Nieuwe generatie
kinderzitjes

Optimaal
beschermd
Uw kinderen zijn uw oogappels.
Dus waakt u over hun comfort, maar
vooral ook over hun veiligheid. Onderweg
naar de crèche of naar school, op weg
naar uw vakantiebestemming of tijdens
een weekenduitstap. De afstand speelt
geen rol. Wanneer uw kinderen mee
zijn, is hun veiligheid uw belangrijkste
prioriteit.
Net daarom werkt Dacia samen met
het merk kinderzitjes Cybex, om uw
kleine schatten optimaal te beschermen.
Innovatieve en superveilige zitjes, die
bekendstaan om hun handige opties en
mooie look. Gemaakt in Duitsland.

Inhoud
01
02

De I-SIZE-norm

Nieuwe generatie innovatieve en
meegroeiende kinderzitjes
SIRONA S (I-size)
PALLAS S FIX
SOLUTION S FIX
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U kunt blindelings vertrouwen op deze
nieuwe generatie kinderzitjes!
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Ontdek de
i-Size-norm
• i-Size of ‘Intelligent Size’,
gemakkelijker!
• Met de rug naar de weg tot
15 maanden, nek en hoofd
beter beschermd.
• Beschermd tegen zijdelingse
schokken, veiliger.
• Veralgemening van
het IsoFix-systeem.
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Conform de recentste
Europese normen
Het vervoer van baby’s en kinderen is gereglementeerd door Europese normen.
De nieuwste is de ‘i-Size’-norm (ook wel R129). Hij werd in 2013 geïntroduceerd
en is veel strenger dan de voorgaande norm. Binnenkort wordt deze norm
verplicht, maar Dacia stelt u nu al enkele kinderzitjes voor die voldoen aan de
i-Size-vereisten. Maar wat zijn die vereisten nu precies?

	I-SIZE OF “INTELLIGENT SIZE”,
GEMAKKELIJKER!

leeftijd en het gewicht de doorslag wanneer u een
autostoel koos. Zodra de i-Size-norm verplicht
wordt, kiest u de autostoel van uw kleine schat
dus op basis van zijn lengte. Dat maakt kiezen
heel wat eenvoudiger.

Zoals de naam aangeeft, deelt de i-Size-norm
de kinderzitjes in volgens de grootte van het
kind. Een nieuwigheid, want tot nu toe gaven de

HOE GROOT IS UW KIND?

Baby’s
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Baby’s Kleuters

Kleuters

Grotere kinderen

Heel kleine en
grote kinderen

40 - 85 cm

40 - 105 cm

80 - 105 cm

105 - 135/150 cm

80 - 135/150 cm

Tot 13 kg

Tot 18 kg

Van 9 tot 18 kg

Van 15 tot 36 kg

Van 9 tot 36 kg

Van 11 tot
15 maanden

Tot 4 jaar

Van 12 maanden
tot 4 jaar

Van 3,5 tot 12 jaar

Van 12 maanden
tot 12 jaar

Gezicht naar
de weg

Rug naar
de weg

Kracht van een frontale botsing

RUG NAAR DE WEG VS.
GEZICHT NAAR DE WEG

	MET DE RUG NAAR DE WEG TOT
15 MAANDEN, NEK EN HOOFD
BETER BESCHERMD
Voortaan moet u uw kind met “de rug naar de
weg” zetten tot het ten minste 15 maanden
is (later is voorzien om deze verplichting uit te
breiden tot 4 jaar).
Een veiligere positie: de nek en het hoofd
(de meest kwetsbare lichaamsdelen aangezien
ze in verhouding groter en zwaarder zijn dan de
rest van het lichaam) zijn beter beschermd bij een
botsing.

WIST U DAT ...
Er sinds enkele jaren twee Europese normen naast elkaar bestaan op de markt van
de kinderzitjes?
- de R44-norm
- De i-Size-norm (of R129), geïntroduceerd in 2013 en strenger dan de R44-norm.
De i-Size-norm is nog niet verplicht. U mag uw huidige autostoel dus nog gebruiken
en hebt de keuze tussen twee reglementaire kinderzitjes. Maar geleidelijk wordt de
i-Size-norm van kracht en binnen enkele jaren zal hij verplicht zijn.

 ESCHERMD TEGEN ZIJDELINGSE
B
SCHOKKEN, VEILIGER

 ERALGEMENING VAN
V
HET ISOFIX-SYSTEEM

Wist u dat zijdelingse aanrijdingen veel vaker
voorkomen dan frontale botsingen?
Kinderzitjes van de nieuwe generatie
ondergaan dan ook verplichte crashtests waarbij
een zijdelingse aanrijding wordt gesimuleerd.
Vroeger was dat niet het geval.

De nieuwe norm legt het IsoFix-systeem op
voor alle modellen. Daarbij wordt het zitje
rechtstreeks en stevig op de carrosserie van
de wagen bevestigd (via twee geïntegreerde
verankeringspunten tussen de rugleuning van
het zitje en het zitvlak).

Zo zijn uw schatten optimaal beschermd.

Resultaat: het zitje blijft goed zitten bij een
ongeval, waardoor het risico op verwondingen
door een slecht geplaatste stoel verkleint. En voor
u is het heel gemakkelijk: met amper twee klikken
bevestigt u het zitje en maakt u hem weer los!

7

02

Nieuwe generatie
innovatieve en
meegroeiende
kinderzitjes
• Sirona S I-Size. Voor de eerste
levensjaren, van 0 tot 4 jaar
• Pallas S-Fix. Voor vele jaren,
van 9 maanden tot 12 jaar.
• Solution S-FIX. Voor de “grote”
kinderen, van 3 tot 12 jaar.
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Het model Sirona S i-Size

Voor de eerste jaren, van 0 tot 4 jaar (105 cm).

1

Kenmerken

2

DRAAISYSTEEM

De superveilige Sirona S i-Size is een pionier van de nieuwe generatie en
sleepte in 2018 al drie prijzen in de wacht. U kunt hem achterwaarts gericht
(met de rug naar de weg) gebruiken vanaf de geboorte
tot 105 cm of voorwaarts gericht (met het hoofd naar
de weg) vanaf 76 cm (ongeveer 16 maanden) tot 105 cm.
Gedaan met acrobatentoeren wanneer u uw kind in
het kinderzitje zet. Dankzij een innovatief systeem draait
de Sirona S namelijk 360°. Zo krijgt u uw kind
gemakkelijker in en uit de auto zonder uw rug te breken.

360°

Het geïntegreerde L.S.P.-systeem biedt
een optimale bescherming bij een
zijdelingse botsing. Uitklapbaar aan
de portierzijde.
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2. In de hoogte verstelbare
hoofdsteun (12 posities), met
geïntegreerd harnas.

• Rotatie van 360°.

4. GEÏNTEGREERD L.S.P.-SYSTEEM

De Sirona S i-Size voldoet aan de nieuwe Europese i-Size-norm voor
kinderzitjes. Die bepaalt dat kinderen tot 15 maanden in de wagen
met de rug naar de weg moeten worden geplaatst.

1. Geïntegreerde vertrager.

• Gemakkelijk in de wagen
te plaatsen en er weer
uit te halen.

6. MET ÉÉN KLIK
GEPLAATST DANKZIJ
HET ISOFIX-SYSTEEM
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5. ENERGIEABSORBERENDE SCHELP
Optimale bescherming in geval van schokken.

6

Voor een eenvoudige
installatie en meer veiligheid,
bij een achterwaarts én bij
een voorwaarts
gerichte positie.

3. Steun (3e IsoFixbevestigingspunt).

3

INSTELLEN VAN DE HELLING
EN DRAAIEN MET ÉÉN HAND
5 posities wanneer het zitje
achterwaarts is gericht,
3 bij een voorwaarts
gerichte stoel.
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Het model Pallas S-Fix

Voor vele jaren, van 9 maanden
tot 12 jaar (van 80 tot 105 cm).

1

Kenmerken

2

De Pallas S-Fix is de perfecte veiligheidsoplossing die
meegroeit met uw kind.
Het zitje is uitgerust met een verstelbaar veiligheidskussen,
dat u kunt vergelijken met een opgeblazen airbag.
Het kussen beperkt vooral het risico op ernstige verwondingen
aan de nek bij een frontale botsing, zonder uw kind in te sluiten.

3
1. VERSTELBARE HOOFDSTEUN
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3 posities, die voorkomt dat het
hoofd van uw kind naar voren valt
tijdens dutjes.

2. VERSTELBAAR
VEILIGHEIDSKUSSEN
Dat bij een botsing werkt als
een airbag (tot 104 cm).
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Kan heel gemakkelijk
worden veranderd in de
Solution S-Fix.

4. GEÏNTEGREERD L.S.P.-SYSTEEM

6. ENERGIEABSORBERENDE SCHELP

Het geïntegreerde L.S.P.-systeem biedt een
optimale bescherming bij een zijdelingse botsing.
Uitklapbaar aan de portierzijde.

Optimale bescherming in geval van schokken.

5. MET ÉÉN HAND VERSTELBARE STOELRUG
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3. 2-IN-1-ZITJE

7. UITSCHUIFBARE ISOFIX-STANGEN
Voor zitjes zonder IsoFix-bevestigingspunten.

U verstelt deze zitje heel gemakkelijk met één
hand. Bijvoorbeeld in de “slaap”-stand, zodat uw
kleine spruit comfortabel meerijdt (tot 104 cm).
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Het model Solution S-FIX

Voor de “grote” kinderen van 3 tot
12 jaar (van 105 tot 150 cm).
Meer ruimte in de wagen en meer comfort in het zitje.
De smalle Solution S-Fix maakt indruk met zijn afmetingen
en is ideaal voor grote gezinnen.
De gepatenteerde kantelbare hoofdsteun van dit
zitje voorkomt dat het hoofd van uw kind naar voren
valt tijdens dutjes.

Caractéristiques
Het luchtcirculatiesysteem
garandeert een
aangename
lichaamstemperatuur, zelfs op
warme dagen.

Dankzij het
extragrote
zitkussen
reist uw kind
jarenlang
comfortabel
mee in de
wagen.

Verstelbare
hoofdsteun,
die voorkomt
dat het hoofd
van uw kind
naar voren valt
tijdens dutjes.

1
1. VERSTELBARE HOOGTE (12 POSITIES)

2. GEÏNTEGREERD L.S.P.-SYSTEEM

Het zitje is geschikt voor kinderen tussen 3 en
12 jaar en gaat dus jarenlang mee. De hoofd- en
schouderbeschermingen groeien mee met uw
kind, zodat u het zitje perfect kunt aanpassen
naarmate uw oogappel ouder en groter wordt.

Het geïntegreerde L.S.P.-systeem biedt een
optimale bescherming bij een zijdelingse
botsing. Uitklapbaar aan de portierzijde.
3. ENERGIEABSORBERENDE SCHELP
Optimale bescherming in geval van schokken.
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3

4. UITSCHUIFBARE ISOFIX-STANGEN
Voor zitjes zonder IsoFix-bevestigingspunten.
4
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Overzicht van de compatibiliteit en
de plaatsing van het kinderzitje
Wilt u weten of uw favoriete kinderzitje in uw auto past?
Ga naar de website van Cybex: https://cybex-online.com/nl-nl/autostoelen?line=Gold
Lees in de handleiding van uw voertuig (hoofdstuk “Veiligheid kinderen”) hoe u een kinderzitje
correct in uw wagen plaatst. De gegevens in de tabel hiernaast zijn louter indicatief.

SIRONA S I-SIZE

PALLAS S FIX

SOLUTION S-FIX

SIRONA S I-SIZE

PALLAS S FIX

SOLUTION S-FIX

2-3-4
2-4
TBC
2-3-4
TBC
TBC
2-4
2-4
TBC

2-3-4
2-4
TBC
2-4
2-4
TBC
2-4
2-4
TBC

2-3-4
2-4
TBC
2-3-4
2-4
TBC
2-4
2-4
TBC

DACIA-MODELLEN
Dokker 2012+
Duster I (2010-2017)
Duster II (2018-…)
Lodgy 2012+
Logan (2005Logan II (
Logan MCV 2006+
Sandero I (2008-2012)
Sandero II (2013-…)

TBC = To be confirmed (te bevestigen)
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Word dan nu lid van de club van de gelukkige Dacia-eigenaars!
Als lid van de Dacia Cherry Club, wordt u verwend :
	Een Dacia-nieuwsbrief om de 2 maanden met al de actualiteit
van uw favoriete merk
	Unieke aanbiedingen op maat voor de dienst naverkoop en accessoires
	Exclusieve voordelen
Evenementen, wedstrijden en vele andere verrassingen !

Hoe inschrijven? Heel eenvoudig.
Surf naar www.daciacherryclub.be en schrijf u in.

Alles is in het werk gesteld om juiste en actuele informatie in deze uitgave ten tijde van zijn verschijning te vermelden. Deze brochure
werd samengesteld op basis van voorseries of prototypes. In het kader van zijn streven naar constante verbetering van zijn producten
behoudt Dacia zich het recht voor om op ieder moment wijzigingen in de specificaties en aan de beschreven en afgebeelde auto’s door
te voeren. Eventuele wijzigingen zullen zo snel mogelijk aan de Dacia-verdelers worden doorgegeven. Per land kunnen de op de markt
gebrachte versies verschillen en het kan voorkomen dat sommige uitrustingen niet leverbaar zijn (standaard, optioneel of als accessoire).
Raadpleeg daarom uw plaatselijke Dacia-verdeler voor de meest recente informatie. Vanwege technische beperkingen bij het drukproces
kunnen de in deze brochure afgebeelde kleuren verschillen van de echte kleur van de lakken en van de materialen in het interieur. Alle
rechten voorbehouden. Gehele of gedeeltelijke reproductie van deze publicatie in welke vorm of met welk middel dan ook is verboden
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Dacia.

dacia.be

Verantwoordelijke uitgever: David Holderbach, RBL, W.A. Mozartlaan 20, 1620 Drogenbos.

Surf naar de site
www.daciacherryclub.be,
schrijf je gratis in en zet je schrap:
het regent er goed nieuws
en voordelen!

