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Informacja prasowa 

RECARO Tian Elite w niemieckim teście fotelików 
dziecięcych Stiftung Warentest / ADAC 05/2021 

 
Grandate (Włochy) / Bayreuth (Niemcy), 27.05.2021 - W 

najnowszym teście ADAC i Stiftung Warentest, najważniejszym 

europejskim teście fotelików dziecięcych, RECARO Tian Elite 

został przetestowany i uzyskał ogólną ocenę 2,6. To sprawiło, 

że jest najlepszy w swojej klasie. Pod względem 

bezpieczeństwa fotelik przekonuje stabilną pozycją w 

pojeździe oraz dobrymi parametrami ochrony przy 

zderzeniach. Oprócz doskonałej ergonomii i funkcji „rośnięcia 

wraz z dzieckiem”, Tian Elite jest również pozytywnie oceniany 

ze względu na użyte materiały wolne od toksyn (1.0). 

 

Oprócz wysokiego standardu bezpieczeństwa, jaki oferuje 

RECARO Tian Elite dzięki stabilnej podstawie, złączom ISOFIX, 

doskonałemu prowadzeniu pasa i zaawansowanej ochronie 

bocznej nasz fotelik odznacza się również dobrą ergonomią. 

Regulowany podnóżek i amortyzacja siedziska określano w teście 

jako bardzo dobre. Bardzo pozytywnie wspominano również o dużej 

ilości miejsca, wygodnej pozycji siedzącej i niewielkiej objętości 

wymaganej do zamontowania fotelika w samochodzie. Tian Elite 

dodatkowo imponuje dobrym wykonaniem i ogólną jakością. 

 

Tian Elite to fotelik dziecięcy, który łączy ergonomiczną konstrukcję, 
inteligentne funkcje i koncepcję bezpieczeństwa, którą może 
zapewnić tylko RECARO. Można go łatwo i szybko zamontować 
w samochodach bez ISOFIX za pomocą samochodowego pasa 
bezpieczeństwa. Jest uniwersalny co oznacza, że można go 
zamontować w dowolnym samochodzie z przeznaczeniem dla 
dzieci od 9 do 36 kg. Oparcie i zagłówek z regulacją wysokości 
dostosowują się do wzrostu dzieci i rosną w miarę ich wzrostu. W 
konfiguracji od 9 do 18 kg dzieci można łatwo i szybko przypiąć za 
pomocą opatentowanego systemu bezpieczeństwa HERO 
integrującego poduszki naramienne, pasy bezpieczeństwa 
i zagłówek co zapobiega skręcaniu i zsuwaniu się uprzęży. Od 
około czterech lat dziecko jest wygodnie przypięte trzypunktowym 
samochodowym pasem bezpieczeństwa. Boczne ochraniacze 
pochłaniają energię w przypadku zderzenia bocznego. Wbudowane 
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w zagłówek fotelika głośniki, złącze audio i kieszonka na 
urządzenie odtwarzające muzykę z boku siedziska zapewniają 
rozrywkę podczas podróży. Dzieci w naturalny sposób zachowują  
wyprostowaną i prawidłowo opartą pozycję, która zapewnia relaks, 
a ich głowa pozostaje chroniona przez zagłówek. System wentylacji 
sprawia, że siedzenie nawet podczas długich podróży jest 
szczególnie wygodne, dzięki otworom wentylacyjnym w 
zewnętrznej skorupie fotelika i siateczkowym wstawkom w 
tapicerce, które umożliwiają swobodny przepływ powietrza. Ważący 
zaledwie 8,6 kg fotelik dziecięcy Tian Elite można bez problemu 
szybko przenosić z jednego samochodu do drugiego. RECARO 
Tian Elite to laureat nagrody German Design Award 2021 w 
kategorii „Doskonały projekt produktu”. 

 

Więcej informacji o naszym zwycięzcy znajdziesz na naszej stronie 

internetowej: 

https://www.recaro-kids.pl/tian-elite.html 

 

 

Stiftung Warentest i ADAC 

Stiftung Warentest i ADAC należą do jednych z najważniejszych 

organizacji zajmujących się testami konsumenckimi w Europie. Dwa 

razy w roku (w maju i październiku) wspólnie z innymi 

organizacjami konsumenckimi testują 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 kreują znacznie wyższe wymaganiom 

dotyczącym testów zderzeniowych i obsługi fotelików. Ich celem 

jest również zwiększenie świadomości konsumentów końcowych w 

takich tematach, jak prawidłowa instalacja fotelików 

samochodowych i prawidłowe przypięcie dzieci, a także 

podstawowa potrzeba posiadania dziecięcego fotelika 

samochodowego poprzez publikację wielu testów zderzeniowych 

pokazujących negatywne konsekwencje. 
 

RECARO Kids 

RECARO Kids jest zarządzane 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 

https://www.recaro-kids.pl/tian-elite.html
https://www.recaro-kids.pl/tian-elite.html
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dystrybucję wysokiej klasy fotelików dziecięcych i wózków pod marką 

RECARO. 

RECARO Kids jest częścią portfolio Artsana Group jako marka premium 

dzięki wykorzystaniu synergii w grupie w zakresie sprzedaży, produkcji, 

łańcucha dostaw i rozwoju produktów. 

 

RECARO Group 

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 

siedzeniami dla dzieci i wózkami dziecięcymi jest realizowana na 

podstawie licencji. 

 

Artsana Group 

Artsana Group jest liderem w sektorze opieki nad dziećmi z takimi 

markami jak Chicco, Neo Baby, Boppy, Fiocchi di Riso, Fisiolact i 

RECARO, 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 poprzez marki 

Prénatal, Toys Centre, Bimbo Store oraz we Francji i Szwajcarii King 

Jouet. Grupa oferuje swoje marki 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). Skonsolidowane roczne 

obroty w 2018 r. przekroczyły 1500 mln euro. 

 

 

Kontakt dla prasy: 

 

Marcin Sadowski 

tel: +48 882 789 420 

marcin.sadowski@artsana.com 

 

Sabine Endres 

Mobile: +49 151 46790797 

sabine.endres@recaro-kids.com 

 


