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Press Release 

RECARO Salia / Salia Elite: the German Stiftung 
Warentest / ADAC teste cadeiras auto 10/2020 
 
Grandate (Itália) / Bayreuth (Alemanha), 23.10.2020 – RECARO 
Kids voltou a apresentar bons resultados no atual e mais 
importante teste europeu de cadeiras auto, conduzido pela 
Stiftung Warentest e ADAC. Foram testadas duas cadeiras auto 
RECARO Kids: Salia com “BOM” e a pontuação total de 2,3 e 
Salia Elite com a pontuação total de 2,7. Ambas as cadeiras 
convenceram de forma positiva, incluindo o seu desempenho 
excecional em colisões frontais, quando instaladas no sentido 
inverso à marcha. Além da avaliação positiva sobre a rotação 
de 360 graus que facilita o acesso da criança, também a oferta 
de espaço e o conforto foram destacados positivamente no 
teste. 
 
A Salia alcançou resultados consistentemente bons em todas as 
quatro categorias; “segurança”, “manuseamento”, “ergonomia” e 
“elementos poluentes”. Em particular, o desempenho de segurança 
no teste de colisão frontal (no sentido inverso à marcha) foi 
enfatizado com uma classificação excelente. A organização de 
testes suíça TCS (Touring Club Swiss) classificou mesmo a nossa 
cadeira como “altamente recomendada”. A sua antecessora Zero.1 
foi avaliada no teste de cadeiras auto 06/2017 com o mesmo 
resultado, ou seja, a confirmação de que se trata de uma escolha 
excelente para o consumidor final, desde há vários anos. 
 
A nossa Salia Elite, a primeira 2 em 1 no mundo, reúne todos os 
benefícios de uma cadeira amovível e leve, com a segurança e o 
conforto de uma cadeira auto completa. Uma menção especialmente 
digna é a obtenção do bom resultado igual ao da Salia, no seu 
desempenho em segurança. Foram também referidas no teste as 
vantagens da cadeira amovível, como a flexibilidade de transportar 
o bebé e de colocá-lo facilmente no automóvel e vice-versa. A 
possibilidade de fixar a cadeira amovível com um adaptador, num 
carrinho de passeio, é uma característica única e excecional da Salia 
Elite. 
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Ambos os produtos estão homologados de acordo com a norma 
ECE R129 (“i-Size”) para crianças do nascimento até aos 105 cm de 
altura, no sentido inverso à marcha. A diferença consiste apenas nos 
primeiros meses: a Salia está equipada com um redutor adicional 
adequado para recém-nascidos, enquanto a Salia Elite está 
equipada com uma cadeira amovível e destacável. O teste pontuou 
o manuseamento da cadeira amovível com um resultado médio e 
apesar de ter enfatizado as vantagens deste sistema 2 em 1 e da 
sua flexibilidade, as mesmas não foram devidamente valorizadas em 
nenhuma das suas avaliações. A Salia Elite é definitivamente um 
produto mais complexo do que a Salia e, claro, fixar a cadeira portátil 
à cadeira auto exige alguns passos simples, mas não há risco de 
uso indevido nem se trata de algo complicado de fazer. Infelizmente, 
uma apreciação do principal benefício da cadeira auto com a sua 
cadeira amovível, permitindo uma utilização multifuncional para 
viajar no automóvel, passear num carrinho ou simplesmente usar em 
casa, ficou a faltar nos resultados finais do teste. 
 
Para mais informações, consulte os links no nosso website: 
https://www.recaro-kids.pt/salia.html  
https://www.recaro-kids.pt/salia-elite.html 
 
 
Sobre a Stiftung Warentest e o ADAC 
A Stiftung Warentest e o ADAC pertencem a uma das organizações 
de testes para consumidores mais importantes da Europa. Duas 
vezes por ano (em maio e em outubro), juntamente com outras 
organizações de consumidores, são testadas cadeiras auto nas 
categorias “segurança”, “manuseamento”, “ergonomia” e “elementos 
poluentes”. Embora a homologação oficial das cadeiras auto para o 
mercado, seja o requisito mínimo em relação à segurança, os testes 
efetuados pela Stiftung Warentest e ADAC sujeitam-nas a requisitos 
significativamente mais elevados em relação aos testes de colisão e 
manuseamento. O seu objetivo é o de aumentar o conhecimento dos 
consumidores finais em relação a detalhes como a correta instalação 
das cadeiras auto ou a colocação do cinto de segurança nos seus 
filhos, bem como a necessidade essencial de usar uma cadeira auto, 
através da publicação de vários testes de colisão e revelando as 
suas consequências negativas. 
 

Sobre a RECARO Kids 
A RECARO Kids é gerida sinergicamente através de duas empresas 
dedicadas: RECARO Kids GmbH, com sede na Alemanha, dedicada ao 
desenvolvimento de uma gama de produtos premium e a RECARO Kids 
srl, localizada em Itália, responsável por todas as parcerias e processos 

https://www.recaro-kids.pt/salia.html
https://www.recaro-kids.pt/salia-elite.html
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logísticos e comerciais. A RECARO Kids srl é a nova empresa do Grupo 
Artsana que detém a licença mundial exclusiva para o desenvolvimento, 
produção e distribuição de cadeiras auto e carrinhos para crianças de 
qualidade premium, sob a marca RECARO. 
A RECARO Kids integra o portfólio de marcas premium do Artsana Group, 
explorando as sinergias do grupo em termos de vendas, produção, 
fornecimento e desenvolvimento de produto. 
 
Sobre o RECARO Group 
O Grupo RECARO integra as divisões de operação independente RECARO 
Aircraft Seating no Schwäbisch Hall e RECARO Gaming em Stuttgart, bem 
como a RECARO Holding localizada em Stuttgart. As vendas consolidadas 
do Grupo totalizaram mais de 600 milhões de euros em 2018. Atualmente, 
o Grupo emprega mais de 2.700 funcionários nas suas unidades em todo 
o mundo. Os negócios de cadeiras para automóveis, bem como de cadeiras 
auto e carrinhos para crianças, são operados por licenciados. 
 
Sobre o Artsana Group 
O Grupo Artsana é líder no setor de produtos para cuidados infantis, através 
de marcas como Chicco, Neo Baby, Boppy, Fiocchi di Riso, Fisiolact e 
RECARO, e no setor de produtos para a saúde pessoal e bem-estar como 
Control e Goovi. Desde 2017, a Artsana também detém 100% do Prenatal 
Retail Group, que atua no setor de produtos para bebés e crianças através 
das marcas Prénatal, Toys Center, Bimbo Store e em França e na Suíça, 
da King Jouet. O Grupo comercializa as suas marcas em mais de 150 
países. O Grupo Artsana conta com mais de 8.200 funcionários nas suas 
23 subsidiárias em todo o mundo e nas suas 4 unidades de produção na 
Europa, duas das quais em Itália - Verola Nuova (BS) e Gessate (MI). O 
volume de negócios anual consolidado em 2018 ultrapassou os 1.500 
milhões de euros. 
 

 
Press contact: 

Artsana Portugal S.A. 
Tel. 21 434 78 00  
Email: pt.info@artsana.com 
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