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Recaro Monza Nova 2 Reha

Det säkra sättet för barn att färdas i bil

15-36 kg



Recaro Monza Nova 2 Reha säljs i Sverige 
genom: MAYDAY AID AB
Arendalsvägen 35, 434 39  Kungsbacka
Tel:  0300-56 97 00
info@maydayaid.se       www.maydayaid.se

Recaro Monza Nova 2 Reha är en lätt och välutrustad, 
framåtvänd bilbarnstol för att ge barn med särskilda 
behov, det stöd dem behöver under färd i bil. 
Bilbarnstolen är utformad för att möta de högsta kraven 
på säkerhet och är godkänd enligt ECE-R44/04 för 
viktklass 15-36 kg.

Säker och enkel montering
RECARO har i samarbete med Thomas Hilfen tagit fram 
olika bilbarnsstols-modeller för barn med funktions-
variationer. Recaro Monza Nova 2 Reha är med  seatfix-
fästen. Seatfix-fästen gör det möjligt att snabbt förankra 
bilbarnsstolen i bilsätet om bilen är utrustad med ISOFIX-
fästen.

Bilbarnstolen Recaro Monza Nova 2 Reha väger endast 
6 kg vilket gör bilbarnstolen lätt att lyfta i och ur olika bilar 
eller för att enkelt ta med på semesterresan.

Lätt att justera
Nackstödet kan lätt förlängas i olika 
höjdlägen så att bilstolen växer
i takt med med barnet. Vinkeln på 
huvudstödet kan ändras så det blir
så säkert och bekvämt som möjligt 
för det sovande barnet. I huvudstödet  
finns en liten luftkudde som kan 
pumpas upp för att anpassa 
stödet för bakhuvudet.

Recaro Monza Nova 2 Reha har förstärkta sidostöd för 
att ge bästa skydd för både bålen och höftpartiet vid en 
eventuell sidokollision.
Bilbarnstolens 5-punktsbälte, tillsammans med ett 
vadderat stöd för bäckenet, positionerar barnet väl i 
bilbarnstolen. 5-punktsbältet skall alltid användas 
tillsammans med bilens 3-punktsbälte under färd.

Vridplattan gör det möjligt att rotera stolen och förenklar 
förflyttningen till och från bilbarnstolen. Recaro Monza 
Nova 2 Reha kan utrustas med bord, fotstöd, sitsdjups-
förlängning, sittskil och abduktionsblock för att ge barnet 
bästa möjliga stöd och komfort, allt för att göra bilresan till 
en rolig upplevelse!

Smart design
Den mjuka klädseln är av högsta kvalitet och är lätt att ta 
av för rengöring, bara maskintvätta i 30°C.
Textilmaterialet i stolens klädsel och specialstöd är 
utvecklade så att luft alltid ska kunna cirkulera, det gör 
stolen extra skön att sitta i, såväl på vintern som på 
sommaren. Ett roligt och ibland också lugnande inslag 
för många barn är de inbyggda högtalarna i nackstödet, 
sladdkontakten finner du i nätfickan på bilstolens sida. 
Luta huvudet tillbaka och lyssna på favoritsagan!

Monza Nova 2 Reha
- det säkra sättet att färdas i bil

Tekniska specifikationer 

Sittdjup 30 cm

Sittdjup med sittdjupsförlängning 43 cm

Sittbredd framtill 27 cm baktill 24 cm

Sittbredd med sitskil (inre) 20 cm

Ryggstödets höjd 60 - 77 cm

Utvändiga mått 54 x 66 x 42 cm

Stolens vikt (med seatfix) ca 6 kg (ca 7 kg)

Barnets vikt min 15 kg max 36 kg

Extra förstärkta sidor Sittdjupsförlängning Bilbarnsstol med seatfixUnderarmstöd / Bord

Vridplattan gör det enkelt att lyfta barnet i och ur bilbarnstolen. 


