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Od koňských sedel až po jedny z nejbezpečnějších dětských autosedaček na evropském trhu 

 

Nový typ dětského zádržného systému BeSafe iZi Modular: Báze 

společná pro dvě autosedačky 

 
Norské autosedačky BeSafe jsou dnes 

oprávněně symbolem bezpečí na cestách. 

Rodinná firma HTS, výrobce dětských 

zádržných systémů značky BeSafe, si 

zakládá na bezpečnějším protisměrném 

cestování dětí, ideálně až do 4 let věku. 

Autosedačky se snadno používají, 

spolehlivě instalují, jsou větší a komfortní, 

vyvíjené pro skutečné děti, nikoli pro 

figuríny do crash testů. Jelikož se jedná o 

produkty používané každý den, důležitý je i atraktivní design. Ten u nejnovějšího modelu 

BeSafe iZi Modular potvrzuje ocenění Red Dot Design Award 2015. Jedná se o nový typ 

zádržného systému, samozřejmě schváleného dle nového evropského nařízení UN R129  

(i-Size), který se skládá z ISOFIXové báze a dvou různých autosedaček. Prvními produkty, 

kterými se skandinávská firma HTS v první polovině 20. století zabývala, byla sedla na koně. 

S rozvojem průmyslu se výrobce zaměřil na příslušenství pro automobily a před více než 50 

lety představil první dětskou autosedačku. 

 

Díky systému BeSafe iZi Modular můžete na jednu 

základnu jednoduchým zacvaknutím instalovat jak 

protisměrné „vajíčko“ pro novorozence, tak navazující 

autosedačku pro batolata, tu lze použít po i proti směru 

jízdy. Stejná báze, která 

nabízí patentovanou funkci 

rozšíření prostoru pro 

nožičky, tedy vydrží od 

narození až do 4 let věku dítěte. Set je kompatibilní s různými modely aut a 

snadno se přesouvá z vozu do vozu. „Tento koncept staví na operativnosti, 

zohledňuje pořizovací náklady a zdůrazňuje bezpečnost spojenou s 

protisměrnou instalací, přestože větší model autosedačky lze instalovat také 

po směru jízdy. Kupříkladu dojde-li k čelnímu nárazu auta, ve kterém sedí 

v autosedačce instalované po směru jízdy tříleté dítě o hmotnosti 15 kg, 



 

působí při rychlosti jízdy 50 km/h na krk zátěž odpovídající hmotnosti 260 až 300 kg. Z lékařského 

hlediska je přitom přípustných maximálně 130 kg, jinak hrozí poranění páteře. Při protisměrné instalaci 

je námaha krku spojená s nárazem ve stejné rychlosti 50 km/h pouhých 50 až 80 kg, tedy 

několikanásobně nižší. Zádová a hlavová opěrka ztlumí pohyb dítěte a ochrání ho,“ upozorňuje Ondřej 

Pilecký ze společnosti Babypoint, která je výhradním distributorem značky BeSafe na českém trhu.  

 

Báze se instaluje na systém ISOFIX, kterým jsou nově vyráběná auta 

vybavena, přičemž správnost nasazení autosedačky potvrzují barevné  

a zvukové indikátory. Základna disponuje příjemným polohováním  

a nastavitelným prostorem pro nožičky rostoucího dítěte. Při přenosu 

báze do jiného auta se ISOFIXové uchycení uvolní jediným pohybem. 

 

Model BeSafe iZi Go Modular i-Size s Red Dot Design Award 2015 

Autosedačka typu vajíčko pro novorozená miminka (cca 0 – 12 měsíců) 

s certifikací dle UN r129 (i-Size) se instaluje proti směru jízdy  

na ISOFIXovou bázi nebo pomocí tříbodového pásu automobilu. 

Propracované polstrování má na bočnicích magnety, které „přidrží“ 

pětibodové pásy autosedačky stranou, aby nepřekážely při usazování  

a vyndávání miminka. Velká stříška je odvětrávaná, s ochranou proti 

slunečnímu záření UPF 50
+
. Přenášení miminka v autosedačce zpříjemní 

ergonomická rukojeť. Autosedačku lze nasadit na celou řadu 

homologovaných kočárků.  

 

Model BeSafe iZi Modular i-Size s Red Dot Design Award 2015 

Jakmile miminko vyroste z vajíčka, stačí na stejnou ISOFIXovou bázi 

nasadit navazující model, který v souladu s nařízením UN r129 (i-Size) 

odpovídá věku cca 6 měsíců až 4 roky. Celý set je navržen tak, aby se 

vešel i do menších vozů. Báze s patentovanou úpravou prostoru pro 

nožičky zpříjemní cestování rostoucích dětí. Sedačku lze nastavit do 

několika poloh vhodných pro odpočinek i spaní. Integrovanou opěrku 

hlavy a bezpečnostní pásy vyladíte synchronně jedním tahem. Přestože 

BeSafe doporučuje vozit děti proti směru jízdy co možná nejdéle, model 

iZi Modular i-Size můžete instalovat také po směru jízdy.  

 

Doporučovaná prodejní cena setu BeSafe iZi Modular je 22.480,- Kč. K výběru je 6 barevných 

variant. 

 
Zboží je možné pořídit také jednotlivě: 

Autosedačku BeSafe iZi Go Modular i-Size v ceně 5.750,- Kč 

Autosedačku BeSafe iZi Modular i-Size v ceně 10.130,- Kč 

Bázi iZi Modular v ceně 6.600,- Kč 



 

Pro více informací navštivte www.autosedacky-besafe.cz, www.babypoint.eu nebo FB.  

 

 

 

O společnosti Babypoint s. r. o. 

Společnost Babypoint s. r. o., přední český výrobce a dovozce dětského zboží, byla založena v roce 1995, kdy 

se věnovala především prodeji dětských kočárků. V současné době si firma pod stejnojmennou značkou nechává 

vyrábět nejen sportovní a kombinované kočárky, ale rovněž golfové hole, autosedačky, cestovní postýlky, jídelní 

židličky, lehátka, ohrádky, přebalovací podložky a další doplňkový sortiment pro děti. Veškeré produkty jsou 

testovány a certifikovány podle platných evropských norem. Kromě vlastní značky Babypoint, rozšířené o 

ekonomickou řadu Newbuddy, se společnost podílí na vývoji moderních kočárků značky X-lander, kterou 

exkluzivně dováží na český trh. Od roku 2009 představují nedílnou součást sortimentu autosedačky norské 

značky BeSafe, které patří z hlediska bezpečnosti na samý vrchol evropského žebříčku, jak potvrzují hodnocení 

prováděná např. německým autoklubem ADAC. V roce 2011 firma rozšířila nabídku o moderně řešené a vysoce 

odolné sportovní kočárky německé značky TFK (Trends For Kids) i o hluboké kočárky značky Navington 

specifického designu. Loni byla do sortimentu zařazena luxusní německá značka Lässig s nabídkou stylových a 

praktických kabelek, tašek, batůžků, brašen a dalších doplňků různého designu pro děti a dospělé. Dále 

upozorněme na prémiové dětské fusaky norské značky Voksi, v ČR šité funkční hřejivé doplňky značky Little 

Angel
® 

nebo nafukovací kruh pro kojence a batolata značky Baby Ring. Loni přibyly stylové autosedačky a 

kočárky JOIE z Velké Británie, letos nově nabízíme sortiment holandské značky Nuna. Produkty společnosti 

Babypoint s.r.o. jsou k dostání ve více než 250 smluvních prodejnách po celé ČR, firma se pravidelně účastní 

pořádaných veletrhů, například mezinárodního veletrhu potřeb pro děti PRODÍTĚ či českých veletrhů zaměřených 

na děti FOR KIDS a FOR BABIES. Na jaře 2014 obdržela první místo v regionální internetové anketě TOP 

FIRMA PŘÍBRAMSKO 2013 (v kategorii 11-50 zaměstnanců). 

Více informací naleznete na: www.babypoint.eu. 

 

Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Jana Holinková 

Privilege PR, s.r.o. 

GSM: +420 725 075 853 

E-mail:  holinkova@privilegepr.cz 
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