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ASIGURĂM SIGURANȚA COPIILOR ÎN MAȘINĂ DIN 1966 

La Britax Romer, păstrarea celor mai înalte standarde de siguranță posibile este de o importantă majoră 
pentru noi. De aceea am creat bazele testării dinamice interne și operăm două facilități de nivel mondial 
pentru scaune auto în Europa, iar în 2017 am lansat unul din cele mai moderne și avansate din punct de 
vedere tehnic, centre de teste de impact pentru scaune auto, din întreaga lume. 

TESTE LA CELE MAI ÎNALTE STANDARDE 

Filozofia noastră este de a oferi clienților noștri produse de cea mai înaltă calitate, depășind cu mult 
standardele legale pentru puritate și curățenie. De la teste independente riguroase la toate etapele de 
fabricație, la cerințe minime care depășesc cu mult orientările legislative, până la standardele stricte de 
control al calității ca Stiftung Warentest în Germania, unde primim cele mai mari ratinguri din categoria 
"Substanțe chimice". 

REALIZATE CU GRIJĂ 

 În anul 2011, am dus la următorul nivel sistemul ISOFIX, făcându-l mai sigur (ISOFIX+) și adăugând stabilitate 
prin tehnologia de ancorare V-TETHER. Această tehnologie îmbunătățește stabilitatea și absoarbe forțele în 
cazul unui impact. 

Am dezvoltat sistemul ISOFIX în anul 1997 în colaborare cu Volkswagen, acest sistem fiind acum o dotare 
standard în Europa pentru instalarea scaunelor auto pentru copii – asigurând de fiecare dată o fixare corectă. 
Sistemul nostru brevetat, PIVOT LINK în anul 1999, reduce mișcarea în față a scaunului auto pentru copii în 
cazul unui accident. 

Inginerii noștri abordează în mod constant următoarea generație de provocări pentru mobilitatea copiilor cu 
inovații care continuă să transforme industria noastră.  

PIONIERI ÎN SIGURANȚĂ 

La Britax Römer, ne asigurăm că părinții și copiii sunt în siguranță pe drum. Compania a fost pe deplin 
dedicată acestui scop de când  s-au  fabricat echipamentele de siguranță și accesoriile pentru autoturisme, 
la începutul anilor 1930. De la dezvoltarea primului scaun auto Britax Römer pentru copii în 1966, siguranță 
copiilor a fost prioritatea noastră numărul unu. De peste 50 de ani, am investit timp, bani și eforturi pentru 
a oferi cea mai bună siguranță pentru cei mici. Astăzi, Britax Römer dezvoltă și produce scaune auto pentru 
copii, cărucioare și scaune pentru biciclete, 90% din scaunele auto pentru copii și scaunele pentru biciclete 
fiind "Made in Germany" sau "Made in Britain". 

Fiecare model de scaun este testat pe larg pentru diferite condiții de climă, temperatură, vreme și drum, 
scârțâit și chiar un test de mușcătură pe bară de protecție. În plus, am stabilit restricții mari la peste 500 de 
produse chimice prin efectuarea de teste de către laboratoare independente de testare conform 
protocolului nostru general de testare, care acoperă toate cerințele legale, cum ar fi REACH. 
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Prin parteneriatul SITT – Britax, membrilor SITT li se oferă o reducere de 20%* la achiziția de produse Britax Romer, pe 

care le puteți studia și analiza pe site-ul www.britax-romer.ro . Pentru accesarea beneficiilor vă rugăm să îl contactați 

pe colegul Claudiu Virschi claudiu.virschi@sitt.ro 

 

*Acest discount nu se cumulează la alte oferte sau promoții în nicio perioadă din an. 
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