
Axkid lanserar världens säkraste bakåtvända ISOfix bilbarnstol
Med start nästa vecka börjar Axkid sälja sin senaste bilbarnstol Axkid ONE – en revolutionerande bilbarnstol som kombinerar
enkelt handhavande med de överlägsna säkerhetsegenskaper som bakåtvända bilbarnstolar ger.

Försäljningen av den nya bilbarnstolen startar initialt i Polen och Tyskland för att successivt utvidgas till alla Europeiska marknader. Axkid
ONE är den enda bakåtvända bilbarnstolen med ISOfix installation som är godkänd hela vägen upp till 7 års ålder enligt det senaste R-129
reglementet (i-Size). Det innebär att barn som åker i en Axkid ONE bilbarnstol kan åka bakåtvänt upp till 3 år längre än i andra bakåtvända
ISOfix stolar som finns på marknaden. Barn som färdas bakåtvänt åker upp till 5 gånger säkrare än barn som sitter framåtvänt.

Utvecklingen av Axkid ONE startade för 3 år sedan och Axkid har investerat 20 miljoner kronor i projektet. För att möjliggöra bakåtvänt
åkande upp till 7 års ålder i en ISOfix bilbarnstol är Axkid ONE byggd på en helt ny konstruktion som är ca: 30% lättare än jämförbara
bilbarnstolar på marknaden. I utvecklingsarbetet har bilbarnstolen genomgått över 150 krocktester i testlaboratorier och redan innan de
första stolarna byggdes krocktestades stolen i datorsimuleringar mer än 400 gånger.

”Vi är otroligt stolta över att ett litet svenskt bolag som Axkid är först med att bygga en ISOfix bilbarnstol som går att använda lika
länge som de ledande bältesstolarna och som samtidigt är minst lika enkel att använda som dagens ledande ISOfix bilbarnstolar,
säger Daniel Johansson, VD på Axkid AB.”

Utöver att Axkid ONE går att använda längre än någon ISOfix bilbarnstol kommer bilbarnstolen ha klassens bästa benutrymme tack vare
att bilbarnstolen går att skjuta fram och tillbaka efter installation i bilen, en patentansökt lösning som ingen annan bilbarnstol på marknaden
har. Utvecklingsteamet på Axkid har även arbetat hårt med att ta bort alla svåra installationsmoment i handhavandet med Axkid ONE.

”Tack vare den lätta vikten, ISOfix anslutning och ett smart installationssystem i 6 självförklande steg går Axkid ONE att installera
på 30 sekunder. Om du inte lyckas erbjuder vi gratis installationshjälp online avslutar Daniel Johansson.

För mer information vänligen kontakta Daniel Johansson, VD Axkid AB.

Tel: +46 704 566733

Mail: daniel.johansson@axkid.com

Om Axkid AB

Med rötter i svensk ingenjörskonst, säkerhetstänk och passion för barns rätt till trygghet, skapades Axkid i Göteborg, Sverige, 2009. Idag finns Axkid på över
15 marknader i främst Europa och omsatte ca: 100 miljoner kronor 2019. Genom förbättrade standarder och höjd kunskap räddar vi liv. Vår lösning är ett
bakåtvänt åkande, så långt det är möjligt. Vi strävar ständigt efter högre standarder för barns säkerhet i trafiken. Oavsett om det är unika funktioner, tekniska
lösningar eller höjd komfort för både barn och vuxna.


