
Forbruker-
informasjon
FAIR G 0/1
ISOFIX

(BIMBOFIX)

Store bil fabrikanter har adoptert Fair G 0/1 
Isofi x (Bimbofi x) pga deres høye krav/stan-
darder til kvalitet og sikkerhet.

For å sjekk de siste oppdateringer vedrørende 
bilmodeller og andre nyheter, gå inn på 
www.fairbimbofi x.com 

For å kunne oppnå og 
opprettholde høyeste
kvalitet og de beste 
testresulater, bruker 
Fair de beste mate-
rialer og den mest 
avanserte teknolo-
gien som fi nnes. 
Utallige crashtester 
i testvogner og med 
nye biler er blitt gjort 
for å gi deg et sikrere 
produkt.

FAIR S.r.l. 
Strada della Cisa, 249/251

I - 42040 Sorbolo Levante di Brescello (RE) Italy
Tel. +39 0522 680.505/ 680.525 • Fax +39 0522 680.141
info@fairbimbo.it • www.fairbimbo.it • www.fairbimbofi x.com  
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Bilprodusenter

Høyeste kvalitet
koster bare litt ekstra

FAIR G 0/1 ISOFIX (BIMBOFIX)
Er et Europeisk 
produkt

Norsk eneimportør :
Bil-Guss AS

Postboks 190 Evjetun
3471 Slemmestad

Tlf. 31 29 75 00 Fax 31 29 75 01
post@bilguss.no - www.bilguss.no 



Et system som gjør det mulig å montere en barnestol 
i bilen uten å bruke bilens sikkerhetsbelte. Dette betyr 
en ekstrem stabil, enkel og sikker installasjon. Støtte-
benet monteres i 
bilens originale iso-
fi x braketter,  mens 
barnestolen ”klikkes” 
rett ned på støt-
tebenet. Dette gir 
maksimal stabilitet 
og sikkerhet.  Sjekk i 
baksetet mellom sete 
og rygg på din bil om 
du har isofi x. (de kan 
også ettermonteres)
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* MERK! Barnestolen Fair G 0/1 isofi x (Bimbofi x) 
Kan også installeres både med 2 punkts ‒ 
eller 3 punkts sikkerhetsbelte (da kun foroverven-
dt) i kjøretøy uten isofi x.

Så hurtig monterer du stolen
Fair G 0/1 isofi x stolen 
monterer du raskere og 
sikrere enn noen annen tra-
disjonell stol. Dette skyldes 
det enkle ”click on” systemet 
som eliminerer mulighet for 
feilmontering.

Fair G 0/1 isofi x 
(Bimbofi x) er godkjent 
for alle jøretøy med 
isofi x braketter installert 
bakovervendt 0-18 kg,  
forovervendt 9-18 kg og
også for montering i biler 
med sikkerhetsbelter
(med belter uten
støtteben forovervendt 
9-18 kg).

Hva er isofi x?

 Allerede nå kan du bruke denne 
 stolen på ALLE biler med isofi x
 (sjekk din bil)
 Utviklet for å beskytte barn
 fra 0-18 kg (0-4 år)
 Maksimal sikkerhet pga
 støtteben og dens 
 antirotasjons system som 
 reduserer hodets 
 bevegelse og tyngdekraft
 ved kollisjoner.
 Regulerbar rygg i 6
 posisjoner.
 Brannhemmende 
 setetrekk som lett kan 
 tas av og maskinvaskes.

Barnestolen Fair G 0/1 isofi x er den sikreste isofi x 
barnestolen som kan brukes bakovervendt opp til 
18 kg.* se test

Monteringsanvisning

Tester foretatt av de Europeiske forbruker orga-
nisasjonene og av bilprodusentene har vist at Fair 
G 0/1 isofi x (Bimbofi x) er den beste og sikreste 
stolen på markedet i crashtester. * Se www.motor.
no under tester.

Godkjenninger

Audi A6, BMW 3, BMW 5, Seat Altea, Seat Leon,  
Skoda Octavia, VW Fox. (****=  den høyeste score 
som er oppnådd på en barnestol i EuroNCAP) 

Universal
9-18 Kg

E 4

03443416

U/0223

by Fair

Made in Italy

G 0-1 ISOFIX
Semi universal
18 Kg RWF ISOFIX

0-18 Kg FWF ISOFIX

E 4

Made in EU

04443513

ECE 44/04

00223

Fair G 0/1 isofi x (Bimbofi x) har oppnådd i fl g tester:

Støtteben

Best i test

4 STJERNER

Kvalitetsstempel

Isofi x er aktuelt nå

Fair G 0/1 isofi x (Bimbofi x) har oppnådd 4 stjer-
ner i EuroNCAP test med fl g. biler: 

Barnestolene leveres med en
monteringsanvisning som
er lett å forstå.


