há problema. O encosto e o apoio das pernas, totalmente ajustáveis, 
oferecem ao bebé uma posição confortável desde o início. Portanto não há pressa 
porque o bebé poderá dormir uma bela soneca, tranquilo. E quando for horas de voltar 
para casa, basta fechar o carrinho com uma só mão num instante, para que fique 
compacto e fácil de guardar na bagageira do carro.

Sistema de fecho com uma só mão
O Easylife Elite 2 pode ser simples e rapidamente 
fechado com uma só mão. Uma vez fechado, mantém-
se em pé sozinho e fica compacto, ocupando muito 
pouco espaço na bagageira. O companheiro perfeito em 
qualquer situação.

CARATERÍSTICAS DE USO

Capota de sol com  
janela em rede

A janela em rede assegura uma 
circulação de ar adequada e permi-

te aos pais controlarem o bebé

Barra de proteção frontal
Pode ser aberta apenas de um lado 
para facilitar a colocação da criança 

no carrinho

Apoio dos pés
As crianças pequenas usam-no 

para subirem mais facilmente 
para o carrinho; as mais crescidas 
apoiam confortavelmente os pés

Rodas removíveis
Para um volume ainda mais 
compacto quando fechado

Rodas da frente  
direcionáveis

Fácil de manobrar graças às rodas 
giratórias 360º, com sistema de 

bloqueio
Acessório adicional

A capa impermeável incluída é 
perfeita para o seu novo carrinho

Refletores
Melhoram a visibilidade e 

aumentam a segurança durante os 
passeios urbanos ao fim  

do dia ou à noite

Pega universal
Para maior agilidade, o carrinho 
pode ser empurrado e guiado pela 
cidade com uma só mão

Sistema de arnês  
de 5 pontos
Com protetores macios nas 
correias dos ombros, para maior 
conforto da criança

Cesto porta-objetos 
ultra espaçoso
Cesto facilmente acessível com 
capacidade até 5 kg

Rodas à prova de furos
As rodas com enchimento em 
espuma macia à prova de furos, 
são confortáveis em qualquer 
terreno, seja em asfalto, cascalho 
ou caminhos de terra batida

Sistema de travões  
flip-flop 
Os travões podem ser acionados 
com qualquer tipo de sapatos ou 
até descalço

Suspensão integral
Para uma condução particularmente 
suave e passeios confortáveis 
mesmo em superfícies irregulares

EASYLIFE ELITE 2
O amigo ideal para a cidade. 
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EASYLIFE ELITE 2

Travel System
Psst, deixe o bebé dormir mais um 
pouco: a rápida passagem do carro 
para o carrinho de passeio, com as 
cadeiras auto RECARO, é possível 
graças aos adaptadores especiais 
- esta versatilidade resulta em 
momentos mais tranquilos durante 
as suas deslocações diárias.

Almofada confortável
Para que cada passeio seja o mais 
agradável possível, o carrinho 
Easylife Elite 2 dispõe de uma 
almofada extra macia e confortável. 
Deste modo, o seu filho poderá 
relaxar e dormitar comodamente, a 
qualquer momento.

Sistema de circulação de ar
Nos dias mais quentes, o seu bebé 
irá beneficiar das partes têxteis em 
malha respirável. Isso vai permitir 
que o ar fresco chegue ao seu 
corpo, mantendo o interior arejado 
e evitando que o seu filho fique 
demasiado quente. Deste modo, o 
seu pequeno passageiro nunca irá 
recusar o prazer de passear.

Ampla capota de sol
A ampla capota de sol com pala frontal extensível, oferece 
proteção UPF 50 contra o sol, além de proteger do vento 
e das intempéries. Não importa a época do ano, nada 
pode impedir um belo passeio em família.

Cadeira ergonómica e reclinável 
O encosto e apoio das pernas reguláveis tornam os 
passeios mais confortáveis para o seu filho. Pode optar 
pela posição mais reclinada para um recém-nascido, 
ou posições intermédias para um filho mais crescido. 
A dormir profundamente ou sentado e acordado, a 
explorar o mundo, o conforto do seu filho está sempre 
garantido.

Bolsa Porta-objetos
00088028040070

Sombrinha para-sol
00088030310070

PRÁTICOS ACESSÓRIOS DE VIAGEM

Saco Térmico
00088029010070

Adaptadores Easylife 
(série 2)
00089210320070

MÁX. 3 ANOS | MÁX. 15 KG

Rede mosquiteira
00089210290070

Porta-copo Easylife
00088027310070

Saco de transporte 
Easylife Elite

Protetor de mãos 
00089210350070

Select Night Black
00089110400050

Select Pacific Blue
00089110420050

Select Teal Green
00089110410050

Select Garnet Red
00089110430050

Prime Sky Blue
00089110320050

Prime Mat Black
00089110300050

Prime Silent Grey
00089110310050

Prime Pale Rose
00089110330050

49 cm 69 cm

10
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cm

Norma: EN 1888

Dimensões externas (L / P / A): 49 / 69 / 105 cm

Dimensões externas fechado (L / P / A): 49 / 26 / 59 cm

Peso: 6.4 kg

PRÁTICOS ACESSÓRIOS DE VIAGEM

PADRÕES DISPONÍVEIS 

DETALHES TÉCNICOS
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EASYLIFE 2 6 MESES - 4 ANOS | MÁX. 22 KG

Com uma criança pequena, cada dia é uma aventura. Felizmente, o Easylife 2 torna-se 
no companheiro ideal para as famílias modernas no seu dia-a-dia. Com apenas 6 kg de 
peso, este carrinho é realmente ágil, leve e oferece aos bebés, a partir dos 6 meses de 
idade, todo o conforto que necessitam. Mas também facilita a vida dos pais: o sistema 
de fecho com uma só mão permite dobrar e guardar o Easylife 2 no menor espaço 
possível. Dessa forma, é fácil arrumá-lo na bagageira do carro e ficar com espaço para 
as compras.

Sistema de fecho com uma só mão
O Easylife 2 pode ser simples e rapidamente fechado 
com uma só mão. Uma vez fechado, mantém-se em pé 
sozinho e fica compacto, ocupando muito pouco espaço 
na bagageira. O companheiro perfeito em qualquer 
situação.

Apoio dos pés
As crianças pequenas usam-no 

para subirem mais facilmente 
para o carrinho; as mais crescidas 
apoiam confortavelmente os pés

Rodas à prova de furos
As rodas com enchimento em 

espuma macia à prova de furos, 
são confortáveis em qualquer 

terreno, seja em asfalto, cascalho 
ou caminhos de terra batida

Capota de sol XL
A ampla capota oferece proteção 

UPF 50, do sol e do vento

Rodas da frente 
direcionáveis

Fácil de manobrar graças às rodas 
giratórias 360º, com sistema  

de bloqueio

Sistema de arnês  
de 5 pontos
Com protetores macios nas 
correias dos ombros, para maior 
conforto da criança

Sistema de travões  
flip-flop 
Os travões podem ser acionados 
com qualquer tipo de sapatos ou 
até descalço

Cesto porta-objetos 
ultra espaçoso
Cesto facilmente acessível com 
capacidade até 5 kg

Pega universal 
Para maior agilidade, o carrinho 
pode ser empurrado e guiado pela 
cidade com uma só mão

Rodas removíveis
Para um volume ainda mais 
compacto quando fechado

Ultra leve
Com apenas 6 kg, o carrinho Easylife 2 é ultra leve, um 
dos mais leves da sua categoria. E isso nota-se quando 
diariamente o coloca e retira da bagageira, ou o eleva 
para subir os passeios e ultrapassar obstáculos, ou 
apenas quando o conduz pelo centro da cidade, durante 
o dia.

EASYLIFE 2
O companheiro flexível.

CARATERÍSTICAS DE USO
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EASYLIFE 2 6 MESES - 4 ANOS | MÁX. 22 KG

Barra de proteção 
frontal
00089210280070

Rede mosquiteira
00089210290070

Porta-copo
00088027310070

Saco de transporte 
Easylife Elite
00088027300070

Select Night Black
00089120400050

Select Pacific Blue
00089120420050

Select Teal Green
00089120410050

Select Garnet Red
00089120430050

49 cm 69 cm

10
5 

cm

Norma: EN 1888

Dimensões externas (L / P / A): 49 / 69 / 105 cm

Dimensões externas fechado (L / P / A):  49 / 26 / 59 cm

Peso: 6 kg

DETALHES TÉCNICOS

PRÁTICOS ACESSÓRIOS DE VIAGEM

PADRÕES DISPONÍVEIS 

Encosto reclinável
Observar a mamã e o papá às 
compras ou, melhor ainda, dormir 
uma sesta? O encosto totalmente 
reclinável, combinado com o apoio 
das pernas acolchoado e regulável, 
permite uma posição de descanso 
muito confortável. Incluindo a boa 
disposição de todos!

Sistema de circulação de ar
Nos dias mais quentes, o seu bebé 
irá beneficiar das partes têxteis em 
malha respirável. Isso vai permitir 
que o ar fresco chegue ao seu 
corpo, mantendo o interior arejado 
e evitando que o seu filho fique 
demasiado quente. Deste modo, o 
seu pequeno passageiro nunca irá 
recusar o prazer de passear.

Travel System
Psst, deixe o bebé dormir mais um 
pouco: a rápida passagem do carro 
para o carrinho de passeio, com as 
cadeiras auto RECARO, é possível 
graças aos adaptadores especiais 
- esta versatilidade resulta em mo-
mentos mais tranquilos durante as 
suas deslocações diárias.

Suspensão integral
Seja qual for o trajeto escolhido, graças à suspensão em 
todas as rodas, o Easylife 2 é suave, até em terrenos 
mais irregulares. Isso torna as coisas mais fáceis para 
os pais, e mais agradáveis para a criança, permitindo 
que todos possam aproveitar da melhor forma, cada 
passeio.

Bolsa porta-objetos
00088028040070

Sombrinha para-sol
00088030310070

Saco Térmico
00088029010070

Adaptadores Easylife 
(série 2)
00089210320070

Capa de chuva  
00089210010070

A nossa capa de chuva para os carrinhos Easylife 
vai manter o seu bebé protegido e seco. É fácil 
de instalar e de remover. O material transparente 
permite manter o contacto visual com os pais.

PRÁTICOS ACESSÓRIOS DE VIAGEM

Protetor de mãos
00089210350070
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DETALHES DOS PRODUTOS DETALHES DOS PRODUTOS

AVAN KIO SALIA ELITE

Norma UN R129/03 (i-Size) UN R129/03 (i-Size) UN R129/00 (i-Size)

Dimensões externas

(L / P / A)

44 / 66 / 59 cm 44 / 46 / 59  –  65 cm 44 / 63  –  68 / 61  –  69 cm

Peso 4.1 kg 7.8 kg 18 kg (com cadeira amovível)

Encosto (L / A) 21 / 37  –  48 cm 31 / 42  –  51 cm 30 / 48  –  57 cm

Largura de ombros 27 cm 32.5 cm 31 cm

Área do assento (L / P) 23 / 23 cm 30 / 30.5 cm 30 / 26 cm

Equipamento incluído / / Guias ISOFIX

SALIA TIAN ELITE TIAN

Norma UN R129/00 (i-Size) UN R44/04 UN R44/04

Dimensões externas

(L / P / A)

44 / 63  –  68 / 61  –  69 cm 44 / 47  –  53 / 56.5  –  80.5 cm 44 / 47 / 56.5  –  80.5 cm

Peso 15 kg 8.6 kg 8.4 kg

Encosto (L / A) 30 / 48  –  57 cm 30 / 51  –  75 cm 30 / 51  –  75 cm

Largura de ombros 31 cm 28  –  31 cm 28  –  30 cm

Área do assento (L / P) 30 / 26 cm 30 / 31  –  37 cm 30 / 31 cm

Equipamento incluído Guias ISOFIX Sistema ASP destacável 

Guias ISOFIX

Guias ISOFIX

DETALHES DOS PRODUTOS
Os produtos certos para cada família.
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YOUNG SPORT HERO MONZA NOVA IS

Norma UN R44/04 UN R44/04

Dimensões externas

(L / P / A)

58 / 50 / 63  –  71 cm 56 / 45  –  54 / 67  –  86 cm

Peso 8 kg 7.7 kg

Encosto (L / A) 29 / 51  –  60 cm 33 / 51  –  60 cm

Largura de ombros 35 cm 35 cm

Área do assento (L / P) 30 / 29 cm 30 / 29 cm

Equipamento incluído / Guias ISOFIX

MAKO ELITE MAKO

Norma UN R129/02 (i-Size) UN R129/02 (i-Size)

Dimensões externas

(L / P / A)

44 / 47  –  53 / 60.5  – 80.5 cm 44 / 47 / 60.5  –  80.5 cm

Peso 7.2 kg 7 kg

Encosto (L / A) 30 / 55  –  75 cm 30 / 55  –  75 cm

Largura de ombros 28  –  31 cm 28  –  30 cm

Área do assento (L / P) 30 / 31  –  37 cm 30 / 31 cm

Equipamento incluído Sistema ASP destacável

Guias ISOFIX

Guias ISOFIX

DETALHES DOS PRODUTOS DETALHES DOS PRODUTOS

DETALHES DOS PRODUTOS
Os produtos certos para cada família.



107106

DETALHES DOS PRODUTOS

SADENA  

(c/ cadeira passeio)

CELONA  

(c/ cadeira passeio)

Norma EN 1888 EN 1888

Dimensões externas

(L / P / A)

54 / 87 / 90  –  109 cm 57 / 79 / 93  –  110 cm

Dimensões externas 

fechado (L / P / A)

54 / 35 / 66 cm 57 / 30 / 65 cm

Peso 11 kg 12.5 kg

Encosto (L / A) 34 / 50 cm 34 / 50 cm

Largura de ombros 34 cm 34 cm

Área do assento (L / P) 28 / 25 cm 28 / 25 cm

Diâmetro das rodas 18 cm 18 cm / 28 cm

Largura das rodas 2.8 cm 2.8 cm / 3.6 cm

Equipamento incluído Adaptadores para cadeira auto

Capa de chuva

Adaptador para cadeira auto

Capa de chuva

DETALHES DOS PRODUTOS

MONZA NOVA 2 SF MONZA NOVA EVO SF

Norma UN R44/04 UN R44/04

Dimensões externas

(L / P / A)

56 / 45  –  54 / 67  –  86 cm 56 / 45  –  54 / 67 –  86 cm

Peso 6.8 kg 6.1 kg

Encosto (L / A) 33 / 60  –  77 cm 33 / 60  –  77 cm

Largura de ombros 36 cm 36 cm

Área do assento (L / P) 26 / 32 cm 26 / 32 cm

Equipamento incluído Guias ISOFIX Guias ISOFIX

DETALHES DOS PRODUTOS
Os produtos certos para cada família.
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DETALHES DOS PRODUTOS

DETALHES DOS PRODUTOS
Os produtos certos para cada família.

NOTAS

CITYLIFE EASYLIFE ELITE 2 EASYLIFE 2

Norma EN 1888 EN 1888 EN 1888

Dimensões externas

(L / P / A)

57 / 90 / 92 cm 49 / 69 / 105 cm 49 / 69 / 105 cm

Dimensões externas 

fechado (L / P / A)

57 / 70 / 30 cm 49 / 26 / 59 cm 49 / 26 / 59 cm

Peso 10 kg 6.4 kg 6 kg

Encosto (L / A) 34 / 45 cm 29 / 42 cm 29 / 42 cm

Largura de ombros 38 cm 29 cm 29 cm

Área do assento (L / P) 25  /  35 cm 32 / 24 cm 32 / 21 cm

Diâmetro das rodas 16 cm / 23 cm 15 cm 15 cm

Largura das rodas 3.5 cm / 4.2 cm 2.5 cm 2.5 cm

Equipamento incluído Capa de chuva

Porta-copo

Capa de chuva

Barra frontal

/
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NOTAS
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RECARO Kids S.R.L.
Via Niccolò Tommaseo 68
35131 Padova (PD)
Italy
Phone: +39 (0) 245467-740
Mail: info@recaro-kids.com
Web: www.recaro-kids.com

ARTSANA PORTUGAL S.A.
Rua Humberto Madeira, 9
2730-097 Barcarena
Portugal
Tel: 21 434 78 00
Mail: pt.info@artsana.com
Web: www.recaro-kids.pt

Na RECARO, estamos empenhados em minimizar 
o impacto ambiental, razão pela qual apoiamos a 
silvicultura sustentável e a utilização de papel 100% 
reciclado na produção dos nossos catálogos - para um 
futuro melhor dos nossos filhos.


