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Informacja prasowa 

Foteliki RECARO Salia w niemieckim teście 
fotelików samochodowych Stiftung Warentest / 
ADAC 10/2020 
 
Grandate (Włochy) / Bayreuth (Niemcy), 23.10.2020 - RECARO 
Kids po raz kolejny uzyskało dobre wyniki w najważniejszym 
europejskim teście fotelików samochodowych 
przeprowadzonym przez Stiftung Warentest i ADAC. 
Nagrodzone zostały dwa foteliki samochodowe RECARO Kids: 
Salia z oceną „DOBRY” i łącznym wynikiem 2,3 oraz Salia Elite 
z łącznym wynikiem 2,7. Obydwa foteliki potwierdziły dobrą 
ochronę boczną, oraz doskonałą ochronę w teście zderzenia 
czołowego - tyłem do kierunku jazdy. Ponad to pozytywnie 
oceniono funkcję obrotu o 360 stopni, oraz zwrócono uwagę 
na wystarczającą ilość miejsca dla dzieci i jakość tapicerki. 
 
Salia osiągnęła dobre wyniki we wszystkich czterech kategoriach; 
„bezpieczeństwo”, „obsługa”, „ergonomia” i „zawartość 
zanieczyszczeń”. W szczególności bezpieczeństwo podczas 
czołowego testu zderzeniowego (tyłem do kierunku jazdy) zostało 
podkreślone wyjątkową oceną. Szwajcarska organizacja testowa 
TCS (Touring Club Swiss) wskazała Salię jako „wysoce polecany”. 
Warto podkreślić, że jego poprzednik (Zero.1) został oceniony w 
teście fotelików dziecięcych 06/2017 równie wysoko, co jest 
potwierdzeniem bardzo dobrego wyboru przez konsumentów. 
 
W testach brał udział także pierwszy na świecie fotelik 2-w-1 Salia 
Elite, łączący w sobie wszystkie zalety lekkiego nosidełka dla 
niemowląt z bezpieczeństwem i wygodą pełnoprawnego fotelika 
obrotowego. Szczególnie godne uwagi jest osiągnięcie takich 
samych dobrych wyników w zakresie bezpieczeństwa, jak w 
przypadku Salia. Organizacja konsumencka wspomniała o zaletach 
odłączanego nosidełka dla niemowląt, takich jak elastyczność przy 
przechodzeniu z noszenia dziecka w nosidełku na zewnątrz do 
instalowania go w samochodzie i na odwrót. Także możliwość 
wykorzystania nosidełka jako części systemu podróżnego poprzez 
przymocowanie go za pomocą adaptera do wózka jest unikalną i 
wyjątkową cechą Salia Elite. 
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Oba produkty są homologowane zgodnie z ECE R129 („i-Size”) i 
mogą być używane dla dzieci od urodzenia do max. 105 cm w 
pozycji tyłem do kierunku jazdy. Różnica polega tylko na sposobie 
używania w pierwszych miesiącach życia dziecka: Salia jest 
wyposażona w dodatkową wkładkę dla noworodka do użytku od 
urodzenia, natomiast Salia Elite jest wyposażona w zdejmowane 
nosidełko dla niemowląt. Organizacja konsumencka oceniła 
obsługę nosidełka ze średnim wynikiem, ale jednocześnie 
podkreśliła zalety zastosowanego systemu 2 w 1 i elastyczność 
jaką daje, ale nie uwzględniła tych zalet w żadnej ze swoich ocen. 
Salia Elite jest zdecydowanie bardziej złożonym produktem niż 
Salia i oczywiście przymocowanie nosidełka do fotelika dziecięcego 
wymaga kilku prostych kroków, ale nie ma ryzyka niewłaściwego 
użycia ani nie jest to skomplikowany sposób. Niestety, w 
końcowych wynikach testów brakuje oceny głównej korzyści, jaką 
zapewnia fotelik obrotowy z odłączanym nosidełkiem, 
umożliwiającym zastosowanie podczas podróży samochodem, 
wózkiem lub po prostu w domu. 
 
 
Więcej informacji o naszych nagrodzonych produktach można 
znaleźć na naszej stronie internetowej: 
 
https://www.recaro-kids.pl/salia.html  
https://www.recaro-kids.pl/salia-elite.html 
 
 
 

Stiftung Warentest i ADAC 
Stiftung Warentest i ADAC należą do jednej z najważniejszych 
konsumenckich organizacji testujących w Europie. Dwa razy w roku (w 
maju i październiku) wspólnie z innymi organizacjami konsumenckimi 
testują one dziecięce foteliki samochodowe w kategoriach 
„bezpieczeństwo”, „obsługa”, „ergonomia” i „zawartość zanieczyszczeń”. 
Chociaż oficjalne dopuszczenie dziecięcego fotelika samochodowego do 
obrotu jest minimalnym wymogiem dotyczącym bezpieczeństwa, testy 
Stiftung Warentest i ADAC od lat podlegają znacznie wyższym 
wymaganiom dotyczącym testów zderzeniowych i obsługi. Ich celem jest 
również zwiększenie świadomości konsumentów końcowych poprzez 
publikację testów zderzeniowych pokazujących negatywne konsekwencje 
bagatelizowania tak kluczowych kwestii, jak prawidłowy montaż 
dziecięcych fotelików samochodowych i prawidłowe zapięcie pasów ich 
dzieci, a także niezbędna potrzeba posiadania dziecięcego fotelika 
samochodowego. 

https://www.recaro-kids.pl/salia.html
https://www.recaro-kids.pl/salia-elite.html
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RECARO Kids 

RECARO Kids to marka zarządzana synergicznie przez dwie dedykowane 
firmy: RECARO Kids GmbH z siedzibą w Niemczech, która zajmuje się 
rozwojem produktów premium oraz RECARO Kids srl z siedzibą we 
Włoszech, odpowiedzialną za wszelkie partnerstwa oraz procesy 
logistyczne i handlowe. RECARO Kids srl to nowa firma Artsana Group, 
która posiada wyłączną ogólnoświatową licencję na rozwój, produkcję i 
dystrybucję wysokiej klasy fotelików dziecięcych i wózków pod marką 
RECARO. RECARO Kids jest częścią portfolio Artsana Group i jako marka 
premium jest rozwijana dzięki wykorzystaniu synergii w grupie w zakresie 
sprzedaży, produkcji, łańcucha dostaw i rozwoju produktów. 

 

Grupa RECARO 

Grupa RECARO obejmuje niezależnie działające dywizje RECARO 
Aircraft Seating w Schwäbisch Hall i RECARO Gaming w Stuttgarcie, a 
także RECARO Holding z siedzibą w Stuttgarcie. Skonsolidowana 
sprzedaż Grupy wyniosła ponad 600 milionów euro w 2018 roku. Obecnie 
Grupa zatrudnia ponad 2700 pracowników w swoich lokalizacjach na 
całym świecie. Działalność związana z siedzeniami samochodowymi oraz 
fotelikami samochodowymi dla dzieci i wózkami dziecięcymi jest 
realizowana na podstawie licencji. 

 

Grupa Artsana 

Artsana Group jest liderem w sektorze opieki nad dziećmi, z takimi 
markami jak Chicco, Neo Baby, Boppy, Fiocchi di Riso, Fisiolact i 
RECARO, a dla sektora opieki zdrowotnej z Control i Goovi. Od 2017 roku 
Artsana jest również właścicielem 100% Prenatal Retail Group, która 
działa w sektorze produktów dla niemowląt i dzieci za pośrednictwem 
marek Prénatal, Toys Centre, Bimbo Store oraz we Francji i Szwajcarii 
King Jouet. Grupa oferuje swoje markowe produkty w ponad 150 krajach. 
Grupa Artsana zatrudnia ponad 8200 pracowników w 23 oddziałach na 
całym świecie oraz w 4 zakładach produkcyjnych w Europie, z których dwa 
znajdują się we Włoszech - Verola Nuova (BS) i Gessate (MI). 
Skonsolidowany roczny obrót w 2018 roku przekroczył 1,5 miliarda euro. 

 
Kontakt dla prasy: 

Federica Vavassori 

Mobile: +39 331 6391877 

federica.vavassori@artsana.com 


	Foteliki RECARO Salia w niemieckim teście fotelików samochodowych Stiftung Warentest / ADAC 10/2020
	Grandate (Włochy) / Bayreuth (Niemcy), 23.10.2020 - RECARO Kids po raz kolejny uzyskało dobre wyniki w najważniejszym europejskim teście fotelików samochodowych przeprowadzonym przez Stiftung Warentest i ADAC. Nagrodzone zostały dwa foteliki samochodo...
	Salia osiągnęła dobre wyniki we wszystkich czterech kategoriach; „bezpieczeństwo”, „obsługa”, „ergonomia” i „zawartość zanieczyszczeń”. W szczególności bezpieczeństwo podczas czołowego testu zderzeniowego (tyłem do kierunku jazdy) zostało podkreślone ...
	W testach brał udział także pierwszy na świecie fotelik 2-w-1 Salia Elite, łączący w sobie wszystkie zalety lekkiego nosidełka dla niemowląt z bezpieczeństwem i wygodą pełnoprawnego fotelika obrotowego. Szczególnie godne uwagi jest osiągnięcie takich ...
	Oba produkty są homologowane zgodnie z ECE R129 („i-Size”) i mogą być używane dla dzieci od urodzenia do max. 105 cm w pozycji tyłem do kierunku jazdy. Różnica polega tylko na sposobie używania w pierwszych miesiącach życia dziecka: Salia jest wyposaż...
	Więcej informacji o naszych nagrodzonych produktach można znaleźć na naszej stronie internetowej:
	https://www.recaro-kids.pl/salia.html
	https://www.recaro-kids.pl/salia-elite.html
	Stiftung Warentest i ADAC
	Stiftung Warentest i ADAC należą do jednej z najważniejszych konsumenckich organizacji testujących w Europie. Dwa razy w roku (w maju i październiku) wspólnie z innymi organizacjami konsumenckimi testują one dziecięce foteliki samochodowe w kategoriac...

