
Dobré rozhodnutí  je lehké rozhodnutí.
 Autosedačky



Každý rodič si přeje pro své dítě dvě
základní věci, aby bylo v bezpečí
a zdravě prospívalo.

Objevte lékařský aspekt našich produktů:

Toto máme společné, cítíme odpovědnost za bezpečnost a zdravý vývoj dítěte. Spojujeme dlouholeté zkušenosti s využitím nejno-
vějších technologií. Lékařský aspekt je také neoddělitelným prvkem vývoje autosedaček Avionaut. Ve spolupráci s fyzioterapeuty, 
lékaři a porodními asistentkami vytváříme autosedačky tak, aby byly přizpůsobeny fyziologii dětí.

Certifikát
AGR

Nejvyšší
kvalita

Zdravá
pozice

Ergonomie

Záruka
AGR je certifikát pro nejergo-
nomičtější autosedačky pro 
páteř. Produkty Avionaut 
označené AGR poskytují 
páteři a pohybovým orgánům 
podporu, která uleví tělu a 
přinese úlevu.

Kombinace inovativních 
řešení, promyšlených návrhů 
a vybraných materiálů 
zajišťuje nejvyšší stupeň 
bezpečnosti, pohodlí a 
spokojenosti.

Vložky do autosedaček Pixel Pro a Cosmo 
byly vyvinuty ve spolupráci s fyzioterapeu-
ty a specialisty v oblasti správného vývoje 
dítěte. Díky vložce batole přirozeně zaujme 
správnou polohu v sedadle a správná 
poloha zlepšuje mechaniku dýchání a 
minimalizuje riziko refluxu.

Produkty Avionaut vytváříme s pomocí 
aktuálních medicínských dat, fyzioterape-
utů, porodních asistentek a předních 
specialistů v oblasti ergonomie. Díky tomu 
konstrukce vedoucí ke správnému držení 
těla zajišťuje pohodlí sezení a umožňuje 
správné tvarování páteře dítěte.

Vyvíjet autosedačky s důrazem na 
každý detail je pro nás velmi důležité. 
Proto mohou být autosedačky 
Avionaut používány až 10 let. Kromě 
toho poskytujeme prodlouženou 
10letou záruku na všechny naše 
autosedačky a základny v každé 
zemi, kde je jejich nákup k dispozici.



Plná
bezpečnost
dítěte
Plnou bezpečnost dítěte během cesty autem může 
zaručit pouze správně zvolená autosedačka. Mezi 
produkty Avionaut najdete autosedačky ze tří skupin. Pro 
kojence do 13 kg, pro děti od 9 do 18 kg a pro starší děti od 
15 do 36 kg (do 12 let). Ochrana, kterou naše autosedačky 
zaručují malým cestujícím, je potvrzena normou ECE 
R-129 (i-Size), nezávislými bezpečnostními testy, včetně 
nejprestižnějších ADAC a Test Plus, a certifikátem AGR 
Německé asociace pro zdravá záda.



Více než dokonalá - autosedačka Pixel Pro je vylepšenou verzí oblíbeného 
mezi rodiči a oceňovaného modelu Pixel. Dynamicky se rozvíjející technolo-
gie nám umožňuje vytvářet stále rafinovanější řešení: bezpečnější, 
pohodlnější a funkčnější. Kojenecká a dětská autosedačka Pixel Pro má 
vylepšenou strukturu EPP, čalounění šetrnější k pokožce a novou delší 
stříšku, která ještě účinněji zakryje malého cestujícího.

• Splňuje nejnovější evropské bezpečnostní normy: i-Size a 
ECE-R129. Prošel testem ADAC, získal uznání AGR, Německé 
asociace pro zdravá záda.

• Váží pouze 2,5 kg, což rodičům usnadní pohyb.

• Ekologický materiál EPP zaručuje nejvyšší úroveň ergonomie a 
bezpečnosti.

• Nová přírodní látka s vysokým obsahem bavlny, a ještě šetrnější k 
pokožce dítěte.

• Delší, nezávislá, pro vzduch propustná vložka vyrobená z látky 
obohacené o UV filtr.

Avionaut
Pixel Pro 

Nejlepší, protože nejlehčí

Kojenec 0-13 kg  / 40-86 cm   RWF (proti směru)



Autosedačka váží méně než 3,2 kg a poskytuje pohodlí při každodenním 
použití. Cosmo je autosedačka určená pro malé cestující od prvního dne 
života. Speciální vnitřní vložka zaručuje správnou polohu dítěte a potah s 
vysokým obsahem bavlny zlepšuje cirkulaci vzduchu a zvyšuje komfort 
jízdy. Nezávislá stříška chrání dítě před slunečním zářením a dalšími 
vnějšími faktory. Autosedačku lze do auta instalovat pomocí bezpečnost-
ních pásů automobilu nebo základny IQbase se systémem ISOFIX, který 
zajišťuje velmi rychlou instalaci autosedačky.

• Splňuje nejnovější evropské bezpečnostní normy: i-Size a ECE-R129.

• Váží méně než 3,2 kg pro pohodlí pri každodenním používání.

• Speciální vnitřní vložka zaručuje správnou polohu dítěte

• Snadná instalace se základnou IQbase pomocí systému ISOFIX      
nebo s pomocí bezpečnostních pásů do auta.

• Extra velká, prodyšná stříška s UV ochranou před škodlivým 
slunečním zářením

Avionaut
Cosmo 

Nejlepší, protože užitečná

Kojenec 0-13 kg  / 40-86 cm   RWF (proti směru)



Unikátní konstrukce AeroFIX 2.0zajišťuje optimální ventilaci uvnitř autosedačky, čím autosedačka vyniká na trhu. 
Tato vlastnost výrazně zvyšuje komfort dítěte při cestování. Pro ještě větší pohodlí malého cestujícího jsou 
použity měkké materiály nejvyšší kvality, k dispozici je nastavitelná opěrka hlavy a nastavitelný náklon.
AeroFIX 2.0 znamená bezpečné a pohodlné cestování pro děti do 4 let. Autosedačka se vyznačuje přesným 
nastavením na výšku batolete. Ne nadarmo jsou autosedačky certifikovány AGR, německou asociací pro zdravou 
páteř. To, co organizační výbor uznal za charakteristický rys sedačky AeroFIX, je možnost přesného nastavení pro 
její přizpůsobení stavbě těla dítěte nastavením výšky opěrky hlavy a pásů a také změnou úhlu sedáku. AEROFIX 
RWF 2.0 je určena pouze pro přepravu dětí zády ke směru jízdy. Certifikace Plus Test a nejnovější bezpečnostní 
standardy.

• Kompatibilní se základnou ISOFIX IQ

• Kolekce New Look 2022

• Vysoce kvalitní čalounění

• Design sedadel proti směru jízdy a ve směru jízdy

• Ventilační kanály

• Nejnovější bezpečnostní standard I-Size

• Výškově nastavitelná opěrka hlavy a pásy

• Nastavitelný úhel sedáku

• Větrací kanály

• Přídavný nárazník

• Paměťová pěna absorbující náraz

Avionaut
Aerofix 2.0/

Aerofix RWF 2.0

Nejlepší, protože nejbezpečnější

Batole 67-105 cm do 17,5 kg



Uvědomujeme si, že chcete malému průzkumníkovi poskytnout nejvyšší 
možnou ochranu při cestování. Avionaut Sky 2.0 poskytuje především 
nejvíce doporučený způsob cestování, tj.  proti směru jízdy až do věku 6 let. 
Modulární vložka navíc umožňuje nastavit autosedačku i pro nemluvně. 
Samotná vložka navíc chrání malého cestujícího při nekontrolovaných 
manévrech na silnici. V případě možných bočních kolizí je kryt dodatečným 
ochranným prvkem.

• Test Plus a nejnovější bezpečnostní standardy

• Nastavitelná opěrka hlavy

• Cestování proti směru do 6 let

• Modulární vložka

Avionaut
Sky 2.0 

Nejlepší, protože
s maximální úrovní
ochrany

Kojenec, batole,  dítě | 0-25 kg | 40-125 cm



Kromě ochrany před mnoha druhy hrozeb, kterým může dítě během cestování čelit, poskytuje 
perfektně zvolená autosedačka také optimální podporu pro záda. Rodiče, dbejte o zdraví svého 
dítěte. Nedovolte zakřivení páteře a následné problémy s posturální vadou. Vyberte si MaxSpace        
s nejnovějšm řešenímí Comfort System+, která byla vyvinuta na základě aktuálních lékařských dat     
a ve spolupráci s předními ergonomickými specialisty. Comfort System+ nabízí dodatečnou podporu 
krku v podobě tvarovaného polštáře, který stabilizuje krční páteř, uvolňuje svaly a především, 
poskytuje vynikající podporu pro horní část páteře. Profil bederní páteře je udržován ergonomickým 
způsobem pro eliminaci bolesti zad. Tvar sedáku a jeho výplň poskytují pohodlné sezení bez rizika 
brnění nohou. Comfort System + snižuje tlak na kostrč, což pomáhá chránit páteř před skoliózou        
a zajišťuje dostatečnou oporu pro záda. Takovou ochranu zajišťuje MaxSpace Comfort System +.

• Nejvyšší úroveň ergonomie

• Nastavení klidové polohy

• Plně vyhovuje evropské homologační normě i-Size R129/03 a byla uznána německou asociací 
pro zdravá záda, Aktion Gesunder Rücken (AGR)

• Nastavitelný náklon opěradla zabraňuje namáhání krční páteře během spánku.

• Hluboký sedák poskytuje přirozené konturování pánve a snižuje tlak na kostrč.

• Účinný ventilační systém zaručuje správnou cirkulaci vzduchu a zajišťuje pohodlí na cestách

Avionaut
MaxSpace
Comfort System+

Nejlepší, protože
nejergonomičtější 

Dítě / 15-36 kg  / 100-150 cm



Se základnou Isofix IQ se nemusíte bát, miminko cestuje v dobře 
připevněné autosedačce. Systém osvětlení vás bude informovat, že je 
sedačka správně namontována na základnu. Díky systému Click 'n' Drive 
pro vás montáž sedačky nebude další výzvou. Náš produkt pasuje na 
Avionaut Pixel, Avionaut Pixel Pro, Avionaut Cosmo, Avionaut Aerofix i 
Avionaut Aerofix RWF - to vše proto, abyste při přesedání z novoroze-
necké na větší dětskou sedačku nemuseli kupovat novou základnu.

Avionaut
Isofix
IQ báze

Bezpečný systém



Můj výběr Avionaut MaxSpace
Comfort System+

Motoristický odborník Dr. František Fiala: 

Jedna výhoda nakonec

Při výběru, za pečlivé pomoci potencionální uživatelky, tedy vnučky, se 
projevila známá pravda, že vybírá hlavně vzhled a tedy i barva. Takže 
vyhrála autosedačka Avionaut MaxSpace Comfort System +, 
samozřejmě v růžové.

Já jsem sice začal vzhledem, ale nejdůležitější je samozřejmě bezpečnost. Aniž bychom studovali technickou 
dokumentaci, stačí se podívat, jak dítě hluboko v sedačce sedí, jak je celé jeho tělíčko obklopeno masivním 
polstrováním. Je to výsledek propracované konstrukce zaměřené prioritně právě na bezpečnost a s tím 
související ergonomii. Podívejme se třeba na tvarování sedací plochy, zajišťující správné přizpůsobení 
sedáku výšce dítěte, což umožňuje udržovat přirozený sklon pánve a následně snižuje tlak vyvíjený na 
kostrč. Tímto se chrání páteř před skoliózou. Dítěti, díky propracovanému tvaru sedáku a speciální výplni, 
nevadí ani delší jízda, neboť má podepřeny stehenní kosti a tedy je eliminováno brnění jeho nožiček. 
Autosedačka zaujme na první pohled nezvykle masivní partií v oblasti hlavy. Tu tvoří profilovaný polštář, 
který stabilizuje krční páteř, odlehčuje svaly a zajišťuje výbornou oporu horní části páteře. Taktéž profil 
bederní části je ergonomicky propracovaný a eliminuje bolesti zad. Obdivuhodné je, že tyto masivní bezpeč-
nostní prvky nijak nesnižují pohyblivost dítěte a jeho výhled do okolí. Proto se v sedačce cítí velmi komfortně 
a rádo do ní usedá. 

Znám spoustu rodin majících problémy dostat svou ratolest do bezpečnostní autosedačky. Garantuji vám z 
vlastní zkušenosti, že při použití této sedačky tyto problémy mít rozhodně nebudete.

Dr. František Fiala

Odborník
doporučuje



Důležité…

1) Zaregistrujte svůj produkt: www.avionaut.com/cz/zaruka

2) Vyplňte formulář a získejte prodlouženou záruku

3) Registrace a aktivace 10leté záruky online je bezplatná,  
 jednoduchá a zabere jen několik minut.

4) K získání záruky stačí jen 3 kroky.

Chcete-li využít program 10leté záruky, musíte se zaregistrovat maximálně do 28 dnů od data nákupu.

Jako dlouholetý výrobce autosedaček jsme si svými 
produkty naprosto jistí. Nebojíme se proto poskytnout 
10letou záruku na všechny autosedačky a základny v 
jakékoli zemi prodeje.

Krok 1 Krok 1 Krok 1 
Připravíte si doklad o koupi. 
Budete jej potřebovat pro 
správné vyplnění formuláře 
v dalším kroku.

Vyplňte formulář. Sériové 
číslo potřebné k registraci do 
programu se nachází na 
spodní straně sedadla nebo 
základny a začíná předponou 
„SN“.

Počkejte na zpětnou vazbu. 
Na uvedenou e-mailovou 
adresu vám zašleme 
potvrzení o registraci do 
programu.

10
 let

záruka



Garantujeme
nejbezpečnější
cestování 

www.avionaut.cz
/avionaut.cz


