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Co jest bezpieczniejsze? 

Szanowne Panie i Panowie,

Nasza konkurencja, fi rma Britax-Römex próbuje obecnie wprowadzić niepokój wśród konsumentów twierdząc, że foteliki 

dla dzieci wyposażone w osłonę tułowia są niebezpieczne.

Szczególne zagrożenie fi rma Britax-Römer upatruje w niebezpieczeństwie wypadnięcia dziecka w trakcie dachowania 

pojazdu.

Firma Britax-Römer zwróciła się już w niektórych krajach do fi rm branżowych wystosowując do nich pisma poruszające 

ten temat, a ponadto opracowała na nowo swoją stronę internetową w tym zakresie i umieściła na internecie fi lmy video.

Ta nagła potrzeba uświadomienia konsumentów wydaje się być niedorzeczna ze względu na fakt, że fi rma Britax-Römer 

sama oferowała osłony tułowia od początków lat 70-tych do roku 2003, które w przeprowadzanych testach konsu-

menckich otrzymały nie tylko bardzo dobre oceny, ale były też jako pierwsze wyposażenie cenione przez przemysł 

samochodowy (AUDI, VW, SEAT,FORD, MERCEDES, OPEL itd.) i wiele lat stosowane. Mercedes do dnia dzisiejszego stosuje 

osłonę w fotelikach dla dzieci oferowanych przez siebie i wbudowanych seryjnie do pojazdów. Także BMW oferuje swoim 

klientom jako oryginalny osprzęt fotelik dla dzieci z osłoną przystosowany do systemu montowania fotelików Isofi x.

Powyżej wymienieni producenci posiadają również laboratoria do przeprowadzania crash-testów, w których oczywiście 

istnieje mozliwosc takze wykonania symulacji tzw. testów rollover (dachowanie pojazdów). Mozemy załozyc, ze przynajm-

niej w testach wewnetrznych sprawdzana jest przydatnosc osprzetu i akcesoriów oferowanych przez zakłady produkcyj-

ne w trakcie najrózniejszych kolizji pojazdów.

Przypadki dachowania pojazdów, na które powołuje się fi rma Britax-Römer stanowią od wielu lat zarówno w Niemczech 

jak i w Europie Środkowej bardzo niewielki udział w wypadkach i kolizjach drogowych. Uwarunkowane technicznymi 

innowacjami samochody w zakresie aktywnego bezpieczeństwa jazdy są wyposażone w takie systemy jak ESP, dzięki 

czemu kolizje tego rodzaju występują na szczęście coraz rzadziej. I co nie mniej ważne właśnie z tego powodu eu-

ropejskie programy crash testów jak EuroNCAP koncentrują się na wypadkach, gdzie występują uderzenia czołowe i 

boczne.
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Najczęstszym rodzajem wypadków stanowiących prawie połowę wszystkich kolizji są wypadki, w trakcie których 

doszło do zderzenia czołowego! I dokładnie w tych przypadkach foteliki dla dzieci ustawione przodem do kierunku jaz-

dy wyposażone w 5-punktowy system uprzęży otrzymują niższe noty za bezpieczeństwo niż foteliki z osłoną tułowia. 

Prawie wszystkie foteliki, które w poprzednich latach zostały przetestowane przez Fundację Warentest/ADAC, uzyskały 

w trakcie zderzenia czołowego zaledwie ocenę zadowalającą. System osłony tułowia jak i system pasów 5-punktowych 

ustawionych tyłem do kierunku jazdy wykazują w testach zderzeniowych czołowych znacznie mniejsze wartości 

obciążenia, niż foteliki z pasami 5-punktowymi ustawione przodem do kierunku jazdy.

I na koniec zwracamy jeszcze uwagę na fakt, że wszystkie foteliki dla dzieci muszą być poddawane ustawowej 

certyfi kacji dopuszczenia przeprowadzanej przez niezależny Instytut Kontroli jak np. DEKRA stosownie do aktualnie 

obowiązującej normy ECE R44/04. 

Również norma ECE R44/04 przewiduje przeprowadzenie testu dachowania, który wszystkie modele fi rmy Kiddy 

przeszły oczywiście pomyślnie, tak aby mogły otrzymać ostateczną aprobatę i zostać wprowadzone do obrotu. 

 

Podsumowanie:

Każdy system urządzeń do przytrzymywania ma swoje zalety, ale również i wady wynikające z zastosowanego systemu.

Systemy produkowane przez nas oferują bardzo wysoki stopień ochrony dorównujący, jak wynika z naszego 

doświadczenia, urządzeniom wyposażonym w pasy 5-punktowe zamontowane w pozycji przodem jak i tyłem do 

kierunku jazdy.

 

Za szczególnie przykry i godny pożałowania z naszego punktu widzenia oceniamy sposób postępowania naszej 

konkurencji, która tutaj w sposób oczywisty przy użyciu mało przejrzystych metod usiłuje wypromować swe własne 

produkty.

Naszym zdaniem fi rma Britax-Römer takim postępowaniem nie przysłuży się sprawie bezpieczeństwa dzieci w ogól-

nym rozumieniu zagadnienia.

Bettina Würstl
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