Dětské bezpečnostní sedačky Volvo

Inovace
pro děti
Made by Sweden.
Vše, co ve společnosti Volvo Cars děláme, je výsledkem naší jasně stanovené
vize – na první místo vždy klademe lidi.
Jedná se o přístup, který má hluboké
kořeny již v našem švédském původu,
který nás naučil cenit si lidí jako individualit a dal nám vůli měnit zkostnatělé
tradiční přístupy přemýšlení ve prospěch
lepších zítřků. Proto jsme se při navrhování Vašeho Volva ptali sami sebe, jak
bychom Vám mohli usnadnit a zpříjemnit život. Stejným způsobem jsme
postupovali i při vývoji naší nové generace dětských bezpečnostních sedaček.
Ve společnosti Volvo Cars jsme se
zavázali, že každý, kdo cestuje ve voze
Volvo, má nárok na prvotřídní úroveň
ochrany bez ohledu na to, jak je starý
nebo velký. Z toho důvodu jsme také
v roce 1964 přišli jako první s dětskou
bezpečnostní sedačkou orientovanou
proti směru jízdy, která způsobila revoluci v bezpečnosti dětí, protože má
na svém kontě již tisíce zachráněných
životů. Tato průkopnická tradice pokračovala dalšími zlepšeními a inovacemi
včetně bezpečnostních inovací, se

kterými si automobilka Volvo připsala
prvenství. Mezi ty patří podsedák,
integrovaný dětský podsedák a první
dětská bezpečnostní sedačka orientovaná proti směru jízdy se systémem
ukotvení ISOFIX.
Pokud jde o bezpečnost dětí cestujících ve voze, udržujeme si i dnes svou
respektovanou pozici. Příkladem naší
důslednosti je fakt, že všechny naše
dětské sedačky testujeme v našem
vlastním centru bezpečnosti v podmínkách, které simulují reálné dopravní
nehody. Mimo to úzce spolupracujeme
s renomovanými experty na dětskou
bezpečnost ze společnosti Britax, která
nám pomohla dosáhnout u naší nové
generace dětských sedaček ještě vyšší
úrovně bezpečnosti a komfortu v duchu
naší filosofie „stvořeno pro lidi“. Tyto
sedačky jsme navrhli s myšlenkou na
Vás a Vaše dítě a také s důrazem na
jejich harmonické splynutí s designem
a technologiemi Vašeho Volva, protože
jen tak Vám budou zpříjemňovat život
po mnoho dalších let.

Dětské bezpečnostní sedačky Volvo

PŘIZNEJME SI TO:
Orientace sedačky proti směru jízdy je pro
Vaše dítě tím správným způsobem cestování.
Hned na začátku bychom si měli vyjasnit jednu zásadní věc: děti nejsou zmenšené verze
dospělých. Právě naopak: fyzická konstituce
miminek a dětí z nich dělá mimořádně křehké
členy posádky. Hlava dítěte je vůči zbytku
těla nepoměrně obrovská a těžká, přičemž
ji nese krk, který není úplně vyvinutý a ve
srovnání s dospělým jedincem je velmi slabý.
Pokud dojde k čelnímu nárazu vozidla např. v
rychlosti 50 km/h, je hlava dítěte sedícího v
bezpečnostní sedačce orientované ve směru
jízdy neuvěřitelnou silou vržena vpřed. Síly
působící při nárazu tak vystaví krk dítěte
enormní zátěži, která může vést k velmi váž-

nému zranění. Pokud bude dítě cestovat v
sedačce umístěné proti směru jízdy, působící
síly se s velkou pravděpodobností rozloží i
na záda a hlavu, díky čemuž bude zatížení
krku minimální.
To je hlavní důvod, proč děti ve věku do 3
až 4 let cestují nejbezpečněji právě otočené
proti směru jízdy. Za vše mluví fakta: švédské
statistiky dopravních nehod ukazují, že pravděpodobnost smrti nebo vážného zranění
dítěte je v sedačkách natočených ve směru
jízdy pětkrát vyšší* než je tomu u sedaček
orientovaných proti směru jízdy. To je také
důvod, proč automobilka Volvo Cars důrazně

doporučuje rodičům, aby své děti vozili v autě
otočené proti směru jízdy přinejmenším do
věku 3 – 4 let, a pokud je to možné, i déle. V
dětských bezpečnostních sedačkách Volvo
nové generace mohou proti směru jízdy pohodlně cestovat děti až do hmotnosti 25 kg.
Cestování v poloze proti směru jízdy vždycky
bude tím nejbezpečnějším způsobem, jak
se posunout vpřed, přičemž nikdy nebylo
pohodlnější než nyní.

*Studie založená na údajích poskytnutých švédskou
pojišťovnou Folksam.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ! Pokud je dětská sedačka orientovaná proti směru jízdy umístěna na sedadlo předního spolujezdce, je nutné vypnout čelní airbag tohoto sedadla.

Dětské bezpečnostní sedačky Volvo
1. Sedačka orientovaná proti směru
jízdy poskytuje maximální ochranu.
Správně instalovaná dětská bezpečnostní sedačka orientovaná proti směru
jízdy představuje ten nejbezpečnější
způsob, jak může dítě ve voze cestovat.
Náš nový program dětských sedaček
nabízí dvě varianty autosedaček oto
čených proti směru jízdy: kojeneckou
sedačku pro děti do věku zhruba 1 roku
a bezpečnostní sedačku pro děti ve
věkovém rozmezí od 9 měsíců až do
3 – 6 let.

2. Simulace reálných havárií v centru bezpečnosti
automobilky Volvo Cars. Díky testování našich
dětských bezpečnostních sedaček instalovaných ve
všech pozicích, kde mohou být umístěny ve Vašem
Volvu, bedlivě sledujeme, jak bude dítě v případě
nárazu reagovat. Všechny nárazové testy probíhají v
rámci reálných simulací prováděných v bezpečnostním
centru společnosti Volvo Cars, které je jedním z celosvětově nejvyspělejších testovacích areálů.

Pro novorozence a kojence do 13 kg.
Naše nová generace dětských bezpečnostních sedaček zajistí Vašim nejmenším
prvotřídní ochranu a špičkový komfort. V
této komfortní autosedačce mohou cestovat
bezpečně obrácení proti směru jízdy kojenci
od narození až do věku zhruba jednoho roku.
Optimální ochranu dítěti zajišťují spolu s hlubokým tvarem sedačky také vysoké boční
polstrování s bohatou vnitřní výplní, opěrka
hlavy a pětibodové bezpečnostní pásy, jejichž
délku lze jednoduše upravit dle individuálních
potřeb. Aby se sedačka dokázala přizpůsobit

rostoucímu dítěti, lze polohu polstrované
opěrky hlavy nastavit v sedmi stupních. Nové,
elegantní měkké čalounění z materiálu Wooltextile v černém provedení Charcoal je navrženo tak, aby ladilo s interiérem Vašeho vozu
Volvo. Protože se jedná o materiál, který je z
80 % tvořen pravou vlnou, je sedačka dítěti
pohodlná za horkého i chladného počasí a
navíc působí opravdu luxusním dojmem.
Pro ještě větší zvýšení komfortu je sedačka opatřena odepínací stříškou, která
za slunečných dnů chrání dítě před horkem

a přímým slunečním zářením. Ergonomický
design držadla umožňuje sedačku snadno
přenášet a nastavit polohu madla jen jednou
rukou. Sedačka se ve voze zajišťuje pomocí
bezpečnostního pásu vozidla. Aby se ještě
více zvýšila její bezpečnost, lze ji připevnit
prostřednictvím kotevních bodů ISOFIX a
základny ISOFIX.

Nová kojenecká sedačka Volvo (0 – 13 kg). V naší nové kojenecké sedačce bude Vaše dítě cestovat v mimořádném komfortu obklopené těmi nejmodernějšími technologiemi pro maximální
zvýšení jeho ochrany.

3. Za všech okolností
špičkový komfort. U pohodlně usazeného a spokojeného dítěte je menší
pravděpodobnost, že Vás
bude za jízdy rozptylovat.
To je také jeden z důvodů,
proč je komfort (zahrnující
celou řadu možností naklopení sedačky a odpočinku) jednou z klíčových
priorit naší nové generace
dětských sedaček.

5. Design, který vypadá dobře a dítě se v něm
cítí skvěle. Nové elegantní měkké čalounění z
textilního materiálu Wooltextile v černém provedení
Charcoal nejenže úžasně ladí s interiérem Vašeho
Volva, ale zároveň je také prodyšné a absorbuje
vlhkost, aby mělo Vaše dítě zajištěno maximální
komfort za horkých i chladných podmínek. V souladu
s přísnými požadavky týkajícími se bezpečnosti a
životního prostředí nejsou v dětských autosedačkách
obsaženy škodlivé látky jako je např. nikl nebo chrom.

4. Snadné přenášení. Naše dětské sedačky
jsou navrženy, aby je bylo možné bezpečně zajistit prostřednictvím dětských bezpečnostních
pásů. Kojeneckou sedačku lze pohodlně připevnit také prostřednictvím úchytného systému
ISOFIX. Mimo to je sedačka opatřena integrovaným držadlem pro pohodlné přenášení dítěte.

Pro děti ve věku 9 měsíců až 3 – 6 let.
Doporučujeme, aby děti seděly otočené proti
směru jízdy co nejdéle je to možné. To znamená nejméně do 3 – 4 let, ale pokud možno
i mnohem déle. V této nové, velmi všestranné
dětské bezpečnostní sedačce s důmyslněji
řešeným prostorem pro nohy může Vaše
ratolest pokračovat v cestování proti směru
jízdy od stáří 9 měsíců až do věku 3 – 6 let.
Aby bylo cestování proti směru jízdy atraktivní
i pro starší děti, nabízí nová generace této
autosedačky mimořádný komfort.

Opěrka hlavy poskytuje spolu s hlubokým
bočním polstrováním vynikající kombinaci
bezpečnosti a komfortu, který je navíc podpořen možností naklopení opěradla, aby mohlo
dítě pohodlně odpočívat. S tím, jak dítě roste,
lze pohodlně měnit polohu opěrky hlavy a
bezpečnostních pásů. Elegantní měkké
čalounění Wooltextile v černém provedení
Charcoal je speciálně navrženo, aby ladilo s
interiérem Vašeho Volva a přispívalo k jeho
luxusnímu vzhledu. Mimo to se jedná o pří-

Nová dětská sedačka Volvo orientovaná proti směru jízdy (9 – 25 kg). Naše nová dětská sedačka pro děti
ve věku 9 měsíců až 3 – 6 let orientovaná proti směru jízdy umožňuje dětem cestovat mnoho let tím nejbezpečnějším
a nejkomfortnějším způsobem.

rodní materiál, který díky své prodyšnosti a
schopnosti absorbovat vlhkost nabízí bez
ohledu na okolní teplotu vynikající komfort.
Sedadlo je připevněno prostřednictvím popruhů, které se upevní v příslušných kotevních
bodech. Součástí popruhů jsou karabiny, které
usnadňují montáž a demontáž. Bezpečnou
instalaci sedačky zjednodušuje také integrovaná opora nohou. Pokud se autosedačka
používá v různých vozech, lze využít také
přídavné popruhy pro uchycení k podlaze.

Schváleno centrem bezpečnosti automobilky 
Volvo Cars. Všechny naše dětské bezpečnostní sedačky
jsou našimi experty na bezpečnost důkladně testovány v
reálných podmínkách, aby splňovaly naše vysoké nároky
na bezpečnost.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ! Pokud je dětská sedačka orientovaná proti směru jízdy umístěna na sedadlo předního spolujezdce, je nutné vypnout čelní airbag tohoto sedadla.

Nová dětská sedačka Volvo (15 – 36 kg).
Naší dětskou sedačku nové generace jsme
navrhli, aby si Vaše dítě vždy užívalo bezpečnou a
pohodlnou cestu. Design této sedačky zajišťuje
optimální vedení pásu kolem těla tak, aby bylo
co nejlépe chráněno, zatímco hluboké boční
polstrování poskytuje dítěti pohodlnou oporu.
Abychom zajistili větším dětem komfortní a
bezpečné cestování v průběhu let, jsou úchyty
bezpečnostních pásů integrované v opěrce hlavy
dětské sedačky pohodlně nastavitelné. Sedák i
opěradlo jsou čalouněny naším novým exkluzivním textilním materiálem Wooltextile, který je z
80 % tvořen pravou vlnou. Toto přirozeně stylové
čalounění v černém provedení Charcoal nejenže
harmonicky doplňuje interiér Vašeho Volva, ale
zároveň svou prodyšností a schopností absorbovat
vlhkost nabízí dítěti za všech teplotních podmínek
optimální komfort. Aby sedačka držela na svém
místě i v době, kdy v ní nikdo nesedí, lze ji ve voze
instalovat také pomocí úchytných bodů ISOFIX.

Pro děti ve věku od 3 do 10 let.
Ve chvíli, kdy dítě odroste z větší autosedačky
orientované proti směru jízdy a je starší než
3 – 4 roky, nastal čas na přechod k zádržnému
systému umístěnému ve směru jízdy. Naše
dětské sedačky a podsedáky jsou navrženy
tak, aby zajišťovaly dítě v optimální poloze pro
správné vedení bezpečnostních pásů. Mimo

Dětský podsedák s opěradlem
(15 – 36 kg). Tento podsedák vyrobený z vysoce komfortního materiálu,
který zároveň nabízí schopnost výrazně pohlcovat síly vzniklé nárazem,
přispívá k pohodlnému cestování
dítěte, které je chráněno správně
vedeným bezpečnostním pásem.
Nastavitelné opěradlo, které nabízí
zvýšenou oporu pro dětská záda a krk,
lze sklopit do polohy vhodné ke spánku.
Pokud chcete použít jen podsedák a
opěradlo nepotřebujete, můžete jej
jednoduše odejmout.

to si dítě může za jízdy díky těmto sedačkám
a podsedákům lépe užívat výhled z vozu, čímž
se zvyšuje jeho komfort. Pohodlí podsedáků
dále zvyšuje opěradlo s opěrkou hlavy, která
dítěti umožňuje odpočívat nebo spát. Speciálně
pro Vaše Volvo jsme navrhli tři typy podse
dáků – dva, které lze snadno přenášet z vozu

do vozu, a jeden, který je chytře integrován
v sedáku příslušného zadního sedadla. Bez
ohledu na to, jaký z nich si vyberte, získáte
jistotu, že Vaše dítě bude cestovat bezpečně
a stylově.

Integrovaný podsedák (15 – 36 kg). Náš inovativní integrovaný podsedák je v závislosti
na konkrétním modelu Volvo hladce integrován v prostředním nebo v krajním sedadle zadní
řady. Pokud ho potřebujete, stačí ho jednoduchým manévrem jednou rukou vysunout ze
sedadla a posadit na něj dítě, které bude v optimální pozici pro správné vedení bezpečnostního pásu. Dětský podsedák integrovaný v krajních sedadlech navíc nabízí možnost
vysunutí ve dvou stupních, díky čemuž se může ještě lépe přizpůsobit různě velkým dětem.
Pokud integrovaný podsedák nevyužíváte, dokonale splyne se zbytkem sedadla.

Potah proti okopání. Potah proti okopání
chrání opěradlo předního sedadla před zašpiněním dětskými botami a zároveň nabízí šikovné
kapsy, do kterých si dítě může uložit hračky nebo
jiné malé předměty. V kombinaci s naší dětskou
sedačkou orientovanou proti směru jízdy chrání
sedák a opěradlo Vašeho Volva.

Komfortní čalounění a opěrka hlavy pro integrovaný dětský podsedák. Tato
nová generace komfortního čalounění a opěrky hlavy pro integrovaný dětský podsedák je
určena pro prostřední i krajní sedadla, přičemž dítěti nabízí výbornou oporu a komfort na
dlouhých cestách a stále pomáhá s optimálním vedením bezpečnostního pásu. Toto čalounění lze jednoduše natáhnout přes sedadlo a zase ho snadno sejmout, když se integrovaný
podsedák nevyužívá.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ! Pokud je dětská sedačka orientovaná proti směru jízdy umístěna na sedadlo předního spolujezdce, je nutné vypnout čelní airbag tohoto sedadla. V závislosti na
konkrétním modelu lze při použití dětské sedačky orientované ve směru jízdy nechat airbag zapnutý. Vždy si v manuálu k Vašemu vozu ověřte konkrétní podmínky ve Vašem voze.
Poznámka: Některé informace v této brožuře nemusí být v důsledku změn v parametrech produktů, k nimž došlo od okamžiku tisku, již aktuální a platné. Výrobce si vyhrazuje právo provádět
kdykoliv bez upozornění změny cen, barev, materiálů, technických údajů a modelů.
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