SIT Safe barnestol

Sikrer reisen for de minste.
Gjør valget om å reise kollektivt enklere.

Med SIT Safe kjører
barna alltid sikkert
I SIT Safe sitter barn opp til 18 kg alltid i et trafikksikkert sete.
Den patenterte barnestolen er utviklet av NMI Safety Systems, og leveres
av Metrotek AS. Stolen er nøye testet for å gi en funksjonell og pålitelig
løsning. Det innebærer at barnet alltid kjører bakovervendt, noe som øker
tryggheten under hele reisen.

Belte på alle plasser
I følge norsk lov skal alle busspassasjerer som er eldre enn tre år
bruke sikkerhetsbelte, hvis det finnes. Med SIT Safe blir det mulig
for alle å bruke belte, også for de minste. Akkurat som i en vanlig
bilbarnestol, har den integrerte barnestolen fempunktssele, som
oppfyller kravene til sikker låsing.

Bakovervendt er trygt
Barnestolen er innfelt i ryggen på vanlige spesialbygde seter, som
går an å felle ned. Det innebærer at barnet sitter bakovervendt, og
muliggjør at foreldre eller den voksne som er med kan ha oppsikt
og øyekontakt under hele reisen.

Enkel håndtering
En integrert stol forenkler hverdagen for alle, og sparer tid. Med
SIT Safe i kjøretøyet slipper sjåføren å hente frem et løst og ofte
møkkete sete fra bussens bagasjerom, for senere å spenne dette
fast i det ordinære sete.

Permanent installasjon
Den unike konstruksjonen tilbyr en stolløsning som er helt integrert
med kjøretøyets øvrige stolrader. I sin standardposisjon fungerer
stolen som en voksen stol, i nedfelt posisjon fungerer den som en
barnestol. Stolen kan føres i samme trekk som kjøretøyets øvrige
stoler, eller med helt eget design. Det sistnevnte har sine fordeler
om du vil markere hvor i kjøretøyet SIT Safe er plassert.

Vi forsterker sikkerheten i dine kjøretøy
Hos oss får du all den hjelpen du behøver for å kunne tilby dine
kunder maksimal trygghet. Sammen henter vi frem de stolene du
trenger til dine busser.

SIT Safe forvandles fra
voksenstol til barnestol med
et enkelt håndgrep.

Layout og trykk: Flisa Trykkeri AS

Økt sikkerhet med
integrert barnestol
Faste barnestoler øker sikkerheten for små barn i trafikken. Er stolen
også bakovervendt tar den i mot de voldsomme kreftene som oppstår
i en kollisjon eller oppbremsing. Det beskytter også banets følsomme
hode og hals.
Anbefaling fra Trygg Trafikk er at barnet bør sitte bakovervendt så
lenge som mulig, minst til de er 4 år.
Metrotek AS leverer og installerer den integrerte barnestolen SIT Safe
som er spesielt utviklet og sertifisert for busser og taxi- busser i hele
landet. Den unike konstruksjonen innebærer at barnet sitter med
ryggen mot kjøreretningen, noe som gir småbarnsforeldre mulighet til
å føle seg trygge hele reisen.

Visste du at...
Metrotek har fått nye nettsider? Her kan
du melde deg på våre nyhetsbrev:
https://metrotek.no/nyhetsbrev/
Hold deg oppdatert på Metrotek,
våre produkter og tjenester!
http://metrotek.no/
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