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Diono bilstolar äntligen i Skandinavien 
Prisvinnande bilstolsleverantören Diono lanserar nu Radian 5 och Monterey2, båda med stålram, på den i 
skandinaviska marknaden. 

 
Radian 5 från 0-25 kg - Optimal säkerhet och komfort  
Radian 5 är en kombi-bilstol som erbjuder optimal säkerhet, funktionalitet så väl som bekvämlighet. Den unika 
stålramen ger Radian 5 bästa tänkbara skydd vid kollision som gör den till den ultimata kombistolen med 5 punkts 
bälte från nyfödd upp till att barnet väger 25 kg.   
Bilstolen har även förstärkta kanter fyllda med EPP-skum som ger ett bra skydd vid sidokollision. Den smala 
designen gör dessutom att Radian 5 tar upp lite utrymme i baksätet. 
I Radian 5 kan barn åka bakåtvänt med 5 punktsbälte upp till 25 kg. När du sedan väljer att vända bilstolen till 
framåtvänt åkande så fortsätter ditt barn att använda det säkra 5 punktsbältet.  

  

Radian 5 
Passar från nyfödd upp till 25 kg 
Bakåtvänt åkande med 5 punktsbälte 
Vändbar till framåtvänt åkande med 5 punktsbälteStålram  
Förstärkta sidoväggar och huvudstöd för att stå emot krockkrafterna 
Genomgående energiabsorberande EPP-skum 
 Ca pris i butik 3 999 SEK/NOK, 3 499 DKK  



  
Monterey2 flerfaldig prisvinnare för säkerhet och bekvämlighet 
Monterey2 är en flerfaldig prisvinnare för sin stålförstärkning, säkerhetsfunktioner och den goda bekvämligheten som älskas av både föräldrar och barn. Det är en fullutrustad bältesstol med expanderbart ryggstycke designad för att passa barn som växer , upp till 160 cm och 36 kg. 
Det justerbara huvudstödet och de djupa, stålförstärka sidorna är fyllda med energiabsorberande EPS-skum 
för att skydda vid sidokollision och den förstärkta sitsen ger extra säkerhet för höftbältet. Med ratten på 
baksidan av stolsryggen justerar du enkelt bredden på sätet för att passa ett barns axlar upp till 50 cm bred. 
Huvudstödet har 11 positioner som ger ultimat flexibilitet och du kan flytta upp till 16,5 cm med ena handen 
för enkel och exakt anpassning. 

 

Monterey2 
Passar barn mellan 15 kg till 36 kg, upp till 160 cm  
Sidokollisions skydd med aluminiumförstärkta sidoväggar och fyllning av 
energiabsorberande EPS skum 
Enkel och säker ISOFAST anslutning I bilen 
Anpassningsbar höjd – huvudstödet har 11 positioner, förflyttas upp till 16,5 
cm med enhandsgrepp  
 Ca pris i butik 1 799 SEK/NOK, 1 599 DKK 

 
Flerfaldig prisvinnare 

 
 
 
Diono bilstolar lanseras den 30 maj tillsammans med Jollyroom.se, jollyroom.no och jollyroom.dk. 
 
För ytterligare information eller bilder, kontakta Jessica Engelbrecht, Marketing Manager Amvina AB.  
Tel 08-732 88 50 eller jessica.engelbrecht@amvina.se. 
 
 

 
Diono säljs och distribueras till återförsäljare i Sverige, Norge och Danmark av Amvina AB. 

Amvina är ett svenskt grossistföretag som distribuerar baby-, barn- och föräldraprodukter till detaljhandeln i Skandinavien.  
Bland våra varumärken finns Diono, Doona, Pabobo, Skip Hop, Nattou och Vinter & Bloom 


