
Srovnání autosedaček značky Nuna v kategorii (0 - 18)

Todl Next x Prym x Norr

1. TODL NEXT

- Protisměrná otočná autosedačka použitelná od narození, ale ideální jako
pokračovací autosedačka po vajíčku Nuna Pipa Next nebo Nuna Arra

- Maximální nosnost 19 kg
- Instalace do auta pouze na ISOFIX ZÁKLADNU Nuna Base Next (nutno

zakoupit zvlášť, pokud již nemáte tuto základnu zakoupenou dříve k
autosedačce/vajíčku Pipa Next nebo Arra)

- Po celou dobu lze použít autosedačku Todl proti směru jízdy (od narození až
do 105 cm, cca 4 let), možnost otočení po směru jízdy od 76 cm výšky

- Odnímatelná novorozenecká vložka
- 5ti bodové pásy nastavitelné bez nutnosti provlékání
- Magnetické držáky pásů
- 5 poloh sklonu po i proti směru jízdy
- Váha 7,3 kg - ideální autosedačka, pokud ji nechcete nechávat v autě

2. PRYM

- Protisměrná otočná autosedačka použitelná od narození do 105 cm výšky
(cca 4 let),  možnost otočení po směru jízdy od 76 cm

- Instalace do auta pomocí ISOFIX základny, která je součástí autosedačky
- Nosnost 18 kg
- Odnímatelná novorozenecká vložka
- Výplň z paměťové pěny
- Zesílená skořepina autosedačky pomocí ocelových prvků
- Luxusní materiály -  merino vlna, bambus a lyocelová vlákna
- Automaticky otevírané prvky boční ochrany vždy, když se dítě posadí
- Součástí autosedačky dva potahy (teplejší na chladnější počasí, druhý

kompletně odvětrávaný na horké dny)
- Váha 14,8 kg



3. NORR

- Výhradně protisměrná autosedačka díky čemuž splňuje nejpřísnější švédský
PLUS test

- Otočná do nástupní pozice pro pohodlné umístění dítěte
- Vhodná od narození do 105 cm (cca 4 let)
- Maximální nosnost 18,5 kg
- Instalace do auta pomocí ISOFIX základny, která je součástí autosedačky
- Odnímatelná novorozenecká vložka
- Výplň z paměťové pěny
- Ventilační panely ve skořepině
- Součástí autosedačky jsou dva potahy (teplejší na chladnější počasí, druhý

kompletně odvětrávaný na horké dny)
- 7 poloh sklonu autosedačky
- Váha 14,3 kg



Název Todl next Norr Prym

Kategorie Od narození - 18 kg (40 - 105 cm)
Od narození - 18,5 kg

(40 - 105 cm)
Od narození - 18 kg (40 -

105 cm)

Orientace Proti směru jízdy 40 - 105 cm
Po směru jízdy 76 - 105 cm Pouze protisměrně

Proti směru jízdy 40 -
105 cm

Po směru jízdy 76 - 105
cm

ISOfix Ano - se zakoupenou bází Ano Ano

Instalace v autě Výhradně na základnu (dokupuje
se samostatně)

Pouze na isofix
(základna je součástí

sedačky)

Pouze na isofix (základna
je součástí sedačky)

Přednosti
Součást Next systému - možnost
využití stejné základny Base Next

jako u vajíčka

Bezpečnost potvrzena
PLUS testem

(nejpřísnější test
autosedaček), 2 potahy

Součástí "letní" prodyšný
a "zimní" potah,  luxusní
materiály, automaticky

výklopné bočnice

Rozměry
Proti směru jízdy

D 72 x Š 46 x V 50 cm
Po směru jízdy

D 66 x Š 46 x V 56 cm

D 73 cm
Š 46 cm

V 112 - 119 cm

D 66 cm
Š 47 - 61 cm

V 113 - 130 cm

Obsah balení Vložka pro novorozence,
přídavná boční ochrana

Vložka pro
novorozence

Potah "letní" prodyšný,
Potah "zimní"
Vodiče isofixů

Vložka pro novorozence
Potah "letní" prodyšný,

Potah "zimní"
Vodiče isofixů

Doplňky k dokoupení Základna Pipa Next otočná --- ---

Hmotnost 7,3/14 kg
(bez báze/s bází) 14,3 kg 14,8 kg

Norma ECE R129/03 ECE R129 ECE R129

Výsledky testování ADAC 2,3* 2,2 2,1

Více informací TODL NEXT NORR PRYM



Naše shrnutí:

Pokud již máte vajíčko Nuna Pipa Next nebo Nuna Arra se základnou Base Next,
zvolte si určitě jako pokračující autosedačku Nuna Todl, kterou můžete umístit  na
stejnou základnu. Nebo byste dali přednost nejdříve klasickému vajíčku? Využijte
náš Nuna Next systém, kdy na jednu otočnou ISOFIX základnu umístíte vajíčko
Nuna Pipa Next nebo polohovací vajíčko Arra Next, případně sedačku/korbičku Cari
Next (Cari Aire) a následně také “pokračovací” autosedačku TODL Next. Vždy
získáte pohodlnou nástupní polohu díky 360° rotaci základny BASE Next.

Maximální bezpečnost Vašeho o dítěte vám zajistí výhradně protisměrná
autosedačka Nuna Norr. I zde máte možnost využít rotace ISOFIX základny
(součást autosedačky) pro pohodlnou nástupní polohu. Pak už jen otočíte
autosedačku a můžete vyrazit. Součástí autosedačky jsou dva pratelné potahy, což
jistě oceníte při změnách teplot ze zimy do horka.

Maximální komfort, díky odnímatelnému klínku a hlavové části vnitřní opěrky, který
zajistí ideální polohu v každé fázi růstu dítěte, nabízí autosedačka Nuna Prym. Také
zde rotace ISOFIX základna (součást autosedačky) zajistí pohodlnou nástupní
pozici. Vhod jistě přijdou i dva potahy, které jsou součástí autosedačky, jeden pro
chladnější dny, druhý pro teplejší.

TIP 1: Víte že, když se zaregistrujete, automaticky se vám zobrazí nižší ceny?

TIP 2: Pokud máte zájem o více produktů z naší nabídky, napište nám email na
info@nuna.cz s žádostí o individuální cenovou nabídku, kterou pro Vás rádi
zpracujeme 😉
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