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KIDSFLEX

Herni

Características
Assento automóvel para crianças, jovens e adultos com necessidades especiais:
• Sistemas de retenção e posicionamento;
• Encosto reclinável;
• Disponível em três tamanhos (1, 2 e 2XL);
• O tamanho 2XL, com medidas de assento de 40 cm de largura e profundidade de assento
regulável entre 40 e 46 cm, é ideal para jovens/adultos;
• Basculação do assento até 20º;
• Bloco abdutor;
• Apoios de pé;
• Suportes de tronco;
• Base rotativa e tabuleiro;
• Ideal para acompanhar o crescimento do utilizador;
• Segurança testada, segundo as normas em vigor;
• Equipamento compatível com o sistema Isofix.
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kidsflex

Herni

Informações
Tamanhos

Tamanho 1

Tamanho 2

Acessórios
01

06

2ª guia p/ cinto de segurança

Apoio de cabeça

02

Suportes de ombro

03

Suportes de tronco

04

Adutores almofadados

05

Tamanho 2XL

Basculação do assento

especificações técnicas

07

08

Bloco abdutor

Tabuleiro

Tamanho 1

Tamanho 2

Tamanho 2XL

Largura do assento

27 ou 31 cm

31 ou 35 cm

36 ou 40 cm

Profundidade do assento

28 a 33 cm

34 a 39 cm

40 a 46 cm

Altura até à axila

26 a 36 cm

26 a 36 cm

34 a 44 cm

Largura de tronco

16 a 28 cm

19 a 32 cm

24 a 37 cm

Peso máximo do utilizador

22 kg

36 kg

75 kg

Peso total

8,2 kg

8,9 kg

12,3 kg

Cores disponíveis
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ipai nxt

Herni
Características
Assento automóvel pediátrico equipado com:
• resguardos laterais;
• apoio de cabeça ajustável;
• encosto regulável em ângulo;
• almofadado extra para o encosto;
• reclinação do encosto;
• cinto de segurança de cinco pontos
ajustável.
Pode ser configurado com suportes de tronco
e com outros acessórios, dependendo das
necessidades individuais de cada utilizador.
Trata-se de um equipamento compatível
com o sistema Isofix.

Acessórios
01

Apoio lateral de cabeça

02
03

Encosto almofadado

Tabuleiro

Suportes de ombro

04

Suportes de tronco

05

Assento almofadado

especificações técnicas

Tamanho base

Tamanho com minimizador

Largura do assento

31 cm

26 cm

Profundidade do assento

30 cm

27 cm

Largura do peito

14 cm a 28 cm

14 cm a 28 cm

Altura superior do tronco

20 cm a 33 cm

17 cm a 30 cm

Reclinação do encosto

85º a 160º

85º a 160º

Altura do encosto

41 cm a 54 cm

38 cm a 51 cm

Peso máximo do utilizador

36 kg

36 kg

Peso total

7 kg

7 kg

Cores disponíveis
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ipai lgt

Herni
Características
O IPAI LGT faz jus ao nome. Possui o mesmo
sistema que o IPAI NXT, mas conta com
uma configuração mais leve e simples, sem
negligenciar as necessidades básicas de
posicionamento.
Assento automóvel pediátrico equipado com:
• almofada de abdução;
• apoio de cabeça ajustável em altura;
• cinto de segurança de cinco pontos
ajustável;
• almofadas laterais de tronco;
• sistema de segurança de impacto lateral;
• estofos removíveis;
• reclinação do encosto.
Equipamento compatível com o sistema Isofix.

Acessórios
01

Tabuleiro

02

especificações técnicas

Bloco abdutor

Tamanho base

Largura do assento

31 cm

Largura do peito

14 cm a 28 cm

Profundidade do assento

30 cm

Reclinação do encosto

85º a 160º

Altura do encosto

41 cm a 54 cm

Altura superior do tronco

20 cm a 33 cm

Peso total

7 kg

Peso máximo do utilizador

36 kg

Cores disponíveis
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starlight nxt

Herni
Características
Assento automóvel pediátrico equipado com:
• apoio de cabeça ajustável;
• sistema de crescimento até 30 cm;
• cinto de segurança almofadado de cinco
pontos;
• almofadado extra de encosto.
Pode ser configurado com suportes de tronco
e com outros acessórios, dependendo das
necessidades individuais de cada utilizador.
Trata-se de um equipamento compatível
com o sistema Isofix.

Acessórios
01

Suportes de tronco

02

Complementos p/ cinto de segurança

04

03

Basculação do assento

Tamanho base

Kit XL

Largura do assento

30 cm

30 cm

Profundidade do assento

26 cm

32 cm

Altura do apoio de tronco

17 cm a 27 cm

25 cm a 38 cm

Altura do apoio de cabeça

51 cm a 62 cm

67 cm a 76 cm

Altura até aos ombros

27 cm a 39 cm

44 cm a 53 cm

Peso máximo utilizador

36 kg

36 kg

Peso total

8,5 kg

8,5 kg

especificações técnicas

Cores disponíveis
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Tabuleiro
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hero nxt

Herni
Características
Cadeira auto flexível, confortável e segura para
crianças até 18 kg. Pode ser utilizada em duas posições,
de acordo com as normas de transporte em veículos:
• Voltada para trás: aconselhado para crianças
abaixo dos 15 meses, devido à frágil musculatura
do pescoço;
• Voltada para a frente: aconselhado para crianças
com um peso corporal de 9 kg ou superior.

POSSIBILIDADES DE ENCAIXE

Assento automóvel pediátrico equipado com:
• Apoio de cabeça ajustável;
• Rotação 360º - pode ser utilizado em duas posições;
• Cinto de segurança almofadado de cinco pontos.
Equipamento compatível com o sistema Isofix.

Acessórios
01

Suportes de tronco

02

Bloco abdutor

03

especificações técnicas

Tabuleiro

Tamanho base

Tamanho c/ almofadas redutoras

Largura do assento

25 cm

21 cm

Profundidade do assento

28 cm

25 cm

Altura do encosto

27 cm a 35 cm

24 cm a 34 cm

Largura do peito

12 cm a 21 cm

12 cm a 21 cm

Peso máximo utilizador

18 kg

18 kg

Cores disponíveis
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