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15-50 kg
5-punkts posisjoneringssele

RECARO

MONZA NOVA 2 REHA
Hjelpemidler for barn, ungdom og voksne

MONZA NOVA 2 REHA

er testet og har bestått følgende tester:

UN/ECE R 44/04 (Forente Nasjoners økonomiske kommisjon for
Europa, reglement for fastfiksering av barn)
DEKRA (testet for ”Fiksering for spesielle behov”)
inkl. testing av alt tilbehør
FMVSS 213 (Amerikansk sikkerhetsstandard)

”

Produsentens egne garantitester

Mitt barns sikkerhet er det viktigste for meg.
Generelt er jeg en forsiktig sjåfør, men man vet
aldri. I tilfelle en ulykke oppstår må jeg være
100% sikker på at bilsetet beskytter barnet mitt
mot skader.

”

Susanne Bessel, mor

Legg godt merke til dette merket!
Slik kan du være sikker på at bilsetet har
bestått krasjtesten på vekt over 50 kg i
henhold til ECE R 44/04.
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Avbildede produkter/produktdetaljer kan avvike fra det som leveres standard i Norge.

Inkludert

Reha- utstyr

Polstring for hodet

5-punkts
posisjoneringssele
Sidestøtteputer

Skrittpolstring
Laterale lårstøtter
Abduksjonskloss

Tilbehør

Den praktiske svingbasen, Seatfix for
ISOFIX, gir sammen med fotstøtten
ytterligere stabilitet.

Kileputene i og under setet gir barnet
en avslappende posisjon under hele
kjøreturen.

Bordet har flere funksjoner. Det
fungerer som en støtte for armene,
gir ekstra sikring ved ulykker og
motvirker forsøk fra barnet på å åpne
5-punktsselen.
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Monza Nova 2 Reha

Et ekstremt lett bilsete som overgår de
høyeste sikkerhetstestene.

Stabile absorberende
krasjputer på sidene
reduserer kraften mot
barnets hode, nakke og
skuldre generert av en
eventuell krasj, med
opptil 30%.

Rask og enkel
overføring av bilsetet
fra et kjøretøy til et
annet.

-30%
Ekstra faste armlene
for enda bedre sikring
I tilfelle kollisjon fra
siden.

Det letteste Reha bilsete
i sin klasse. Så lett at det kan
bæres med en finger...
Llikevel er det testet,
godkjent og tilpasset for barn
fra 15 opp til 50 kg.
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Avbildede produkter/produktdetaljer kan avvike fra det som leveres standard i Norge.

Sitt i setet!
Med den barnesikre
vesten holder barnet seg
på plass i setet under
hele bilturen. Denne
vesten reduserer barnets
mulighet til å vri seg ut
av setets selesystem.
(tilbehør)

Teknisk data RECARO Monza Nova 2 Reha
Setedybde
Setebredde
Rygghøyde
Skulderhøyde (barn)
Totale mål (BxHxD)
Egenvekt
Bærevekt
Barnets høyde

30-43 cm
23-30 cm
60-77 cm
33-48 cm
54x66x42 cm
6 kg (7 kg m/setefix)
15-50 kg
94-150 cm

Hovedprodukt og tilbehør
Artikkelnr.
800
801
inkl. som standard
TH820/2
TH816
TH805
TH806
TH808
TH809
TH810
TH811
TH823
TH813
TH814
TH815
TH818/1
TH819

HMS nr.
256847
233660
160306
267403
160308
160305
210992
214988
160447
184594

Beskrivelse
RECARO Monza Nova 2 Reha
RECARO Monza Nova 2 Seatfix Reha (med Isofix)
Abduksjonskloss
Svingskive med fotbrettadapter
Ryggstabilisator (låsing av ryggvinkel)
Fotstøtte, lang 18 cm
Fotstøtte, kort 12 cm
Seteforlenger 13 cm
Kilepute, sete
Kilepute, under sete
Bord
Barnesikkerhetsvest - str. 2
Setematte til bil
Setematte med rygg til bil
Beltepolster (par)
Isofixfeste for svingskive
Stabiliseringsfeste for svingskive
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