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izi Combi X3 
- Den sikre stolen som passer i de fleste biler

iZi Combi gir mulighet for å sitte bakovervendt for senere å snu 
sete å sitte i kjøreretning
•	 Passer barn 0 - 4 år
•	 Hodestøtte, sidestøtte og rygghøyde er stillbar i ett grep.
•	 Setetilt
•	 Abduksjonskloss
•	 Soft seat
•	 Skulderbelte-holder med magnet 
•	 Vendbar til kjøreretning etter ca 2 år
•	 Egen monterings video på www.medema.no

izi Combi X3 er komplett testet med alt tilgjengelig utstyr. Med andre ord, 
her vet vi hvordan hodestøtten, sidestøttene, abduksjonsklossen og vesten 
oppfører seg i en kollisjon. Det hjelper lite med et sete som er godkjent hvis 
tilbehøret ikke er det.Bilsete izi Combi er som standard utstyrt med: 
sidestøtter, abd.kloss, vest, babyinnsats og hodestøtte

izi Combi X3 setter nye standarder i bransjen.

I kjøreretning 
Testresultatet har vist at nakken utsettes for 200 
kg belastning i en kollisjon. 

Bakovervendt kjøreretning 
Testresultatet har vist at nakken utsettes for 50 kg  
belastning i en kollisjon. 

ECE R44 04 er en europeisk standard. Bilsetet er 
kollisjonstestet forfra og bakfra ved 50 km/t med 
Crash Test Dummies og måleinstrumenter for å se 
hvor godt setet beskytter kollisjonsdukkene/barn. 

Special need restraint for funksjonshemmede 
barn. Testen er utviklet for barn med spesielle behov.  
Inkluderer hvordan tilbehøret reagerer og påvirker 
barnet i en krasj. Vi har stor tro på at funksjons-
hemmede barn fortjener den sikreste løsningen, og 
at løsningen bare er trygg når man vet hvordan det 
monterte tilleggsutstyret reagerer i en kollisjon.

izi Combi X3 Mål
SB (mål bak i sete) 26 cm
SB (mål foran i sete) 34 cm
SD 33 cm
SD m/babyinnsats std. 30 cm
RH t/nederste kant hodestøtte (min/max) 26/36 cm
RH t/øverste kant hodestøtte (min/max) 50/60 cm
Bredde mellom sidestøtter 16-22 cm
Setetilt 15-30 gr

Setetilt gir godt avlastning ved lengre kjøreturer

Varenr Varenavn
536166HC iZi Combi m/hodestøtte/sidestøtter/babyinnsats/abdu.kloss/vest
BE99 Kilepute for økt setetilt
511013 Speil, for øyekontakt med barnet i bakovervendt posisjon
BE111-66 Solskjerm


