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Ellermeyer G 0/1 Isofix goed kinderzitjestest 2008 
  
Beoordeling Goed presterend zitje, dat ook voor oudere kinderen (tot 18 kg) tegen de rijrichting in gemonteerd kan 

worden. Hiervoor is in de auto relatief veel ruimte nodig, maar het vermindert het risico op letsel aan de 

halswervelkolom. Dit zitje behaalt als Isofix zitje de betere resultaten op gebied van veiligheid en gebruik. 

Bevestigd met de autogordel levert dit zitje redelijke resultaten. 

Pas op: Afhankelijk van model auto moet een bijpassende Isofixbasis gekocht worden! 

 

Beschrijving 

 

 

 

ECE-groep: O/I met Isofixbasis 

Voor kinderen vanaf de geboorte tot 18 kg (tot ongeveer 4 jaar) 

Zitschaal met 5-puntsgordel en centrale gordel-spaninrichting 

Gewicht zitje/basis: 9,0 / 5,4 kg  

 

Montage in de auto 

 

 

tot 18 kg tegen de rijrichting in op Isofixbasis (alleen voor vrijgegeven auto’s) 
Let op: Niet gebruiken op passagiersstoel met frontairbag 
of van 9-18 kg in de rijrichting op Isofixbasis (alleen voor vrijgegeven auto’s) 

of van 9-18 kg in de rijrichting met 3-punts autogordel of heupgordel 

 

Richtprijs Zitje € 260,-    Isofixbasis tegen de rijrichting in € 150,-      Isofixbasis in rijrichting € 100,- 
 

 
 

  Pluspunten Minpunten 

Veiligheid 
 
 

+ • Lage belastingswaarden in de frontale en zijdelingse botsing 

• Gordelloop is goed 

• Het zitje staat stabiel in de auto 

• Hoge rugleuning 
 

 

Gebruik 
 
 
 

+ • Kans op bedieningsfouten is klein 

• Monteren van het zitje is eenvoudig 

• Gebruiksaanwijzing en waarschuwingslabels zijn eenvoudig te 
begrijpen 

 

• Bij montage tegen de rijrichting in is vastgespen van het kind 
bewerkelijk 

Comfort 
 
 

O • Goede polstering van het zitje 

• Het kind heeft goed zicht naar buiten 

• Bij montage tegen de rijrichting in is voor grotere kinderen de 
ondersteuning van de benen heel oncomfortabel 

 
Reiniging en  
Afwerking 
 

+ • De bekleding kan in de wasmachine worden gereinigd 

• Goede afwerking 

• De bekleding is moeilijk te verwijderen 

 


