Babyshower guidelines

Autostole

Nogle hurtige ”overvejelser” til dit valg af autostol.
•
•
•
•
•

Passer den til min bil.
Passer den til mit barn.
Hvad vejer den og hvordan er den monteret – skal du ofte flytte den mellem flere biler.
Kan betrækket tages af og vaskes.
Kører du meget/langt – Har stolen hvileposition?

Det er enkelt nok - når man ved hvad man skal bruge...
Inden du vælger en autostol er der nogle tanker du skal gøre dig samt lidt praktiske ting du skal undersøge.
Vi har i denne guide forsøgt at give dig lidt hjælp til hvordan du vælger den helt rigtige autostol.

Det første du skal finde ud af er om din bil er udstyret med ISOFIX. ISOFIX er et sikkerhedssystem der blev
udviklet i 1997 og består kort sagt at nogle monteringsbeslag monteret mellem ryg og sæde på/i bilens
sæder. 80% af alle biler fra 2003 og til nu – er udstyret med ISOFIX og visse modeller har endda ISOFIX på
det forreste passagersæde.
ISOFIX-stole giver en langt større sikkerhed end autostole der er fastgjort med bilens almindelig sele. Se evt.
i din bils manual hvor det skal fremgå om bilen er udstyret med ISOFIX og præcis hvor beslagene er.
På en ISO-FIX stol spændes barnet fast med stolens indbyggede 5-punkts-sele.

Eksempel på 5-punkts-sele

ISOFIT er faktisk det samme som ISOFIX men på disse stole anvendes bilens 3-punkts-sele til at fastgøre
barnet. ISO-FIT bruges til gruppe 2 og 3 (læs mere om grupperne længere nede)
ISOFIX+ eller “Top Tether-topforankring” er yderligere et sikkerhedssystem som findes i ALLE biler fra
2011 og frem. En ekstra strop bindes fra autostolen top, over ryglænet på bilen og forankres derefter i
bagagerummet.
Har du en ældre bil er der muligvis ingen af ovenstående sikkerhedsystemer og det er derfor vigtigt at du
vælger en stol der klarer sig godt i div. tests monteret UDEN f.eks. ISOFIX.
Stolen der klarer sig bedst i test med ISOFIX-beslag, er ikke nødvendigvis den bedste hvis stolen monteres
uden. Du kan altid se på div. tests hvordan stolen er blevet testet.
Til de fleste stole kan der købes en ”Base” som spændes fast i bilen, og stolen ”klikkes” så fast i denne base.
Det gør det væsentlig nemmere at tage stolen ind og ud af bilen. Hvis en stol er testet med dette vil det
også fremgå af testen.

Dit barn…
Højde og vægt på dit barn er altafgørende for valget af autostol.
Vores autostole er delt op i 4 kategorier. 0, 1, 2 og 3 hvor 0 er til de mindste og 3 er til de største.
Visse stole dækker flere kategorier og kan derfor bruges i længere tid. Disse stole er typisk væsentligt
dyrere men erstatter så også 2-3 stole.
ALLE vores stole er tydeligt markeret så du kan se hvilken gruppe/grupper, højde og vægtklasse den er beregnet til. Er du den mindste smule i tvivl kan du altid ringe eller skrive til os.
Det bedste mht. sikkerhed er selvfølgeligt at have en stol fra hver gruppe men det kan hurtigt blive en bekostelig affære, og en ”multistol” kan være en fornuftig løsning. Hellere dét end at du f.eks. lader barnet sidde
for længe i en for lille stol.
Har du f.eks. et barn der ikke er så langt, men alligevel ligger over vægtgrænsen for en alderssvarende barnestol, kan det bedste være at vælge en stol der dækker over flere kategorier for at opnå maksimal sikkerhed, men bestemt også for at få en ordentlig komfort for barnet.

Kun ca. 30% af alle autostole bliver monteret korrekt med bilens almindelig sele!
Ved brug af ISOFIX er det 96% der monteres korrekt
Hvis du kører langt…
Mange af de mindre stole (gruppe 0 og 1) kan justeres så de ”ligger” mere ned (hvilkeposition). Hvis du
ofte kører lange ture kan det være en god idé at vælge en stol med denne funktion. På den måde mindskes
belastningen på barnets ryg og barnet vil også have en bedre komfort på den lange tur.
Har du en barnevogn/klapvogn af samme mærke?
Eller påtænker du at købe en? Check evt. om vognen kan påmonteres en autostol. Det kan gøre det
væsentligt nemmer at tage barnet ind og ud af bilen og over i f.eks. klapvognen. Hele autostolen ”klikkes”
ud af bilen og sættes fast på vognen.
Men hvorfor er stolene så dyre?
Der går rigtig meget arbejde og dyre materialer til at lave en autostol. Stolene skal testes og godkendes og
heller ikke dette er gratis. Men en dyrere stol er også din garanti for gode materialer og at den lever op til
de krav der stilles til den.  Stolene kan selvfølgelig også holde i mange år og gå i ”arv” hvis den behandles
korrekt.
Hvorfor ikke bare købe en brugt stol der er tidligere testvinder og er godkendt?
Det kan være med sikkerheden på spil at man køber en brugt autostol.
Har stolen været tabt eller involveret i et uheld, kan materialet have taget skade som ikke umiddelbart kan
ses. Det kan betyde at den ikke lever op til de forventninger du har til stolen og kan i værste fald gå meget
ud over sikkerheden.

Gav det mening?
Vi håber at denne guide har hjulpet dig lidt på vej til at vælge den rigtige autostol, som passer til både bilen
og barnet. Vores servicemedarbejdere sidder altid klar på telefon og taster så vi kan hjælpe dig godt igennem dit køb af autostol.
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