
Foteliki samochodowe
Car seats collection

2016



Wkrótce 
w sprzedaży

Available 
soon

dostępny od kwietnia 2016

from April 2016



Nowoczesna technologia
Unikalna funkcja obrotu o 360° 

umożliwia obrócenie fotelika 
w kierunku drzwi samochodu 

i wygodne wkładanie oraz 
wyjmowanie Twojej pociechy. 

Jedną ręką ustawisz fotelik 
przodem bądź tyłem do kierunku 

jazdy, bez konieczności jego 
demontażu.

New technology
A unique feature 360 ° rotation 

allows you to rotate the seat 
towards the door of the car and 

convenient insertion and removal 
of your baby. With one hand, you 

set the car seat forward or 
rearward facing, without 

disassembly.

Mokka isofix
0-18 kg

Dołącz do nas na Facebooku
Join us on Facebook

360°



Vento isofix
0-25 kg

grupa 0+I+II  

S
A

F
E

T
Y

 F
IR

S
T od narodzin do 6 lat / from birth to 6 years



turkus

waga  /weight: 12,8 kg

Regulowany zagłówek
Adjustable headrest

Regulacja napięcia pasów
Belt tension adjuster

Zintegrowany system
ISOFIX ze wsakźnikiem

Integrated ISOFIX 
with indicator

Pas kotwiczący
Top Tether

Belt anchorage
Top Tether

Solidna ochrona przy 
zderzeniach bocznych
Strong side protection

Bardzo duże 
wychylenie fotelika

Very large reclining position

Vento isofix

beige grey



Santino / Santino isofix
Santino ONLY / Santino ONLY isofix 

9-25 kg
grupa I+II 

C
O

M
F

O
R

T
 &

 S
A

F
E

T
Y od 9 miesięcy do 7 lat / from 9 months to 7 years 



waga  /weight: /with isofix7,8 kg   9 kg-  z isofix : 

Prowadnica pasów dla grupy II
Belt guide for group II

Poduszka pod głowę 
Head pillow

Dostępny również z systemem 
ISOFIX i pasem Top Tether

Available also with 
isofix and Top Tether

5-stopniowa
regulacja oparcia

5 positions of 
backrest reclining

Specjalny materiał
zapobiegający poceniu

Special fabric which
prevents sweating

Zakryty regulator 
napięcia pasów
Hidden harness 

adjuster

beige blue violet red grey black

Santino / Santino isofix



red black

Boki fotelika wykonane 
z wysokogatunkowej skóry ekologicznej

The sides made of high
 quality eco-leather

Poduszka pod głowę dla 
wygody Twojego dziecka 

Head pillow for your 
baby’s comfort

Dostępny również z systemem 
ISOFIX i pasem Top Tether

Available also with 
isofix and Top Tether

5-stopniowa
regulacja oparcia

5 positions of backrest reclining

Specjalny materiał
zapobiegający poceniu

Special fabric which
prevents sweating

Elegancka pikowana
tapicerka

Elegant quilted 
upholstery

Santino ONLY/Santino ONLY isofix 

grey

waga  /weight: /with isofix7,8 kg   9 kg-  z isofix : 



Sportivo / Sportivo isofix
Sportivo ONLY / Sportivo ONLY isofix 

9-36 kg
grupa I+II+III 

M
O

D
E

R
N

IT
Y
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 S

A
F

E
T

Y od 9 miesięcy do 12 lat / from 9 months to 12 years 



waga  /weight: /with isofix9 kg   11 kg-  z isofix : 

Regulowany zagłówek
Adjustable headrest

Poduszka pod głowę 
Head pillow

Dostępny również z systemem 
ISOFIX i pasem Top Tether

Available also with 
isofix and Top Tether

4-stopniowa
regulacja oparcia

4 positions of 
backrest reclining

Specjalny materiał
zapobiegający poceniu

Special fabric which
prevents sweating

SPS - dodatkowa ochrona
przy zderzeniach bocznych

SPS - side 
protection system

Sportivo/Sportivo isofix 

blackgreyredvioletbluebeige



Dostępny również z systemem 
ISOFIX i pasem Top Tether

Available also with 
isofix and Top Tether

4-stopniowa
regulacja oparcia

4 positions of 
backrest reclining

Specjalny materiał
zapobiegający poceniu

Special fabric which
prevents sweating

Elegancka pikowana
tapicerka

Elegant quilted 
upholstery

grey red black

Sportivo ONLY / Sportivo ONLY isofix

Boki fotelika wykonane 
z wysokogatunkowej skóry ekologicznej

The sides made of high
 quality eco-leather

SPS - dodatkowa ochrona
przy zderzeniach bocznych

SPS - side 
protection system

waga  /weight: /with isofix:9 kg   11 kg-  z isofix  



Vivaro / Vivaro isofix
9-36 kg

grupa I+II+III

H
IG

H
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U
A

L
IT

Y
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 S
A

F
E

T
Y od 9 miesięcy do 12 lat / from 9 months to 12 years 



waga  /weight: /with isofix9 kg   11 kg-  z isofix : 

Regulowany zagłówek
Adjustable headrest

Elegancki materiał 
Elegant fabric

Dostępny również z systemem 
ISOFIX i pasem Top Tether

Available also with 
isofix and Top Tether

4-stopniowa
regulacja oparcia

4 positions of 
backrest reclining

Specjalny materiał
zapobiegający poceniu

Special fabric which
prevents sweating

SPS - dodatkowa ochrona
przy zderzeniach bocznych

SPS - side protection system

grey blackredbluebeige

Vivaro / Vivaro isofix



Avanti / Avanti isofix
15-36 kg

grupa II+III 

F
O

R
  S

A
F

E
  J

O
U

R
N

E
Y od 4 do 12 lat / from 4 to 12 years 



waga  /weight: /with isofix:5,5 kg   6 kg-  z isofix  

Możliwość odpięcia oparcia
The ability to detach backrest

Oddychający materiał 
Breathable fabric

4-stopniowa
regulacja oparcia

4 positions of 
backrest reclining

Specjalny materiał
zapobiegający poceniu

Special fabric which
prevents sweating

Fotelik rośnie
 wraz z dzieckiem

The car seat
grows with your child

Dostępny również
z systemem isofix
Available also with 

isofix 

grey blackredbluebeige

Avanti / Avanti isofix



Bezpieczeñstwo
Safety
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Safety solutions based on technical knowledge 



Bezpieczeństwo przede wszystkim
Naszym priorytetem jest dbałość o bezpieczeństwo wszystkich naszych produktów, dlatego też 
foteliki marki Coletto produkowane są zgodnie z europejską normą ECE R44/04, w fabrykach 
posiadających certyfikat jakości ISO 9001. Nasze foteliki pozytywnie przeszły statyczne 
i dynamiczne testy zderzeniowe w renomowanych laboratoriach TNO Automotive w Holandii 
bądź TUV Nord w Niemczech.
Safety first
Our priority is to care for the safety of all our products, which is why Coletto car seats are 
manufactured in accordance with the European standard ECE R44 / 04, in factories certified 
to ISO 9001. Our car seats successfully passed  in renowned static and dynamic crash tests
laboratories TNO Automotive in the Netherlands or TUV Nord in Germany.

TNO Automotive w Holandii posiada jeden z najlepiej wyposażonych instytutów badawczych 
na świecie. Od ponad 30 lat odgrywa kluczową rolę w opracowywaniu testów i produktów do 
oceny i poprawy pasywnych aspektów bezpieczeństwa pojazdów i ich komponentów. 
TNO Automotive in the Netherlands has one of the best equipped research institutes in the 
world. For more than 30 years, it played a key role in developing and testing products to assess 
and improve passive safety aspects of vehicles and their components.

TÜV / TÜV Nord to niemieckie stowarzyszenie nadzoru technicznego działające od ponad 140 
lat. Swym zakresem działania obejmuje ponad 70 krajów na całym świecie i zatrudnia 10 000 
pracowników. Jego szerokie portfolio certyfikacji, serwisu i kontroli oraz badań obejmuje 
zarówno konkretne, indywidualne testy i kontrole, jak również zarządzanie kompleksowymi 
rozwiązaniami bezpieczeństwa.
With over 10,000 employees in more than 70 countries all of the world, the TÜV NORD Group 
is actively committed to its national and international customers. Its broad certification, service 
and testing/inspection portfolio encompasses both specific individual tests/inspections and also 
management of complex safety solutions.

Sabelt jest głównym producentem pasów bezpieczeństwa dla firm motoryzacyjnych i w sporcie 
motorowym we Włoszech i na całym świecie.
Sabelt is a major producer of seat belts for automotive companies and motorsport in Italy and 
around the world.

SPS system Specjalne poduszki boczne wypełnione pianką polistyrenową 
pochłaniają energię uderzenia bocznego zanim dotrze ona do 
dziecka co sprawia, że zwykły fotelik staje się o 25% bezpieczniejszy.
Dostępny dla wybranych fotelików.
Special EPS foamed, energy managment cusions absorb the forces 
of a side collision before they reach your child, making ordinary car 
seat . Available for choosen car seats.25% safer



0-18 kg

0-25 kg

9-25 kg

15-36 kg

9-36 kg

wiek dziecka
child’s age

wymiary fotelika
car seat dimension

od narodzin do ok. 4 lat
from birth to app. 4 years

od narodzin do 6 lat
 from birth to 6 years

od 9 miesięcy do 7 lat
 from 9 months to 7 years

od 4 do 12 lat
 from 4 years to 12 years

od 4 do 12 lat
 from 4 years to 12 years

od 9 miesięcy do 12 lat
 from 9 months to 12 years

od 9 miesięcy do 7 lat
 from 9 months to 7 years

od 9 miesięcy do 12 lat
 from 9 months to 7 years

od 9 miesięcy do 7 lat
 from 9 months to 7 years

od 9 miesięcy do 12 lat
 from 9 months to 12 years

od 9 miesięcy do 12 lat
 from 9 months to 12 years

od 9 miesięcy do 7 lat
 from 9 months to 7 years

od 9 miesięcy do 12 lat
 from 9 months to 12 years

od 9 miesięcy do 12 lat
 from 9 months to 12 years

Mokka

Vento

Santino

Avanti

Sportivo

Santino
ONLY

Avanti
isofix

Sportivo
ONLY

Santino
isofix

Sportivo
isofix

Vivaro

Santino
ONLY isofix

Sportivo
ONLY isofix

Vivaro
isofix

64 x 44 x 52,5 cm

59 x 44 x 42 cm
(bez bazy isofix
/without isofix base/

68 x 45 x 53,5 cm

71-81 x 47 x 47 cm

62-68 x 49 x 53,5 cm

68 x 45 x 53,5 cm

71-81 x 47 x 47cm

62-68 x 49 x 53,5 cm

68 x 45 x 53,5 cm

62-68 x 49 x 53,5 cm

62-68 x 49 x 53,5 cm

68 x 45 x 53,5 cm

62-68 x 49 x 53,5 cm

62-68 x 49 x 53,5 cm

waga fotelika
car seat weight

14,5 kg
z bazą isofix

/with isofix base/

12,6 kg

7,8 kg 

5,5 kg 

7,8 kg 

6 kg 

9 kg

9 kg

11 kg

9 kg

9 kg

9 kg

11 kg

11 kg

system isofix
isofix system
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pas kotwiczący
Top Tether
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+



0-18 kg

0-25 kg

9-25 kg

15-36 kg

9-36 kg

Mokka

Vento

Santino

Avanti

Sportivo

Santino
ONLY

Avanti
isofix

Sportivo
ONLY

Santino
isofix

Sportivo
isofix

Vivaro

Santino
ONLY isofix

Sportivo
ONLY isofix

Vivaro
isofix

+

+

-

-

-

-

+

+

+

+

+

+

+

+

regulowany zagłówek
adjustable headrest

+

+

+

+

+

+

-

-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

regulowane oparcie
adjustable backrest

+

+

+

+

+

+

-

-

+

+

+

+

+

+

miękka wkładka
soft cusion

instalacja w pojeździe
installation in car

testy zderzeniowe
crash testes

przodem/tyłem 
do kierunku jazdy
forward/rearward facing

przodem/tyłem 
do kierunku jazdy
forward/rearward facing

przodem do kierunku jazdy
forward facing

przodem do kierunku jazdy
forward facing

przodem do kierunku jazdy
forward facing

przodem do kierunku jazdy
forward facing

przodem do kierunku jazdy
forward facing

przodem do kierunku jazdy
forward facing

przodem do kierunku jazdy
forward facing

przodem do kierunku jazdy
forward facing

przodem do kierunku jazdy
forward facing

przodem do kierunku jazdy
forward facing

przodem do kierunku jazdy
forward facing

przodem do kierunku jazdy
forward facing

Kolory przedstawione na zdjęciach mogą różnić się od rzeczywistych ze względu na ograniczenia techniki druku.



Warszawska 320, 42-200 Częstochowa, Poland
tel. +48 34 325 36 87, +48 784 559 902

biuro@coletto.pl
www.coletto.pl
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