
Když vybíráme autosedačku pro dítě, ten poklad, jenž tak úzkostlivě chráníme               
a opečováváme, jde nám hlavně o to, aby byla bezpečná. Jenže dobrá autosedačka 
by měla splňovat mnohem víc!

“To, co je pro nás dospělé jen obyčejná jízda autem, 
vnímají oči miminka jako dobrodružnou výpravu do 
neznáma. Na obřím sedadle si připadá ztracené         
a zranitelné, milovaní rodiče sedí daleko vepředu,” 
připomíná Bartek Nowakowski, zástupce značky 
Avionaut vyrábející nejlehčí autosedačku na trhu 
Avionaut Ultralite.

Tato značka je sice ještě relativně mladá, o to pokrokověji se ovšem 
staví k výrobě bezpečnostní “ulity” pro nejmenší. Na designu prototypů jako 
Evolvair, Glider nebo Ultralite spolupracuje s leteckými inženýry, díky jejichž 
zkušenostem mohla vzniknout autosedačka - vajíčko vážící jen 2,5kg. Nejenže 
šetří páteř maminek, dítě chrání účinněji než její těžší “kolegyně” - při kolizi 
totiž výrazně snižuje nárazovou sílu.

Tajemství Avionautu se skrývá v materiálu, jenž se používá v letadlech, a je 
tedy nejen lehký, ale i extrémně odolný.  Na klidu rodičů navíc přidá i fakt, že 
se celá výroba odehrává pouze v Evropě, a to pod přísným dohledem 
odborníků, kteří prověřují doslova každý šroub. “Statistiky ukazují, že 70% 
autosedaček je špatně instalováno, což samozřejmě velmi zvyšuje riziko. Ultralite 
jsme proto vybavili speciálním systémem, který na jakoukoli chybu v usazení 
upozorní světelným či zvukovým signálem,” dodává Nowakowski. 
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Nebesky dokonalé autosedačky

Hvězdy o hvězdném Avionautu:

V Avionautu mimochodem vozí děti mnohé české osobnosti. Herec Pavel Liška prý 
sice jako řidič na bezpečnost občas hřeší, ale když jde o děti, nezná kompromisy.  “Děti 
vážu pečlivě a pořád, i když jedu jen na pivo do vedlejší ulice,” říká s tím, že starší dceři 
Ronje pořídil pro ty účely “rostoucí” sedačku Avionaut Glider a mladší vozí jeho žena 
Bára Poláková v lehoulinké Avionaut Ultralite. Tu si pochvaluje 
i tanečnice a kosmetička Jovanka Vojtková. “Jako aktivní 
matka dokážu ocenit každý gram, o nějž je sedačka lehčí. A 
Avionaut Ultralite je skutečně neuvěřitelně lehká,” 
potvrzuje dvojnásobná maminka, jež pro staršího Adámka 
vybrala pro změnu rostoucí sedačku Avionaut Evolvair. 
“Měla by mu vydržet málem do puberty, snese 36 kil!”

Pavel Liška, herec:
Autosedačka AVIONAUT GLIDER nabízí hned několik poloh - dítě kochající 
se jízdou, dítě pozorovací i dítě “zařezávací”. Navíc nám z ní starší dcera jen tak 
neodroste. A pro to naše nejčerstvoučtější stvoření mě zaujala autosedačka 
AVIONAUT ULTRALITE. Prý je nejlehčí na trhu a je teda fakt neuvěřitelně 
lehounká, měla by vážit 2,5 kilo! Bydlíme ve třetím patře bez výtahu, tak aby si 
holky mohly dojít pro chleba, když nebudu doma.

Jovanka Vojtková, tanečnice a kosmetička:
Autosedačky Avionaut vypadají naprosto úžasně, jsou to vysloveně designové 
kousky. Navíc jsou praktické, pohodlné, což mi potvrdil i syn Adámek, a hlavně 
neuvěřitelně lehké. To každá máma, která tahá děti z místa na místo, ocení asi 
nejvíc.


