
KATEGORIE
skupina 2/3

 15 - 36 kg

od cca 3 až do 12 let

skupina 2/3

 15 - 36 kg

od cca 3 až do 12 let

skupina 2/3

 15 - 36 kg

od cca 3 až do 12 let

skupina 2/3

 15 - 36 kg

od cca 3 až do 12 let

100 - 150 cm

 od cca 3 až do 12 let

100 - 150 cm

 od cca 3 až do 12 let

NORMA UN R44/04 UN R44/04 UN R44/04 UN R44/04 UN R129/03 UN R129/03

CYBEX LINE

MODEL SOLUTION B-FIX SOLUTION M-FIX SL SOLUTION M-FIX SOLUTION S-FIX SOLUTION S i-FIX
SOLUTION Z i-FIX/

SOLUTION Z i-FIX PLUS

SPECIFIKACE

-  výškově se nastavuje hlavová 

opěrka, bočnice zůstávají na místě

- dítě je v autosedačce připoutáno 

3bodovým pásem auta.

- extra lehká

- výškově se nastavuje hlavová 

opěrka, bočnice zůstávají na místě

- dítě je v autosedačce připoutáno 

3bodovým pásem auta

- výškově se nastavuje hlavová 

opěrka, bočnice zůstávají na místě

- dítě je v autosedačce připoutáno 

3bodovým pásem auta

- výškově se nastavuje hlavová 

opěrka, bočnice zůstávají na místě

- od Solution S i-Fix se liší 

v normě a také vizuálně a to 

odlišnou barvou vedení pásu 

(Zde je červené -  dle normy)

- dítě je v autosedačce připoutáno 

3bodovým pásem auta

- výškově se nastavuje hlavová 

opěrka, bočnice zůstávají na místě

- od Solution S-Fix se liší 

v normě a také vizuálně a to 

odlišnou barvou vedení pásu 

(Zde je zelené - dle normy)

- dítě je v autosedačce připoutáno 

3bodovým pásem auta

- ramenní opěrky se při změně  

výšky opěrky zad automaticky  

rozšiřují, autosedačka může vyrůst 

až o 8 cm do šířky

- dítě je v autosedačce připoutáno 

3bodovým pásem auta

POČET VÝŠKOVÝCH 

POZIC

12 12 12 12 12 12

3POZIČNÍ NAKLÁPĚCÍ 

OPĚRKA HLAVY

NE NE ANO ANO ANO ANO

VYLEPŠENÁ BOČNÍ 

OCHRANA 

(L.S.P. SYSTÉM)
ANO

(integrovaná, statická)

ANO

(integrovaná, statická)

ANO

(vysouvací)

ANO

(výklopná)

ANO

(výklopná)

ANO

(nasazovací, statická)

ISOFIX

LATCH-CONNECT SYSTÉM

(lze instalovat i bez jeho použití)

ANO

(lze instalovat i bez jeho použití)

ANO

(lze instalovat i bez jeho použití)

ANO

(lze instalovat i bez jeho použití)

ANO

(lze instalovat i bez jeho použití)

ANO

(lze instalovat i bez jeho použití)

ROZMĚRY D X Š X V 390 x 520 x 640 cm 370 x 540 x 615 cm 405 x 540 x 625 cm 405 x 500 x 610 cm 405 x 500 x 610 cm 405 x 530 x 625 cm

HMOTNOST 5 kg 5,86 kg 6,2 kg 6,2 kg 6,2 kg 7,2 kg

POZNÁMKA - - - - - 

Standardní látka (Comfort) 

je měkká a pohodlná. 

Látka Plus je robustnější a 

odolnější, díky tomu je také 

produktem vyšší kvality z kolekce 

Platinum PLUS.


