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Élvezd
az új 

életed

Melyik babakocsi 
való Neked?
Autós biztonság -
mit kell tudnod a 
gyerekülésekről?

Babát vársz? 
Hogyan osztottad meg 
a hírt a családoddal?



Bill, Emma 
& Olivia

Emily & Damian
„Hárman lenni a legjobb 
dolog a világon!”

Amy & Karl

Anna
„Remélem, nagyszerű  
anyuka leszek!”

Peter & Chris

Belle &  Peter

Myles

Eline Flora

Annabelle & Jules
„Remélem, a lányunk olyan 
csinos lesz, mint az anyukája!”

Elisa, Lea & Jeanne

Enzo

Laura & John„Reméljük, hogy mindig ott leszünk, amikor a gyermekünknek szüksége lesz ránk.”

Elly
„Bárcsak megőriztem volna 

Gisele első rugdalózóját!”  

Clara  & Paul

Isten 
hozott!

maxi-cosi.com/share-your-pregnancy22



TARTALOM

Belle &  Peter

Tom

Clara  & Paul

Isten 
hozott! Fantasztikus hír: babát vársz! 

9 hónapod van arra, hogy felkészülj életed  
legizgalmasabb eseményére.

Kilenc hónap. Hosszúnak tűnik, de valójában olyan rövid idő. Kegyes 
állapot, amikor az emberek kedvesen fogadják el a helyzetet: Nem kell 

állnod a buszon, villamoson, és Te is örömmel fogadod el a felkínált 
helyet. Várandós vagy!

Bizonyára kétségeid is vannak. Olykor talán nehezen viseled a 
hangulatingadozásaidat is. És igen, a baba megérkezése azt jelenti,  
hogy teljesen másféle napi rutin szerint fogod majd élni az életed.  

De ne aggódj! Szülők millióival történt már meg ez az eset, és azóta is 
végzik anyai, apai teendőiket - sikeresen.

Ebben a magazinban hús-vér szülők osztják meg tapasztalataikat  
és praktikus tanácsaikat. Valóban hasznos információkat fogsz  

találni, hogy felkészülhess arra, mi vár rád 9 hónap múlva.

Élvezd az új életed! Most kezdődik.

maxi-cosi.com/share-your-pregnancy
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Babát várok! Hogyan osztottad 
meg a hírt a családoddal?

Kívánságlista: Kedves Nagyapa  
és Nagymama!
A tökéletes babakocsitól…
...a legbiztonságosabb 
autós gyermekülésig

Az első utazás

Újdonságok

Új stílust teremtünk

Melyik babakocsi illik hozzád?
Amit tudni kell a biztonságos 
autós gyermekülésekről
Biztonsági értékelések
Apa története: Shopping blues

Ahogy a gyermeked cseperedik
Csak kisgyermekeknek
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a te történeted

Peter & Chris

Emily & Damian 

"Januárban  
mondtam el, hogy 
hárman leszünk."
Florence & Nicolas 

"Az étteremben voltunk, 
amikor odaadtam neki 
egy pár pici bébicipőt."
Emily & Damian

"Hálaadáskor mondtuk el, amikor 
az egész család együtt volt. Úgy 
gondoltuk, hogy tökéletes időpont 
a nagy hír bejelentéséhez, amikor 
együtt ülünk az asztalnál a közös 
ebéd előtt."
Jacqueline & Baptiste

"Én egyszerűen csak megmutattam 
neki a terhességi tesztet."
Sonia & Michael

"Mondtam a 
kedvesemnek, hogy 
valami viszketést 
érzek a hasamon, 
és megkértem, hogy 
nézze már meg, mi 
az. Amikor felhúzta 
a pólómat, azt látta 
a hasamra írva, hogy 
„Helló, Apa! Viszlát 
augusztus 14-én!"
Annabelle & Jules

"Mi a negyedik 
hónapban jelentettük 
be a barátainknak és a 
családnak, amikor már 
lehetetlen volt elrejteni."
Sabrina & Jorge

Annabelle & Jules

Eline

Flora

maxi-cosi.com/pregnancy-announcement

            Babát várok!  
Hogyan osztottad meg a hírt a családoddal?
Várandósnak lenni nagy dolog, és ennek a nagy hírnek a bejelentése a család és barátok 
felé mindenkit megigéz, meglepődnek és megérinti őket az érzés. Te hogyan osztottad 
meg ezt a hírt a családdal? 

"Négy terhességi 
teszt 4 nap alatt. 
Ezután már meg 
voltunk győződve 
arról, hogy babát 
várunk."
Fanny & Cyril
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kívánságlista

Kedves Nagyapa és Nagymama…
Amióta csak meghallottátok, hogy nagyszülok lesztek, egyfolytában azt 
kérditek, mit vegyetek nekünk, mivel segíthetnétek. Miközben szörfölgettünk 
a neten, találtunk néhány jó ötletet - a Maxi-Cosi kívánságlistát.

Kismama táska Lábzsák

A legbiztonságosabb gyerekülés

Nézd meg a weboldalon, mely dizájnokat részesíted elonyben, 
azután állítsd össze a saját kívánságlistádat a maxi-cosi.com/
wishlist oldalon. Oszd meg a családoddal és a barátaiddal!

Elea

Magasra értékelt biztonság és ’egy-klikk’ csatlakozás. Csak egyetlen 
FamilyFix bázistalpra van szükségünk, amire rácsatlakoztatható 
mind a Pebble, mind a Pearl ülés. Ez megadja nekünk a 4 éven át 
tartó Isofix biztonságot és könnyű a használata is. Szeretjük nagyon!

Hát nem elragadóan néz ki ez a táska, 
amikor útnak indulunk a kisbabával? 
Rengeteg hely van benne, levehető 
pelenkázó lap, két isotherm cumis-
üvegtartó és cipzáras zseb, hogy a 
nyugtatócumit is tisztán tarthassuk. 
És extra sok hely a saját dolgainknak!

Ez a lábzsák a babát kellemes
melegben tartja, különböző színekben 
kapható - a biztonsági gyerekülés 
és babakocsi színének megfelelően 
választható. Egyéb kiegészítő ötletek? 
Nyári huzatvédő, esővédő, napernyő… 
a lista folytatódik.

Ez a babakocsi igazán kellemes látvány! Nagyon 
könnyen megfordítható a tolási irány, így a baba 
nézhet a mama felé vagy - megfordítva az ülőrészt - 
a világ felé. Emellett rendkívül kompakt, kényelme-
sen nyitható és összecsukható, gond nélkül befér 
az autónkba.

maxi-cosi.com/pregnancy-announcement

Enjoy your new life!

Pebble FamilyFix talpPearl
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csecsemő

Összecsukható 
mózes-
kosár

Mózeskosár

Streety Plus

Elea

Mila

Mura Plus 3
Teljes körű védelem, minden-
féle időjáráshoz. A Mura Plus 
rugalmas minden helyzetben: 
a mózeskosárban a baba úgy 
érzi magát, mint egy bölcsőben, 
majd ezt felváltja a kényelmes 
sport-ülőrész, mely körben védi 
gyermeked a napfény, szél, eső 
és hideg ellen.

Még több komfort újszülött kortól 
kisgyermek korig, a stabil váznak 
és a tágas, párnázott ülőrésznek 
köszönhetően. A mózeskosártól a 
babakocsiig, a kis felfedező számára 
élvezetes lesz az Elea kényelme - 
akár egész nap, alvás esetén pedig 
tökéletes a teljesen döntött 
pozíció. Az Elea kiváló választás 
a shoppingoláshoz, köszönhetően 
nagy bevásárló kosarának és 
nagyszerű rugózásának.

Merőben új dizájn. 
A kormányzása és összecsukása 
oly egyszerű, mint egy álom! 
Sokoldalú Streety Plus, a jövés-
menésnek nincs akadálya, 
megtehetitek gyermekeddel 
könnyedén. Vásárolható 
hozzá összecsukható mózes 
és hordozó.

Másodpercek alatt 
összecsukható. Nyugodt
alvást biztosít, rendkívül  
gyorsan és kényelmesen 
összecsukható. Ez a  
mózeskosár helyet spórol  
az autóban és a lakásban.

Legkönnyebb buggy kocsi 
újszülöttkortól. A Mila egyedi 
dizájnnal készült és bármilyen 
Maxi-Cosi hordozó-autós gye-
reküléssel használható a vázra 
csatlakoztatva. Nagyobb babák 
számára (6 hónapos kortól) 
a sport-ülőrész használata 
javasolt, mely alvó pozícióba 
dönthető. A váz egy gombnyo-
mással összecsukható.

Extra tágas mózeskosár 
tartós használatra. Ez 
a kényelmes mózeskosár 
hosszabb ideig tartó hasz-
nálatra javasolt. Nagy kiterje-
désű napfénytető, esővédő 
fólia, szélfogó mózestakaró, 
matrac, polár anyagú pléd és 
szúnyogháló is tartozik hozzá.

A tökéletes babakocsitól…
Egy jó babakocsi alapvető fontosságú dolog. Minden nap használni fogod, 
ezért a babakocsi legyen kényelmes és problémamentes nem csak a babának, 
hanem számodra is. Az első megtett úttól az utolsóig, csecsemőkortól kezdve 
egészen az iskola előtti évekig. Válaszd ki a kedvencedet több mint 4 nagyszerű dizájn 
közül, majd várd a kényelmes sétákat kisbabáddal…és fogadd a csodáló pillantásokat.

6 maxi-cosi.com/strollers



Egy kattintás, és a 
gyerekülés máris 
a FamilyFix talpra 
rögzítve - az autó 
biztonsági övének 
használata nélkül. 
A gyerekülés bel-
ső biztonsági övei 
szétnyitva maradnak, 
míg a gyermeked 
beülteted az ülésbe 
vagy kiveszed onnan. Az ülés úgy fekszik fel a  
bázistalpra, hogy a lehető legtöbb hely maradjon  
a lábaknak, így hosszú utazás során is kényelmes. 

PebbleFamilyFix talp

car seat

Optimális Isofix biztonság, nincs 
szükség az autó biztonsági övére. 
A FamilyFix talpra ráhelyezhető a 
Pebble, a CabrioFix (újszülöttkortól) és 
a Pearl gyerekülés (9 hónapos kortól), 
a legnagyobb védelmet és könnyű 
kezelhetőséget biztosítva születéstől 
4 éves korig. Egyetlen kattintás, és a 
bázistalp máris be van szerelve az 
autóba, az autó biztonsági övének 
használata nélkül. A fény-hang LED 
kijelző megmutatja, hogy a talp és az 
ülés jól lett-e beszerelve.

...a legbiztonságosabb autós gyermekülésig
A független tesztek legmagasabb értékei tisztán megmutatják, hogy a Maxi-Cosi gyermekülések a legjobb 
védelmet garantálják gyermekednek minden életkorban. A 0+ korcsoportba tartozó biztonsági gyerekülések 
kompatibilisek - színválasztékban is- a Maxi-Cosi babakocsikkal, így a saját ötleted szerint alkothatod meg kisbabád 
utazórendszerét.

gyerekülés
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csecsemő

Több, mint csupán 2 az 
1-ben gyerekülés, mely 
újszülöttkortól 4 éves korig 
használható. A MiloFix az  
első menetiránynak 
hátrafelé néző 2 az 
1-ben ülés, mely Isofix 
rendszerrel rögzíthető 
az autóba, és később a 
menetiránnyal megegyező, 
előre néző pozícióba fordítható. 
Az Isofix a legmagasabb szintű biztonságot jelenti, 
valamint könnyű ’egy-klikk’ beszerelést az autóba.

Opal
2in1: kettő az egyben 
gyerekülés, újszülöttkortól 
4 éves korig. Hátra néző 
pozíció 13 kg testsúlyig, majd 
- az ülést megfordítva - előre 
néző pozícióban használjuk 
tovább (9-18 kg), miközben az 
övbekötés ugyanaz marad. Az 
ülés magassága, szélessége és 
dőlésszöge állítható gyermeked 
kényelmének megfelelően.

MiloFix

Citi SPS
Könnyű beszerelés az 
autó biztonsági övével 
vagy bázistalppal. 
A CabrioFix kitűnő 
választás, ha a 
biztonság 
és kényelem 
szempontjából 
a hangsúlyt az 
oldalvédelemre  
helyezed.

Könnyű súlyú és köny-
nyedén vihető. Repülő-
gépen is hivatalosan 
használható gyerekülés.  
A Citi SPS beépített 
szűkítőpárnája és a  
napfénytető kényelmes 
érzést biztosít.  
A szűkítőbetét kivételével 
az ülőfelület szélesebb és 
magasabb lesz, a gyermek 
növekedését követve.

CabrioFix

maxi-cosi.com/infant-car-seat
Minden Maxi-Cosi biztonsági gyerekülés megfelel az európai tesztszabványnak, a gyermekek biztonságos  

szállítására vonatkozó ECE R44/04-nek. További információk a honlapon.



Az újszülött hazaszállítása a kórházból egy emlékezetes pillanat: ez az első utatok, 
mint család. Nektek milyen volt?

Az első utazás

Egyáltalán nem volt stresszes a babánk 
hazahozatala, teljesen készen álltunk rá. 

Mikor a párom már az összes csomagot és 
ajándékot hazavitte a kórházból, mi hárman 
megálltunk kint, és úgy éreztük, hogy most egy 
új élet kezdődött. Az idő gyönyörű volt, és mi 
büszkén sétáltunk körbe a szomszédságban, 
először mint család. Egy Maxi-Cosi hordozót 
választottunk az első pár hónapra, ezt találtam 
a legkényelmesebbnek a baba számára az első 
utazáshoz. Nagyon egyszerű volt betenni a 
kocsiba, bár be kell vallanom, hogy sokat 
gyakoroltunk előtte."
Jean & Joyce

Olyan boldog voltam! A szülővé válás egy új 
élet kezdete! Tudtam, hogyan kell használni 

a babakocsit. A Maxi-Cosi Elea nagyon könnyen 
kezelhető, főleg mivel a nővéreméknek is ugyanilyen 
babakocsijuk volt."
Paul & Prune

Szinte szürreális volt az érzés, amikor 
hazavittük a babánkat, annyira izgatottak 

voltunk a rengeteg idő után, amelyet az autósülés 
be- és kiszerelésével töltöttünk, hogy biztosan 
elég felkészültek legyünk a nagy napra. Ezúttal 
tényleg volt valaki az ülésben, és annyira picinek 
tűnt benne! Az volt az első pillanat, amikor igazán 
ráébredtünk, hogy szülők lettünk."
Matt & Jenny

Myles

Jalil

Femque

ti mondtátok
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A Maxi-Cosi fejlesztéseit a technológia, a divat, de legfőképpen a Te életstílusod 
ihleti. Mire van szükséged ahhoz, hogy életedet a babával könnyűvé és élvezetessé 
tegyük? Vess egy pillantást új termékeinkkel kapcsolatos javaslatainkra, és kezdd el 
életed új fejezetét velünk! 

Újdonságok
car seathírek

 Természetes 
és stílusos módja 
a csecsemő 
hordozásának

1

Tartsd kisbabádat közel Magadhoz, miközben 
élvezed a mozgás szabadságát. 
Az Easia kenguru kialakítása lehetővé teszi, hogy a 
kisbaba magzatpózban legyen, így biztosítva számára 
a maximális kényelmet. A háttámasztó rendszer a 
csípődre irányítja a baba súlyát, mentesítve a válladat 
a rá nehezedő nyomástól. A babát így fele olyan 
nehéznek fogod érezni.  

 Teljeskörű 
időjárás elleni 
védelem, ez 
erről szól!

 Az első 
átalakítható 
Isofix ülés

Easia
Mura Plus

MiloFix

Hasznos  tanácsok:
Ügyelj rá, hogy a babakocsi kerekei egyszerűen eltávo-líthatóak és visszahelyezhe-tőek legyenek. Ha leveszed a kerekeket, sokkal könnyebb lesz behelyezni a babakocsit az autó csomagtartójába.  

A nap, az eső vagy a hideg 
nem éri többé gyermekedet 
a Mura Plus babakocsiban. 
A nagy napfénytető és az 
esővédő teljes védelmet 
nyújt bármilyen időjárás 
esetén. A sportrész 
szembefordítása ugyanúgy 
pillanatok alatt megvan, mint 
a babakocsi összecsukása. 

Több, mint egy egyszerű, átalakítható, 2 az 1-ben ülés újszülött kortól 
4 éves korig. A MiloFix egy Isofix ülés, melyet először menetiránynak 
háttal, majd menetiránnyal megegyezően használhatunk. Az Isofix a 
legbiztonságosabb rendszer, mely az egyszerű ’egy-klikk’rendszernek 
köszönhetően az autó biztonsági öve nélkül rögzíthető. Tökéletes a 
mindig úton lévő szülők számára! 

2

3
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Maxi-Cosi közelebb a 
természethez
"Az új Pop Violet kollekciót egy olyan trend ihlette, 
amely egyre fontosabb a mai kismamáknak és 
kispapáknak”, magyarázza Marlies Snels, vezető 
stylist. „A szülők ráébredtek, hogy mennyire fontos, 
hogy megőrizzék az értékes természeti forrásokat 
és a természet szépségét a következő és az azutáni 
generációk számára. Lenyűgöző sziklaalakzatok, az 
erdőkben és mezőkön található végtelen 

10

stílus és divat

A Maxi-Cosi stylistjai minden évben megalkotnak egy új kollekciót a legújabb 
szín- és anyagtrendek szerint. Melyek az aktuális fejlesztési irányzatok? Mi a 
legmegfelelőbb a babáknak? Van-e valamilyen új szövetkészítési technológia, 
amely gyerek- és környezetbarát? Stílusszakértőink most megosztják Veled a 
titkot, hogy miképp alkotják meg a tökéletes kollekciót kisbabád számára. 

Globális inspiráció 
"Egy új – a vásárlónak tetsző - stílus megal-
kotásához először is belevetjük magunkat a 
legújabb divatirányzatokba”, mondja Constance 
Gerris stílustanácsadó. „Felkutatjuk és megvizsgáljuk 
az aktuális trendeket a dizájn, a divat, a művészet, 
az építészet stb. terén. Forrásanyagaink között 
szerepelnek a könyvek, a magazinok, különböző 
blogok és az internet. Elemezzük és értékeljük a 
trendelőrejelzéseket, és természetesen utánajárunk, 
hogy mely színek a legkeresettebbek napjainkban. 
Ennek a gondos utánajárásnak és tapasztalatainknak 
köszönhetően megbízunk érzéseinkben, és 
kiválasztjuk azokat a trendeket, amelyek a 
leginkább megfelelnek a Maxi-Cosi vásárlóinak."

Így mutat a Pop Violet 
        a Pearl ülésen

maxi-cosi.com/collection

  Új stílust 
       teremtünk 
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car seatstílus és divat

Monique Borsboom & Marlies Snels
"Egy olyan trend ihletett minket, amely érzelmileg 
fontos a fiatal szülők számára."A Lábzsák Pop Violet színben

A Pebble Pop Violet színben

maxi-cosi.com/collection

színváltozatok ihlettek minket a színek és a vibráló 
dizájn megalkotására a Pop Violet kollekciónál.�

�Kreatívnak kell lennünk, de fontos az is, hogy 
közelről megvizsgáljuk a szövetek minőségét”, 
hangsúlyozza Monique Borsboom. „A szövetnek 
kényelmesnek, biztonságosnak és eléggé 
rugalmasnak kell lennie, hogy megfelelően 
illeszkedjen az autósülésre a mosás után is.  
És ha van rá mód, hogy olyan szövetet gyártsunk, 
amely ráadásul környezetbarát is, az még 
örömtelibb!"



Életstílusodnak megfelelő 
babakocsi
Tudtad, hogy gyermeked első életévében akár 1000 km-t 
is gyalogolsz? Ezért különösen fontos, hogy jó minőségű 
babakocsit válassz, mely sosem hagy cserben. Azt is 
vedd figyelembe, hogyan használod majd a babakocsit: 
városban vagy városon kívül, autóval jársz-kelsz, vagy a 
tömegközlekedést használod? Mi van a lakóhelyeddel?  
Ha lift nélküli lakásban laksz, akkor mindenképp egy 
kompakt módon csukódó, könnyű súlyú babakocsit válassz. 

Hogyan fogod használni a 
babakocsit?
A nagy kiterjedésű, nagykerekű babakocsi kiváló városon 
kívüli terepsétákra. A tipikus városi élethez azonban jobban 
illeszkedik egy kompakt babakocsi a kisebb, bolygósított 
kerekeivel, hogy a manőverezés a tömegben könnyebb 
legyen. Egy jó babakocsi első kerekei bolygósítottak, vagyis 
elforgathatók, de ezt le is fixálhatod, például göröngyösebb 
járdán. Ha a tömegközlekedés gyakori használója vagy, 
nagyon gyakran fogod emelgetni és nyitni-csukni a 
babakocsit. Egy kompakt, könnyű súlyú babakocsi vagy 
buggy kiskocsi lesz számodra a legjobb választás.  
Egy olyan, amely gyorsan összecsukódik és önmagában 
megállva tárolható, akár a buszon is. Ha autóval jársz, 
győződj meg arról, hogy olyan laposra összecsukható 
legyen a babakocsi - és kerekei levehetőek legyenek -,  
hogy a tárolás az autó csomagtartójában vagy a hátsó ülésen 
megoldható legyen, plusz helyet felszabadítva ezzel.

Használd könnyedén Te magad
A babakocsi egy olyan eszköz, melyet minden nap használni 
fogsz, ezért olyat válassz, mely a legpraktikusabb a számodra. 
Könnyen irányítható? A tolókar magassága állítható, illetve 
megfelel a magassága neked és partnered számára? 
Gyermeked délutáni sziesztájához fontos, hogy puha, 
párnázott és teljesen ledönthető legyen a háttámla. Egy jó 
babakocsi háttámlája másodpercek alatt ledönthető, akár 
mama felé néző, akár az ellentétes irányba néző 
pozícióban van az ülőrész.

Milyen kiegészítőkre lesz 
szükséged?
Napfénytető, esővédő, ülésszűkítő betét újszülötteknek, 
lábzsák és mózeskosár az alapvető kiegészítői egy 
babakocsinak.

A következő oldalon bemutatjuk a top babakocsikat.

babakocsi

Minden nap nagyon várod: hosszú és kellemes séták kisbabáddal. Jó dolog a friss 
levegőn lenni vagy kávét inni a legjobb barátnőddel: lásd a világot gyermeked 
szemével, aki kiváncsi az őt körülvevő dolgokra. Ahhoz, hogy csodálatos terveidet 
megvalósítsd, szükséged van egy olyan babakocsira, amely a legjobban illik 
hozzád. De melyiket válaszd? Alább találsz néhány tippet.

Melyik babakocsi             
illik hozzád?

Tipp:
Kiegészítőket keresel, mint pl. lábzsák?Vásárold meg a kiegészítőket már akkor, amikor  babakocsit választasz. Nem kell várnod, míg lesz újra raktáron a kívánt színben, amikor az idő hidegre vált és persze azonnal szükséged lenne rá.

12



Elea

Mura Plus Mila

Tökéletes bevásárláshoz, 
nagy bevásárló kosarának 
és nagy kiterjedésének 
köszönhetően. Hihetetlenül 
sokoldalú és minden  
életstílusnak megfelel: 
városinak és vidékinek  
egyaránt.

Védelem - ez az, amiről 
a Mura Plus szól! A 6 
döntött pozíció 
bármelyikében a nagy 
terjedelmű Mura Plus 
napfénytető és az 
esővédő teljes védelmet 
nyújt naptól és esőtől.

Színkódolt váz, speciális 
dizájn. A legkönnyebb 
buggy kiskocsi, mely 
születéstől kezdve 
használható. Ha a nap 
végére érsz, csukd össze 
a Milát könnyedén.
Az összecsukott váz 
önmagában megáll.

maxi-cosi.com/strollers 13
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FamilyFix talp
0+ és 1. csoport
(0-18 kg)

Maxi-Cosi Pearl
1. csoport (9-18 kg)

Maxi-Cosi Pebble
0+ csoport (0-13 kg)

Most utazol először gyermekeddel. Izgalmas az út? Bizonyára, de az alábbi tippek 
segítenek megőrizni az utazás izgalmát - és biztonságát.

Amit tudni kell 
a biztonságos autós  
gyermekülésekről

Minél tovább menetiránynak 
háttal utazni
Az első 12 hónapban (13 kg testsúlyig) a legbiztonságosabb 
kisbabád számára, ha hátrafelé néző pozícióban utazik. 
Egy baleset során a gyerekülés vázszerkezete és a bizton-
sági öv fogja fel az erőhatást, miközben maximális véde-
lemben részesül a gyermek nyaka és feje. 

Tipp: mindig legyen az autó ablakán is napfényvédő háló, 
mert sokkal többször lesz rá szükséged, mint gondolnád. 
Az autósülés könnyű súlya és ergonómiai formájú fogan-
tyúja a hordozását könnyíti.

Az autóba bekötés  
könnyű is lehet
Könnyűnek tűnhet, de valójában nagyon könnyű rosszul 
bekötni egy biztonsági gyerekülést az autóba. Kutatások 
szerint a szülők 80%-a (!) vét hibát a gyerekülés autóba 
történő bekötésekor vagy az autó biztonsági övének a 
gyerekülésen át történő vezetése során. Ezen hibák 20%-a 
veszélyezteti a gyermek életét egy esetleges balesetben.

Ez az, amiért a Maxi-Cosi biztonsági gyerekülések úgy 
lettek megalkotva, hogy a bekötést és a használatot olyan 
egyszerűvé tegyék, amennyire csak lehet. Innovatív biz-
tonsági tulajdonságok sora jellemzi a termékeket, mint 
Isofix csatlakozás (itt nincs szükség az autó biztonsági 
övére), könnyen érzékelhető övvezetési útvonal ( jelző-
rendszer segíti a helyes és logikus övvezetést), nyitva mara-
dó belső biztonsági övek (nem csavarodnak meg az övek és 
nem ül rá a gyermek), övfeszítő rendszer az extra feszes 
bekötésért.

Isofix gyerekülés: könnyű, 
egyszerű és biztonságos 
beszerelés
Az Isofix egy nemzetközileg szabványosított rendszer, 
mely a biztonsági gyerekülések autóba történő helyes 
beszerelését teszi lehetővé, az autó biztonsági övének 
használata nélkül. Az Isofix-es gyerekülést két kihúzható 
csatlakozókar segítségével rögzíthetjük az autó Isofix 
csatlakozó pontjaira. 
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Maxi-Cosi Pearl
1. csoport (9-18 kg)

Yoann Brunetière, 
Dorel Europe Biztonsági  
Központ menedzsere

Tipp:
Lehet, hogy néha az az érzésed, hogy sokáig tart 

beszerelni az autóba a gyerekülést és helyesen 

bekötni a gyermeked az ülésbe, de ha balesetet 

szenvedtek, a helyes bekötés megvédheti  

gyermeked életét.  Yoann

Ezeket a csatlakozó pontokat az ülések háttámlájának és 
ülőfelületének hajlati szögében lehet megtalálni, a hátsó 
üléseken és a vezető melletti ülésen. Ez a két fémkar teszi 
lehetővé az autó karosszériája és a gyerekülés közti leg-
merevebb, legstabilabb kapcsolódást holtjáték nélkül. 
Minden Maxi-Cosi márkájú Isofix-es bázistalp és gyerek-
ülés (a RodiFix kivételével) rendelkezik az ülés elmozdulását 
megakadályozó, kitámasztó lábakkal.

FamilyFix talp: egy kattintás 
alatt helyes csatlakozás az 
autó biztonsági öve nélkül,  
4 éven át a legjobb Isofix 
rendszer biztonságában, 
egyszerű használat mellett
Egy Isofix csatlakozású gyerekülést vagy a bázistalpat 
elegendő egyszer beszerelni, és utána az autóban 
hagyható, mindig készen egy újabb útnak indulásra.  
A FamilyFix LED kijelzőn fények és hangok jelzik, hogy a 
talp beszerelése vagy a gyerekülés ráhelyezése a talpra 
megfelelően történt-e. Dupla ellenőrzés a biztonság 
érdekében! A bázistalp ezenfelül függőleges irányba 
dönthető pozíciót is lehetővé tesz, ami azt jelenti,  
hogy a gyermek hosszabb ideig tud utazni hátrafelé néző 
pozícióban a Pebble 0+ ülésben. Egyetlen bázistalp 
elegendő ahhoz, hogy a Pebble és a Pearl gyereküléseket 
folyamatosan használni tudjuk éveken át, így gyermeked  
a legjobb Isofix biztonságot és kényelmet élvezheti.

Az első 12 hónap után 
Idővel elérkezik gyermeked első születésnapja, és egyúttal 
valószínűleg egy nagyobb gyerekülésre is szükséged 
lesz. Azonban mindenképpen azt tanácsoljuk, hogy 
szállítsd gyermeked minél tovább, amíg csak lehet, a 
menetiránnyal ellentétes irányban beszerelt gyerekülésben. 
Az autóipar szakértői azt tanácsolják, hogy a 12 hónapnál 
fiatalabb (vagy 13 kg testsúlynál könnyebb) gyermekeket 
a menetiránnyal ellentétes irányban beszerelt, hátrafelé 
néző gyerekülésben kell szállítani, de ez nem jelenti azt, 
hogy ha a baba eléri az egy éves kort vagy testsúlyt, 
akkor meg kell fordítani a gyerekülést menetiránnyal 
megegyező, előrefelé néző irányba. Amíg csak lehet, 
használd a 0+ hordozó-gyerekülést (míg gyermeked feje 
a gyerekülés terjedelmén belül marad), mert a menetiránynak 
háttal behelyezett ülésirány a legbiztonságosabb módja a 
csecsemők szállításának.

Még több információt olvashatsz a biztonságról a  
következő fejezetben!
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Biztonsági értékelések

0+ csoport

Reasonable
(2.7)

18 child car seats in test
Edition 06/2010

CabrioFix

GOOD
Maxi-Cosi CabrioFix 

with FamilyFix
up to 13 kg

ANWB Child car seats test

REASONABLE
Maxi-Cosi CabrioFix 

up to 13 kg

ANWB Child car seats test

Reasonable

Maxi-Cosi CabrioFix
up to 13 kg Touring No. 9/2007

Maxi-Cosi 
CabrioFix + 

FamilyFix

Maxi-Cosi 
CabrioFix

GOOD
Maxi-Cosi Pebble 

up to 13 kg

ANWB Child car seats test

Maxi-Cosi 
Pebble

GOOD
Maxi-Cosi Pebble 

with FamilyFix
up to 13 kg

ANWB Child car seats test

Tested as best
Results from 

TESTAANKOOP 2006

Maxi-Cosi 
Pebble

+ FamilyFix

0+ / 1. csoport

Maxi-Cosi 
Opal

1. csoport

GOOD
Maxi-Cosi Pearl 
with FamilyFix

9 up to 18 kg

ANWB Child car seats test

Maxi-Cosi 
Pearl + 

FamilyFix

biztonság 
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Minden gyermekülésnek meg kell felelnie az Európai uniós 
biztonsági előírásnak, az ECE R44/04-nek, melyet könnyű 
beazonosítani a narancssárga címkének köszönhetően.  
A címke garantál egy alapszintű védelmet. Nem mond semmit 
arról, hogy egy baleset során hogyan védi meg a gyermeket, 
vagy mennyire kényelmes a mindennapos használatkor.  
Ez kizárólag beleüléskor, teszteléskor és összehasonlításkor 
derül ki. Pontosan ez az a teszt, amit az ICRT (International 
Consumer Research & Testing) elvégez. Minden évben megszervez 
egy autótörés-tesztet, mely felülmúlja az ECE R44/04 által 
előírtakat. Az ICRT megköveteli az oldalirányú töréstesztet,  
mert a balesetek majdnem 25%-a oldalirányból történik. 

A könnyű használhatóság szintén fontos szempont: azt a  
gyermekülést, melyet nehézkes kezelni, az emberek egyszerűen 
nem használják, vagy nem szabályosan használják és ezáltal 
nem biztonságos. Végezetül: ezen a rendkívül szigorú biztonsági 
teszten minden Maxi-Cosi autósülés kiváló pontszámokat  
kapott! Minden Maxi-Cosi gyermekülés biztonságos bármely 
korosztályú gyermek számára. Az alábbi táblázat a legutóbbi 
teszteredményeket tartalmazza. Olyan ülést kell választani, 
melyben a gyermek a legkényelmesebben érzi magát, illetve 
amely a legjobban alkalmazkodik az életstílushoz. Biztonsági 
ülés vásárlásakor mindig bele kell próbálni az ülést az autóba, 
hogy megfelelően illeszkedik-e.

Csúcsminőségű autósülések minden kategóriában



Shopping
blues

Bill & Emma

maxi-cosi.com/dads-talking

car seatapa története

Nem igazán szeretek vásárolni.  
Mindig rosszkor sikerül rossz 

dolgokat mondanom - főleg amikor a feleségem 
kilép a próbafülkéből. Ennek eredményeként megpróbálok 
nem beszélni, és megpróbálok nem azon gondolkodni, 
hogy mi egyebet csinálhatnék. Csak várok, amíg ő elkészül. 
Ezt a hangulatot hívom Shopping Blues-nak. Szóval, 
amikor megkérdezett, hogy elmegyek-e vele bébicuccokat 
vásárolni, megszólaltak a vészharangok. De szerencsére 
mégsem volt olyan borzasztó…

Az első alkalom, amikor beléptem a bababoltba, 
megadta a lendületet. Rohangáltak az üzletben a nők  
az óriási kerek pocakjaikkal. Mintha bármelyik pillanatban 
szülnének… 
A férfiak elsőre láthatatlanok 
voltak, de jobban körülnézve, észre 
lehetett venni, hogy kis távolságból 
követik a nőket. 

Lassan és próbálkozva. Figyelve és bólogatva.   
Mintha csak véletlenül lógnának arrafelé. A Shopping 
Blues az arcukra volt írva. Jó tudni, hogy nem vagy 
egyedül. Észrevettem párokat is, akik még csak a 
várandósság elején voltak. Gyermeki ártatlansággal, 
eufóriával az arcukon lézengtek a polcok között.  
Így voltunk mi is, a feleségem és én. Kéz a kézben 
sétálgatva, mintha egyek lennénk, és ámuldozva a 
bébicuccok sokféleségén. Nevetve a legcukibb 
bébiruhákon. Láttad már a bébi sportcipőket? Annyira 
meghatóan édesek. Tudom, hogy nem maratoni futásra 
tervezték őket, de hogyan is tudnál ellenállni egy ilyen 
icipici Nike cipőnek, ami elfér a tenyeredben? 
Megmondom: sehogy. Feleségem vad tiltakozása 
ellenére az első vásárlásom egy kiskutya volt. 

A legkedvesebb barna szemek, a legimádnivalóbb 
hosszú puha fülek, és a legölelnivalóbb arcocska, amit 
valaha láttam. Szinte látom, ahogy gyermekünk álmosan 
cumizik a kutyus sima, fekete orrán. Finoman – akár egy 
nő – végigfuttattam az ujjaim a bébiruhákon. Legalábbis, 
így nézhettem ki. Valójában ennél kissé bonyolultabb a 
dolog. Például a múlt héten hazajöttem egy tündéri nyári 
bébiruhával. Aztán idővel rájöttem, hogy mire belenő a 
kisbaba, addigra a nyárnak már rég vége. Szerencsére a 
blokkot megőriztem. Meg kellett volna egyet őriznem a 
pelenkák blokkjából is. A pelenka az csak pelenka, 
gondolnád… Nos, gondold újra.  

Alább az apró akadályok, melyektől szenvedtem. 
De ellenállok, hogy ne húzzon vissza a blues... 
Ez már túl sok a jóból. Ezért 
eldöntöttem, hogy a világ két legjobb 
dolgát kombinálom, a vadi újat egy 
régi hobbimmal: ezek a kerekek. 

Ebben az esetben, kerekek a gyermekemnek.  
Bár még korai, de minden lehetőséget megvizsgáltam. 
Körültekintően minden szállítási szempontot felmértem. 
Hány kerék legyen? Három vagy négy? Felmértem minden 
szempontot pro és kontra. Milyen gyorsan megy? Mennyire 
manőverezhető? Megnéztem a keréktípusokat. Mennyire 
kezelhető egy erdőben? Vagy egy homokos tengerparton? 
Nagyon komolyan veszem az új szerepemet. 

Messzire elmegyek a tesztekért, ha kell. Amint tudok, 
szerzek egy futó-babakocsit és kipróbálom. És 
mindezekhez nem szól semmit a feleségem. Ő csak üres 
tekintettel bámul rám. Őt is utolérte a „shopping blues”.
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Axiss
Egyediség: fordítsd 
magad felé az ülést, 
hogy könnyen 
hozzáférj és beül-
tethesd gyermeked.

Pearl
Teljes mértékben Isofix 
rendszerű ülés FamilyFix 
talppal. LED fények és 
hangjelzések segítik 
a talp, majd a talpra 
a gyerekülés helyes 
beszerelését. Maximális 
biztonság 9 hónapos 
kortól 4 éves korig.

Tobi
A Tobi biztonsági övei 
automatikusan nyitva 
maradnak két irányban, 
így gyors és könnyű a 
gyermek beültetése. 
A legjobb övvezető 
rendszerrel rendelkezik, 
az európai fogyasztói 
tesztek alapján. 

Rubi
Könnyű és intuitív 
övvezetésen alapuló 
biztonsági gyerekülés.

Noa
Tökéletessége a 
kompaktságában rejlik és 
a kényelmes, dönthető 
ülőfelületben.

Priori XP
A Priori ülések 
oldalvédelmi rendszere 
(Side Protection 
System) kiválóan véd 
oldalütközés esetén, 
mely a manapság 
megtörténő balesetek 
majd’ 25%-ában előfordul.
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Csak kisgyermekeknek
Az autóban az a legbiztonságosabb kisbabád számára 12 hónapos 
korig (illetve 13 kg testsúlyig), ha a menetiránynak háttal utazik. Szállítsd 
gyermeked minél tovább, amíg csak lehet, a menetiránnyal ellentétes 
irányban beszerelt gyerekülésben. Csakis akkor válts át a következő, 
1. korcsoport szerinti, kisgyermekeknek készült gyerekülésre, amikor 
a baba fejbúbja eléri a 0+ kategóriájú gyereküléshordozó felső peremét.

A Maxi-Cosi széles választéka szinte elkényezteti vásárlóit a kisgyer-
mekeknek szánt gyerekülések és babakocsik sokaságával. Ne felejtsd: 
ha teheted, autóval menj biztonsági gyerekülést vásárolni, hogy 
meggyőződhess róla, a kiválasztott gyerekülés tökéletesen illeszk 
dik a család autójába. 
 

A többi modell megtekinthető:

kisgyermek



Rodi XP
Kényelmes biztonsági 
gyerekülés, állítható 
magassággal.

A Maxi-Cosi biztonsági gyerekülések messzemenőkig teljesítik, illetve meghaladják 
az európai biztonsági szabvány, az ECE R44/04 előírásait.

maxi-cosi.com/child-car-seatmaxi-cosi.com/toddler-car-seat 

RodiFix
Egy kattintás, és máris 
kész az Isofix csatlakozás. 
Az AirProtect® szivacsos 
fóliakapszulák a fejvédő 
két oldalába építve 
biztosítják a tökéletes 
oldalvédelmet. 
Az ülés elején található 
gombbal dönthető 
relaxáló pozícióba.

Rodi Air 
Protect®

A fejtámla két oldalába 
beépített AirProtect® 
20%-kal csökkenti a 
fejsérülés esélyét! Az 
ülés elején található 
gombbal dönthető 
relaxáló pozícióba. 
Egyszerű övbekötési 
rendszer.

gyermek car seat
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Ahogy a gyermeked cseperedikCsak kisgyermekeknek
gyerekülések

Hosszú időnek tűnik, de valójában az idő gyorsan elrepül! Elérkezik gyermeked harmadik  
szülinapja, de továbbra is fontos lesz számodra, hogy megfelelően védd őt, amikor  
játszóházba, iskolába, fociedzésre, balettórára és egyéb más programokra viszed.

A könnyű súlyú Maxi-Cosi gyereküléseket egyszerűen tudod az egyik autóból áthelyezni a  
másikba. Növekvő gyermeked kényelme érdekében a gyerekülések magassága és szélessége 
állítható. Iskoláskorúak számára alkották meg a ’cool’ dizájnokat, hogy az ő stílus- és gondolat-
világuk visszatükröződjön a gyerekülésben is.



Egyszerűen és könnyen oszthatod meg  
tapasztalataidat, menj a következő oldalra:  
maxi-cosi.com/yourstory 
Magyarországi disztribútor: Babycare International Kft. H-1113 Budapest, Daróci út 1-3. Tel: +36 1 209 2632
babycare@babycare.hu, www.babycare.hu

car seatcsatlakozz 
      hozzánk!

Enjoy your new life!

Oszd meg velünk a tapasztalataidat  
és légy része a Maxi-Cosi Magazin következő 
számának! Örömmel hallunk felőled.
Babát vársz? Fiatal anyuka vagy apuka lettél? Netán már egy sokat tapasztalt szülő vagy? Örömmel 
vennénk, ha olvashatnánk a történeted a várandósságodról, a szülés pillanatairól és  szülővé válásodról.


