
Spin 360 Spin 360 GT I-Spin 360 Spin Safe I-Spin 360 E

Norma ECE R44/04 ECE R44/04 i-Size ECE R129/02 ECE R44/04 i-Size ECE R129/03

ADAC / ÖAMTC ★★★ (2017) nie ★★★★ (2019) nie ★★★★ (2019)

TEST PLUS nie nie nie tak nie

Przeznaczenie
od urodzenia do 18kg wagi / ok. 4 

lat

od urodzenia do 18kg wagi / 

ok. 4 lat

od urodzenia do 105cm 

wzrostu lub 19kg wagi / ok. 4 

lat

od urodzenia do 18kg 

wagi / ok. 4 lat

od 61cm (min. 6 mies) do 105cm 

wzrostu lub 19kg wagi / ok. 4 lat

Montaż tyłem
Isofix + podpórka, od urodzenia 

do 18kg wagi

Isofix + podpórka, od 

urodzenia do 18kg wagi

Isofix + podpórka, od 

urodzenia do 105cm wzrostu

Isofix + podpórka, od 

urodzenia do 18kg wagi

Isofix + podpórka, od 61cm (min. 

6 mies) do 18kg wagi

Montaż przodem
Isofix + podpórka, w przedziale 9-

18kg

Isofix + podpórka, w 

przedziale 9-18kg

Isofix + podpórka, powyżej 15 

miesiąca życia (min. 76cm) do 

105cm wzrostu lub 19kg wagi

nie
Isofix + podpórka, powyżej 15 

miesiąca życia (min. 76cm) do 

105cm wzrostu lub 19kg wagi

Pochylenie 5-stopniowa regulacja 5-stopniowa regulacja 6-stopniowa regulacja 5-stopniowa regulacja 6-stopniowa regulacja

Zagłówek 6-stopniowa regulacja 6-stopniowa regulacja 6-stopniowa regulacja 6-stopniowa regulacja 6-stopniowa regulacja

Grow Together™ tak tak tak tak tak

Panele Guard 

Surround Safety™
nie tak, aktywowane ręcznie

tak, aktywowane 

automatycznie podczas 

zapinania dziecka

tak, aktywowane ręcznie
tak, aktywowane automatycznie 

podczas zapinania dziecka

Obrót 360º

tak, centralnie położonym 

przyciskiem pod siedziskiem 

fotelika

tak, centralnie położonym 

przyciskiem pod siedziskiem 

fotelika

tak, przyciskami Simple 

Swivel™ po obu stronach 

fotelika

nie, obrót 90º  centralnie 

położonym przyciskiem 

pod siedziskiem fotelika

tak, przyciskami Simple Swivel™ 

po obu stronach fotelika

Blokada Smart 

Ride™
nie nie

tak, aktywowana i zwalniana 

ręcznie
nie

tak, aktywowana i zwalniana 

ręcznie

Blokada Safe 

Rotation Guard™
nie

tak, automatyczna, zwalniana 

ręcznie
nie nie nie

Wkładka 

redukcyjna
tak, 3-częściowa tak, 3-częściowa tak, 3-częściowa tak, 3-częściowa nie

Złącza Isofix 

(sposób regulacji)

Regulacja długości przyciskiem 

przy złączu

Regulacja długości 

przyciskiem przy złączu

Regulacja długości 

przyciskiem przy przegubie 

podpórki

Regulacja długości 

przyciskiem przy złączu

Regulacja długości przyciskiem 

przy przegubie podpórki

Podpórka (sposób 

regulacji)

Samoopadająca, 12-stopniowa 

regulacja*

Samoopadająca, 12-

stopniowa regulacja

Samoopadająca, 19-

stopniowa regulacja

Samoopadająca, 12-

stopniowa regulacja

Samoopadająca, 19-stopniowa 

regulacja

Wskaźnik 

poprawnego 

montażu Isofix

Tak, na złączu Tak, na złączu Tak, na złączu Tak, na złączu Tak, na złączu

Wskaźnik 

poprawnego 

montażu 

podpórki

Tak, w stopce podpórki Tak, w stopce podpórki Tak, na przegubie podpórki Tak, w stopce podpórki Tak, na przegubie podpórki



Guard Surround Safety™ - panele po obu stronach fotelika zapewniające dodatkową ochronę przed uderzeniem bocznym.

Grow Together™ - zintegrowana regulacja wysokości zagłówka z pasami fotelika bez konieczności ich przekładania.

Smart Ride™ / Safe Rotation Guard™ - blokada utrzymująca fotelik w trybie tyłem do kierunku jazdy aż do osiagnięcia wymaganego wzrostu / wagi

* Zmieniona na samoopadającą od 2020 roku


