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Het is ons doel te inspireren met de perfecte 
balans tussen design, functionaliteit en 
ergonomie - we noemen deze combinatie 
„ingenious design“.

INNOVATIE & DESIGN
VOOR EEN BETER ZITCOMFORT

Het hoofd is het meest gevoelige deel, vooral bij 
kinderen. Brede, stabiele zijdensteunen en een in 

de hoogte regelbare hoofdsteun geven optimale 
pasvorm in elke groep.

Een bijzonder hoogtepunt is het „automotive 
seating foam“ in een reeks modellen. Echt 

indrukwekkend met uitzonderlijk ergonomisch 
zittingen die zich perfect aanpassen aan 

de lichaamsvorm én de noodzakelijke 
ondersteuning biedt.

Tijdens de lange autoreizen in hoge 
temperaturen, zorgt ons „passive air 

circulation system“ voor een constant, 
aangenaam zitcomfort met een combinatie 

van speciaal ontworpen openingen in de 
structuur en luchtdoorlatende materialen.

De stoelen van de Monza Nova familie zijn 
uitgerust met een opblaasbaar kussentje, dat 
ervoor zorgt dat het hoofd niet naar voor valt 

tijdens het slapen.

Alleen een rugleuning in 1 geheel garandeert de 
beste bescherming voor het hoofd en de ruggewervel, 
ook voor oudere kinderen. Dankzij de bijzonder sterk 
doorgevoerde RECARO Side Impact Protection, 
worden gevoelige lichaamsdelen en organen perfect 
afgeschermd.

Verstevigde armleuningen met gordelgeleiders zorgt 
voor een correcte en stevige gordelpositie 
in de heupzone. Bij de stoelen voor groep II en III, 
helpt de bovenste gordelgeleider om de gordel 
makkelijker vast te klikken en vermijdt huidirritatie 
in de nek.



POWER BERRY INDY RED RACING RED PERFORMANCE BLACK

CARBON BLACK ALUMINIUM GREY DAKAR SAND XENON BLUE
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RECARO combineert 
sportief, tijdloze elegantie en 
functionaliteit. Ge-inspireerd 
door de interieurs van 
premium automerken hebben 
onze designers 8 nieuwe 
coverdesigns ontworpen. 

Deze stoffen van hoge 
kwaliteit met 2-kleuren-
combinatie maken de 
cover duurzaam, makkelijk 
schoon te maken en 
bijzonder luchtdoorlatend. 
Onderscheidende stiknaden 
zorgen niet alleen voor de 

visuele aantrekking maar 
ondersteunt tegelijkertijd de 

passieve luchtcirculatie.

DESIGN MET 
FUNCTIONALITEIT



GROEP 0+
vanaf de geboorte to 13 kg · en tot 15 maanden
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Het HERO safety system 
voorkomt dat de gordels gaan 
schuiven en draaien terwijl je 
je kind makkelijker vastklikt.

Bedieningsknoppen en 
hendels in contrasterende 
kleur voor een makkelijk 
en veilig gebruik.

Zeer licht met 
maar 4.1 kg

Verkleiningskussen 
voor pasgeborenen

Adapters zijn 
beschikbaar voor 

het gebruik met de 
RECARO City- en 

Easylife en met andere 
merken van buggy‘s 

en kinderwagens.

Ergonomisch handvat 
voor een comfortabeler 

dragen.

Groep 0+ · vanaf de geboorte tot 13 kg · en tot 15 maanden

GUARDIA
De perfecte start
De Guardia combineert veiligheid, 
comfort en design in een baby-
autostoeltje van de volgende 
generatie. Je baby wordt in de 
Guardia goed beschermd en zit 
comfortabel vanaf dag 1, of hij nu 
op de RECARO fix base wordt 
bevestigd of met de 3-puntsgordel 
van de auto.

Brede, multifunctionele 
zonnekap met 
Airmesh applicaties en 
UV bescherming 40+

In combinatie met de 
RECARO fix base voor 
een makkelijke en snelle 
installatie met maximale 
veiligheid.



GROEP 0+ / I
vanaf geboorte tot 105 cm · tot 4.5 jaar
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Achterwaarts: 
veilig achterwaarts 
reizen tot 105 cm

360° draaiende 
kinderautostoel voor 
maximaal comfort bij 
het in- en uitstappen

Het HERO safety system 
voorkomt dat de gordels gaan 
schuiven en draaien terwijl je 
je kind makkelijker vastklikt

Intuïtieve bediening 
met maar 1 hand

Met ge-integreerde isofix 
base voor een snelle, makke-

lijke en veilige installatie

Comfortabele zitting-
schuim past perfect 
aan de lichaamsvorm 
aan en geeft optimale 
ondersteuning

Plaatsbesparing, 
opklapbare vleugels voor 

maximale bescherming 
bij zijdelingse aanrijding

In de hoogte verstelbare 
hoofdsteun met memory foam

Groep 0+ / I · i-Size · vanaf geboorte tot 105 cm · tot 4,5 jaar

Flexibel verkleinings-
kussen voor optimale en 
ergonomische pasvorm

ZERO.1
Veiligheid rondom rond
De RECARO Zero.1 i-Size biedt je 
kind comfort en veiligheid vanaf de 
geboorte tot 105cm. Door zijn 
slimme 360° draaifunctie, kan je 
de stoel met maar 1 hand draaien 
van achterwaarts naar voorwaarts 
en omgekeerd.

Veiligheidsindicatoren geven 
in een oogopslag een 

correcte installatie aan

Ligpositie in 
beide rijrichtingen



GROEP I
van 9 tot 18 kg · van 9 maanden tot 
4.5 jaar



Optia Optiafix
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Met 1 hand 
verstelbare rugleuning 
voor comfortabeler slapen

Het HERO safety system 
voorkomt dat de gordels gaan 
schuiven en draaien terwijl je 
je kind makkelijker vastklikt.

Optia: makkelijke en veilige 
installatie in combinatie met 

de RECARO fix base

De schaal van de stoel 
in 1 geheel voor 

maximale stabiliteit

Veiligheidsindicatoren 
geven in een oogopslag een 
correcte installatie aan

Groep I · 9 - 18 kg · van 9 maanden tot 4.5 jaar

Optiafix: met ge-integreerde 
isofix connectie

OPTIA / OPTIAFIX 
Een veilige keuze
Na de Guardia, past de Optia 
ook op de RECARO fix base. 
De test winnaar Optiafix (Groep 
I, 06/2016) is daarentegen reeds 
uitgerust met Isofix connectie.

In de hoogte 
verstelbare hoofdsteun

Plaatsbesparing, 
opklapbare vleugels voor 

maximale bescherming 
bij zijdelingse aanrijding

Comfortabele zitting-
schuim past perfect aan de 
lichaamsvorm aan en geeft 
optimale ondersteuning



Het RECARO shuttle system toont de meest intelligente en praktische wijze die veiligheid en functionaliteit 
combineert. De RECARO fix base en de Guardia zijn een onoverwinnelijke team tot 15 months. Daarna kan je 
de RECARO fix base gebruiken met de volgende stoel, de Optia. Dit dream team geeft maximale veiligheid en 
comfort in het gebruik.

RECARO SHUTTLE SYSTEM
Veiligheid zit in de familie

GROEP 0+ GROEP I
RECARO fix base in 
combinatie met de RECARO 
baby-autostoeltjes

Tot 13 kg 
of 15 maanden

RECARO fix – de isofix 
basis voor de eerste 
4.5 jaar met je kind

RECARO fix base in 
combinatie met de 
RECARO Optia

9 tot 18 kg, of van 9 maanden 
tot 4.5 jaar

BASE



GROEP I - III
van 9 tot  36 kg · van 9 maanden tot 
12 jaar
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De Young Sport HERO is 
een meegroei stoel die je 
makkelijk in bijna alle auto‘s 
kan installeren. Door zijn 
gebruiksgemak en zeer 
lange gebruiksduur is dit 
onze bestseller.

YOUNG SPORT HERO 
De volgende generatie

Groep I - III · 9 - 36 kg · van 9 maanden tot 12 jaar

Het HERO safety system 
voorkomt dat de gordels gaan 
schuiven en draaien terwijl je 
je kind makkelijker vastklikt

De zithoek 
aanpassen voor 

maximale 
veiligheid (groep I)

Autogordelclip zorgt voor 
een stabiele en veilige 

installatie - zelfs zonder 
isofix connectie

Advanced Side 
Protection

Schok absorbers 
reduceren de 

krachten van een 
zijwaartse impact

In de hoogte 
verstelbare hoofdsteun

Flexibel verkleinings-
kussen voor optimale 
en ergonomische 
pasvorm. (groep 1)

Comfortabele zitting-
schuim past zich 
perfect aan de 
lichaamsvorm aan en 
geeft optimale 
ondersteuning
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MONZA NOVA IS 
Veiligheid voor alles
De Monza Nova IS geeft je een hele 
reeks voordelen. Hij heeft een heel 
lange gebruiksduur, is testwinnaar in 
groep I-III van Stiftung Warentest, de 
duitse consumentenorganisatie (uitgave 
06/2013). De meegroeistoel Monza 
Nova IS met de ge-integreerde Impact 
Shield biedt een verhoogde veiligheid 
van 9 maanden tot 12 jaar en is uitge-
rust met het RECARO sound system.

Energy en 
schok absorberende 
impact shield 
verkleint de kans op 
verwondingen (groep I)

Comfortabel zittingschuim 
past zich perfect aan aan 
de lichaamsvorm en geeft 
optimale ondersteuning

RECARO Sound System: 
luidsprekers in de 
hoofdsteun voor 
entertainment en veiligheid

Ge-integreerde Seatfix 
connectoren

Verstevigde armsteunen 
voor een optimale 

ondersteuning van de heupen

De hoofdsteun is in de diepte 
verstelbaar met luchtkussens 

en zorgt voor een veilige positie 
van het hoofd. Ook tijdens het 

slapen

Maximale bescherming 
bij een zijdelingse impact

Groep I - III · 9 - 36 kg · van 9 maanden tot 12 jaar

MP3-speler opbergvakje

De hoofdsteun is 
verstelbaar in 11 posities

Air Circulation System: 
een passief ventilatie 

systeem voor optimaal 
comfort tijdens de 

warmste dagen



GROEP II - III
van 15 tot  36 kg · van 3 tot 
12 jaar
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Verstevigde armsteunen 
voor een optimale 
ondersteuning van 
de heupen

RECARO Sound System: 
luidsprekers in de 
hoofdsteun voor enter-
tainment en veiligheid 

Beschikbaar met en zonder 
isofixconnectoren

MP3-speler opbergvakje

De hoofdsteun is in de diepte 
verstelbaar met luchtkussens 

en zorgt voor een veilige 
positie van het hoofd. Ook 

tijdens het slapen

Maximale 
bescherming bij een 

zijdelingse impact

De hoofdsteun is 
verstelbaar in 11 posities

Groep II - III · 15 - 36 kg · van. 3 tot 12 jaar

MONZA NOVA 2 / 
SEATFIX 
Muziek aan boord
De rugleuning van de 
Monza Nova 2-modellen groeit 
mee met je kind en biedt optimale 
bescherming voor het hoofd, de 
nek en de rug alsook functionaliteit 
van 3 tot 12 jaar. Deze stoel is 
indrukwekkend met veel comfort, 
perfecte luchtcirculatie en het 
RECARO Sound System.Comfortabel zitting-

schuim past zich 
perfect aan aan de 
lichaamsvorm en geeft 
optimale ondersteuning

Air Circulation System: 
een passief ventilatie 

systeem voor optimaal 
comfort tijdens de 

warmste dagen
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MILANO / SEATFIX 
De perfecte tweede stoel
Je hebt meer dan één auto of 
hebt nog een autostoel nodig 
voor bij de grootouders? Dan is 
de Milano de juiste keuze.
Hij heeft alles wat een kinder- 
autostoel nodig heeft: makkelijk 
in gebruik, comfort en veiligheid; 
dus het essentiële.

Perfecte zitergonomie 
door de zacht, 
ademende opvulling

Air Circulation System: een 
passief ventilatie systeem 

voor optimaal comfort 
tijdens de warmste dagen

Beschikbaar met 
en zonder 

isofixconnectoren

Praktisch handvat 
maakt het makkelijk om 
van wagen te wisselen

In 6 posities verstelbare 
hoofdsteun

Groep II - III · 15 - 36 kg · van. 3 tot 12 jaar

Brede hoofdsteun en 
zijdelingse bescherming 
voor de bijkomende 
bescherming

Optimale gordelgeleiding 
voorkomt huidirritatie in 

de nek



KINDERWAGENS
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De Citylife voldoet aan de hoogste 
kwaliteitsnormen, comfort en 
flexibiliteit. Of het nu met de 
sportieve zitting of met de bijhorende 
reiswieg wordt gebruikt, deze licht-
gewicht en compacte kinderwagen 
is perfect voor de actieve familie.

CITYLIFE 
Flexibel, compact, licht

Regelbare 
voetensteun

Vast of 360° 
zwenkende 
voorwielen met 
goede vering

Lekvrije 
banden

Bumper Bar en 
5-punts harnasje

Traploos 
verstelbare 
rugleuning

Push-Push-Rem:
(De-)blokkeer de rem 

moeiteloos en zelfs 
met open schoenen.

Zeer ruime, makkelijk 
bereikbare boodschappenmand

In de hoogte verstelbaar, 
doorlopende duwstang

Intuitief klapsys-
teem met maar 

1-handGroot zonnedak met 
UV bescherming 50+ 
en zonneklep

Doorkijkraampje 
voor de ouders

Geschikt voor kinderen vanaf de geboorte tot 17.5kg*

*in combinatie met een RECARO baby autostoeltje of de overeenstemmende carrycot

Inclusief 
regenhoes, bumper 
bar en bekerhouder

Te gebruiken vanaf de 
geboorte met de reiswieg
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EASYLIFE 
Comfortabel, licht, innovatief
De perfecte partner voor het leven van 
elke dag. De kleurijke Easylife combineert 
de flexibiliteit van een buggy met alle 
comfort van een kinderwagen. Hij heeft 8 
wielen met volledige vering, en klapt met 
1 hand tot een van de meest compacte 
afmetingen waardoor die in de kleinste 
ruimtes past.

Met maar 5.7 kg een van 
de lichtste in zijn categorie 

8 soepel rijdende wielen 
met goede vering

Mesh stof voor een 
goede luchtcirculatie

Zonnedak met UV 
bescherming 50+ 

Traploos verstelbare 
rugleuning

Push-Push-Rem:
(De-)blokkeer de rem moeiteloos 

en zelfs met open schoenen

Intuitief klapsysteem 
met maar 1-hand

Doorlopende duwstang 
voor makkelijke besturing 
met maar 1 hand

Geschikt voor kinderen vanaf de geboorte tot 15 kg*

* in combinatie met de RECARO baby autostoeltjes

Gebruiken vanaf de geboorte met 
de RECARO Guardia en Privia Evo

Compact opgeklapt
49 / 58 / 26 (B x H x D)

Vast of 360° zwenkende 
voorwielen voor een 
perfecte aanapssing 
aan elke omgeving
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Veelzijdigheid, praktische functies en makkelijke bediening maken van de RECARO wagens complete travel 
systemen. Het multifunctionele chassis kan worden gebruikt met de Carrycot of de Baby autostoel en later 
met de buggyzit.

TRAVEL SYSTEEM
Ongelimiteerde mobiliteit

CARRYCOT BUGGYZIT
In combinatie met de 
carrycot, voorziet de 
Citylife het beste comfort 
vanaf de geboorte.

De Citylife kan worden 
gecombineerd met de 
meest populaire baby 
autostoeltjes door de juiste 
adapters te gebruiken.

Comfortabel op weg met je 
kind vanaf 6 maanden.

AUTO-
STOELTJE



ACCESSOIRES



Guardia

Zero.1

Young Sport 
HERO

Optia / 
Optiafix

Milano /
Seatfix

Easylife

Citylife
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ACCESSOIRES KINDERAUTOSTOELEN

Vervangende 
bekleding
Racing Red

Vervangende 
bekleding
Carbon Black

VoetenzakAir Mesh 
Cover

Regenhoes MuggennetRECARO fix
base

Car Seat 
Protector

Vervangende 
bekleding
Racing Red

Vervangende 
bekleding
Carbon Black

Air Mesh 
Cover

Zonnedak
verkrijgbaar in alle kleuren

Car Seat 
Protector

Vervangende 
bekleding
Racing Red

Vervangende 
bekleding
Carbon Black

Air Mesh 
Cover

Car Seat 
Protector

Vervangende 
bekleding
Racing Red

Vervangende 
bekleding
Carbon Black

Air Mesh 
Cover

Vervangende bekleding 
Impact Shield
Carbon Black / Racing Red
Enkel met de Monza Nova IS gebruiken

Car Seat 
Protector

Vervangende 
bekleding
Racing Red

Vervangende 
bekleding
Carbon Black

Air Mesh 
Cover

Car Seat 
Protector

RECARO fix base
Noodzakelijk accessoire 
voor de Optia

Voetenzak ACCESSOIRES KINDERWAGENS 

Vervangende 
bekleding
Racing Red

Vervangende 
bekleding
Carbon Black

Air Mesh 
Cover

Car Seat 
Protector

Kinderwagens

ParasolChanging Bag Vario Voetenzak

Bumper BarTransporttas Bekerhouder Adapters 
Privia / Guardia

Regenhoes Muggennet

Carrycot
verkrijgbaar in alle kleuren

Regenhoes 
carrycot

Organiser

Bijkomende 
bekerhouder

Adapters 
Young Profi Plus

Adapters
Privia / Guardia

Bijkomende 
regenhoes

Muggennet

Monza Nova 
familie
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VOLLEDIG PRODUCTENGAMMA

MODEL
PAGINA

Guardia 
10 - 11

Zero.1
14 - 15

Optia
18 - 19

Optiafix
18 - 19

Young Sport HERO
24 - 25

Monza Nova IS
26 - 27

GROEP UN R 44 0+ UN R 129 0+ / I UN R 44 I UN R 44 I UN R 44 I - III UN R 44 I - III

AFMETINGEN IN CM
(L / B / H) 66  - 68 / 44 / 55  - 58 45 - 55 / 61 - 68 / 64 54 / 44 / 70 - 75 69 - 72 / 44 / 70 - 75 47 / 57 / 70 54 / 54 / 67 - 85

GEWICHT (IN KG) 4.1 15 9 14.3 8 7.7

ARTIKEL NR. 5516.- 6300.- 6136.- 6137.- 6203.- 6148.-

Carbon Black -21502.66 -21502.66 -21502.66 -21502.66 -21502.66 -21502.66

Aluminium Grey -21503.66 -21503.66 -21503.66 -21503.66 -21503.66

Dakar Sand -21506.66 -21506.66 -21506.66 -21506.66 -21506.66

Xenon Blue -21504.66 -21504.66 -21504.66 -21504.66 -21504.66 -21504.66

Power Berry -21508.66 -21508.66 -21508.66 -21508.66

Indy Red -21505.66 -21505.66 -21505.66 -21505.66

Racing Red -21509.66 -21509.66 -21509.66 -21509.66 -21509.66 -21509.66

Performance Black -21534.66 -21534.66 -21534.66 -21534.66 -21534.66 -21534.66

ACCESSOIRES
Pagina 44 - 45

Car Seat Protector
3400.20900.00

Car Seat Protector
3400.20900.00

Car Seat Protector
3400.20900.00

Car Seat Protector
3400.20900.00

Car Seat Protector
3400.20900.00

Car Seat Protector
3400.20900.00

RECARO fix base 
5003.000.66

RECARO fix base 
5003.000.66

Vervangende bekleding
Carbon Black 95516B21502

Vervangende bekleding 
Carbon Black 96300B21502

Vervangende bekleding 
Carbon Black 96136B21502

Vervangende bekleding 
Carbon Black 96136B21502

Vervangende bekleding 
Carbon Black 96203B21502

Vervangende bekleding 
Carbon Black 96150B21502

Vervangende bekleding 
Racing Red 95516B21509

Vervangende bekleding 
Racing Red 96300B21509

Vervangende bekleding 
Racing Red 96136B21509

Vervangende bekleding 
Racing Red 96136B21509

Vervangende bekleding 
Racing Red 96203B21509

Vervangende bekleding 
Racing Red 96150B21509 

Air Mesh Cover
95516B21601

Air Mesh Cover
96136B21601

Air Mesh Cover
96136B21601

Air Mesh Cover
96136B21601

Air Mesh Cover
96203B21601

Air Mesh Cover
96150B21601

Muggennet
3815.000.00

Vervangende bekleding Impact 
Shield Carbon Black 96148B21502

Regenhoes 
3816.000.00

Zonnedak
6304.KLEUREN.00

Vervangende bekleding Impact 
ShieldRacing Red 96148B21509 

Voetenzak
3710.21502.00

Voetenzak
3710.21502.00

TEST RESULTATEN

Stiftung Warentest
ADAC
ÖAMTC 
auto motor sport

TEST WINNAAR

GOED 2.1 (6 / 2016)
GOED 2.1 (6 / 2016)

AANBEVOLEN
(Version 15 / 2015)

TEST WINNAAR

GOED 2.0 (6 / 2013)
GOED 2.0 (6 / 2013)
GOED (6 / 2013)

Monza Nova 2 
30 - 31

Monza Nova 2 Seatfix
30 - 31

Milano
32 - 33

Milano Seatfix
32 - 33

UN R 44 II - III UN R 44 II - III UN R 44 II - III UN R 44 II - III

54 / 54 / 67 - 85 54 / 54 / 67 - 85 39 / 45 / 70 - 82 39 / 45 / 70 - 82

5.5 6.8 5.6 6.4

6150.- 6151.- 6207.- 6209.-

-21502.66 -21502.66 -21502.66 -21502.66

-21503.66 -21503.66

-21506.66 -21506.66

-21504.66 -21504.66 -21504.66 -21504.66

-21508.66 -21508.66

-21505.66 -21505.66

-21509.66 -21509.66 -21509.66 -21509.66

-21534.66 -21534.66 -21534.66 -21534.66

Car Seat Protector
3400.20900.00

Car Seat Protector
3400.20900.00

Car Seat Protector
3400.20900.00

Car Seat Protector
3400.20900.00

Vervangende bekleding 
Carbon Black 96150B21502

Vervangende bekleding 
Carbon Black 96150B21502

Vervangende bekleding 
Carbon Black 96207B21502

Vervangende bekleding 
Carbon Black 96207B21502

Vervangende bekleding 
Racing Red 96150B1509

Vervangende bekleding 
Racing Red 96150B21509

Vervangende bekleding 
Racing Red 96207B21509

Vervangende bekleding 
Racing Red 96207B21509

Air Mesh Cover
96150B21601

Air Mesh Cover
96150B21601

Air Mesh Cover
96150B21601

Air Mesh Cover
96150B21601

GOED 1.8 (11 / 2013)
GOED 1.8 (11 / 2013)
GOED (11 / 2013)

GOED 2.0 (11 / 2013)
GOED 2.0 (11 / 2013)
GOED (11 / 2013)

GOED 2.1 (6 / 2011)
GOED 2.1 (6 / 2011)
GOED (6 / 2011)

KINDERWAGENS
PAGINA

Citylife 
36-37

Easylife
38 - 39

up to approx. 17.5 kg up to approx. 15 kg

AFMETINGEN IN CM 
(B / H / L) 

60 / 73 / 40 dichtgeklapt
60 / 98 / 108 open

49 / 58 / 26 dichtgeklapt
49 / 110 / 90 open

GEWICHT (IN KG) 10.2 5.7

ARTIKEL NR. 5650.- 5601.-

Black -21501.66 -21605.66

Graphite 21208.66 21208.66

Lime -21362.66 -21362.66

Sunshine -21360.66 -21360.66

Saphir -21212.66 -21212.66

Pink -21211.66 -21211.66

Ruby -21361.66 -21361.66

ACCESSOIRES
Pagina 45

Changing Bag
5606.21208.00

Changing Bag
5606.21208.00

Vario Voetenzak
5609.000.00

Vario Voetenzak
5609.000.00

Parasol
5654.004.00

Parasol
5654.004.00

Muggennet
5654.002.00

Muggennet
5604.002.00

Bijkomende 
regenhoes 5654.000.00

Regenhoes
5604.000.00

Regenhoes Carrycot
5655.000.00

Transporttas
5604.003.00

Carrycot
5653.Number of Color

Bumper Bar
5604.001.00

Bijkomende Bekerhouder
5654.003.00

Bekerhouder
5604.004.00

Adapters Privia / Guardia
5654.010.00

Adapters Privia / Guardia
5604.010.00

Adapters Young Profi Plus
5654.020.00

Organiser
5654.005.00

Organiser
5654.005.00
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RECARO Child Safety GmbH & Co. KG

Guttenbergstraße 2 · D-95352 Marktleugast
Telephon: +49 9255 77- 0 · Fax: +49 9255 77-13
Internet: www.recaro-cs.com · E-Mail: info@recaro-cs.com




