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Press Release 

RECARO Sistema Modular (Avan + Kio + Base 
Avan/Kio) - the German Stiftung Warentest / ADAC 
testes a cadeiras auto para crianças 05/2022 
 
Grandate (Itália) / Bayreuth (Alemanha), 18.05.2022 – RECARO 
Kids apresentou-se mais uma vez com bons resultados no atual 
e mais importante teste europeu de cadeiras auto, realizado 
pela Stiftung Warentest e ADAC. Foi selecionado o Sistema 
Modular da RECARO Kids: a cadeira auto Avan foi testada ao 
ser instalada com o cinto de segurança do veículo e, tal como a 
cadeira Kio, também em combinação com a Base Avan/Kio 
ISOFIX. Todas as três combinações obtiveram a classificação 
"bom", ou seja, foram consideradas adequadas para viagens 
seguras, de crianças desde o nascimento até aos quatro anos. 
 
Entre outras coisas, a Stiftung Warentest/ADAC ficou conven-cida 
pela segurança e ergonomia contra acidentes, o que levou aos 
seguintes resultados gerais no teste: Avan com cinto de veículo (2,4) 
e Avan em combinação com a Base (1,8), ambas com "bom ". A Kio 
em combinação com a Base Avan/Kio (2,3) também impressionou 
com um bom resultado. 
 
O nosso objetivo é superar os standards. O excelente nível de 
segurança do nosso sistema modular não é exceção. Graças aos 
mais altos padrões internos, que são claramente mais exigentes do 
que os requisitos legais, também conseguimos pontuar "muito bom" 
na categoria "poluentes" para todas as três variantes testadas. É por 
isso que estamos particularmente orgulhosos de nosso bom 
resultado no teste da StiWa/ADAC. 
 
Sistema Modular: Avan + Kio + Base Avan/Kio 
A nossa Avan instala-se no sentido inverso à marcha, desde o 
nascimento até uma altura de 83 cm (aprox. 15 meses) com ou sem 
a Base Avan/Kio. Os pais valorizam soluções flexíveis e por isso, 
com os adaptadores apropriados, a Avan também pode ser fixada à 
estrutura dos carrinhos Recaro - para passeios com toda a família. 
A Kio com base Avan/Kio também impressionou graças ao seu longo 
período de uso. Pode ser usada para crianças desde os 60 cm de 
altura (aprox. 3 meses) até aos 105 cm (aprox. 4 anos). Se for 
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adicionado um redutor opcional para recém-nascidos, pode ser 
usada desde o nascimento. 
 
(Recomendamos a utilização da cadeira auto no sentido inverso à 
marcha até o mais tarde possível - até aos 105 cm de altura ou até 
cerca dos 4 anos de idade.) 
 
Para mais informações, visite o nosso website: 
https://www.recaro-kids.pt/avan.html 
https://www.recaro-kids.pt/kio.html 
https://www.recaro-kids.pt/avan-kio-base.html 
 
Sobre a RECARO Kids 
A RECARO Kids é sinergicamente gerida através de duas empresas 
dedicadas: RECARO Kids GmbH, com sede na Alemanha, que se 
dedica ao desenvolvimento de produtos premium e RECARO Kids 
srl, localizada na Itália, responsável por todas as parcerias e 
processos logísticos e comerciais. 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 de passeio de alta qualidade sob a marca RECARO. A 
RECARO Kids faz parte do portfólio do Grupo Artsana como marca 
premium, explorando as sinergias do grupo em vendas, produção, 
cadeia de abastecimento e desenvolvimento de produtos. 
 
Sobre o RECARO Group 
O RECARO Group inclui as divisões operacionais independentes 
RECARO Aircraft Seating em 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 em todo o mundo. Os negócios de “bancos para 
automóveis” e de “cadeiras auto e carrinhos para crianças”, são 
operados através de licenças. 
 
Sobre o Artsana Group 
O Artsana Group é líder no setor “cuidados para o bebé” através de 
marcas como Chicco, Neo Baby, Boppy, Fiocchi di Riso, Fisiolact e 
RECARO, e no setor “cuidados de saúde” com as marcas 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, através da King Jouet. O Grupo comercializa as suas 
marcas em mais de 150 países. O Artsana Group conta com mais 
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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). Em 2018, o volume de 
negócios anual consolidado ultrapassou os 1.500 milhões de euros. 
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