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CYBEX SOLUTION X – Tisková zpráva 
 
Nejnov ější dětská autoseda čka navržená studiem Koncern pro firmu Cybex 
byla ocen ěna "red dot design award honourable mention 2008".  
 
Dětská bezpečnostní autosedačka Cybex Solution X získala „red dot honourable 
mention 2008“. Tato cena je udělována pouze výrobkům, které vyčnívají svým 
inteligentním a úspěšným designovým řešením.  Red dot design award  je jedna z 
nejvýznamnějších mezinárodních soutěží v oblasti průmyslového a komunikačního 
designu.  
 
Studio Koncern již s firmou Cybex úspěšně spolupracovalo na několika výrobcích. 
Toto prestižní ocenění ukazuje, že Solution X pokračuje v úspěchu předchozích 
modelů a dokazuje, že princip S.D.F., kterým se Cybex řídí, a který spojuje 
bezpečnost (Safety), design (Design) a funkčnost (Functionality), byl opět úspěšně 
aplikován ve výjimečné podobě. Unikátní bezpečnostní koncept sedačky Solution X 
byl již oceněn prestižním německým Autobild.de známkou „velmi dobře“ krátce po 
uvedení na trh. 
 
Nejdůležitějším prvkem v tomto bezpečnostním konceptu je celosvětově patentovaná 
polohovací opěrka hlavy s třemi polohami, která elegantně a bezpečně řeší problém 
přepadnutí hlavičky dítěte vpřed, když usne. Zvláště v případě bočního nárazu 
zůstane hlava dítěte uvnitř v bezpečné zóně a nepadá do nebezpečných pozic. 
Tento unikátní bezpečnostní prvek zaručuje maximální ochranu a o více než 80% 
lepší bezpečnost v tomto typu nehod. 
 
Spolu s polohovací opěrkou hlavy vytvořila nově vyvinutá ochrana ramen tzv. L.S.P. 
system (Linear Side-impact Protection – Lineární ochrana před bočním nárazem). 
Tento nový bezpečnostní mechanismus spočívá v lineárním zarovnání opěrky hlavy 
a ochrany ramen díky kterému je momentum bočního nárazu systematicky 
snižováno. Díky této nové konfiguraci je spuštěna řada reakcí, díky kterém chrániče 
hlavy a ramen absorbují momentum těla v prvním stádiu nárazu a uzamknou citlivou 
hlavu dítěte v bezpečné zóně sedačky.  
 
Koncern Design 
Studio Koncern vzniklo v roce 2000 a v současnosti jádro tvoří dvojice designérů Jiří 
Přibyl a Martin Imrich. Zaměřuje se především na průmyslově vyráběné výrobky a 
mimo to pravidelně realizuje volné projekty na pomezí volného umění a experimentu. 
 
 
Výrobce:  Cybex Industrial Ltd.      www.cybex-online.com 
Suites 2205-6, Island Place Tower, 510 King`s Road, North Point, Hong Kong 
Cybex Europe , Alte Forstlahmer Str. 22, 95326 Kulmbach, Germany, tel: +49 (0) 9221-973114 
Distributor pro ČR:   Kenyo spol s r.o.       www.kenyo.cz  
Provozovna Babystar , Skorkovská 2457, 198 00  Praha 9, tel: 281 910 900, info@kenyo.cz 
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