
Marie 3 z najlepszym wynikiem w swojej kategorii!

Z ogólną oceną 2,4 
(“Good”),obrotowy fotelik 
Swandoo zajmuje pierwsze
miejsce w tegorocznych 
testach bezpieczeństwa
przeprowadzanych 
przezniezależne testy 
konsumenckie.

Wiedeń, 29 października 2021 r.
 
Marie 3 firmy Swandoo zajęła pierwsze miejsce, dzięki czemu ta młoda wiedeńska marka 
ponownie znalazła się w czołówce firm zajmujących się bezpieczeństwem dzieci. 

W jesiennych testach przeprowadzonym w 2021 roku przez najlepsze organizacje ratingowe 
ADAC, ÖAMTC i TCS, Marie 3 została uznana za  najlepszy fotelik w swojej kategorii, z ogólną 
oceną 2,4 “Good”.



LINKS 
Wyniki testu Marie 3 ADAC  |  Wyniki testu Albert + i-Size Base |  www.swandoo.com

Sukces ten można w dużej mierze przypisać znakomitemu wynikowi, jaki Marie osiągnęła w 
kategorii bezpieczeństwa przy crash testach zderzeniowych czołowym i bocznym osiągając 
wynik 2,0 “Good”. Fotelik Swandoo otrzymał 5 gwiazdek - najlepszy możliwy wynik - w 
pozycji tyłem do kierunku jazdy. 

Świadczy to o zaangażowaniu firmy Swandoo i jest wspaniałym osiągnięciem w dziedzinie 
bezpieczeństwa dzieci w przypadku tej małej, pełnej pasji marki. 

Najwyższe noty w kategoriach “ergonomia” i “obsługa” dodatkowo wzmacniają misję tej 
młodej marki, jaką jest tworzenie produktów przyjaznych dla użytkownika, które pomagają 
rodzinom prowadzić bardziej radosny tryb życia. 

Według Nicolása Moellera, dyrektora zarządzającego ds. globalnej sprzedaży i marketingu:

“Celem Swandoo jest zapewnienie najlepszej możliwej ochrony małym pasażerom 
za pomocą najlepszej intuicyjnej obsługi i bardzo dobrej ochrony. Obecne doskonałe 
wyniki dla Marie od ADAC, ÖAMTC, TCS itp. potwierdzają, że udało nam się osiągnąć 
oba te cele z korzyścią dla wszystkich dzieci. Ponadto, będąc nagrodzonym po raz 
kolejny zwycięzcą testu, Swandoo jest pewne, że będzie stale rozwijać się tworząc 
najbezpieczniejsze foteliki samochodowe.”
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https://www.adac.de/rund-ums-fahrzeug/tests/kindersicherheit/kindersitztest/details/738/swandoo-marie-3/
https://www.adac.de/infotestrat/tests/kindersicherung/kindersitz-test/detail.aspx?KisiID=633&nc=True&info=Swandoo+Albert+%2b+i-Size+Base&ergo=True
https://swandoo.com
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ABOUT SWANDOO

Swandoo zostało założone w 2014 roku jako marka innowacyjnych rozwiązań dla 
rodzinnego stylu życia. Firma ma siedzibę w Wiedniu, a jej własna produkcja znajduje 
się w Suzhou w Chinach. Łącząc utalentowany międzynarodowy zespół projektantów z 
ponad 40-letnim doświadczeniem w produkcji, Swandoo postawiło sobie za cel stać się 
inteligentnym towarzyszem dla nowoczesnych rodzin, poprawiając samopoczucie rodziców 
i ich dzieci.

Pierwszy produkt Swandoo, fotelik samochodowy dla niemowląt Albert I-Size, osiągnął 
podwójne zwycięstwo w testach konsumenckich w 2019 roku. Idąc w ślady Alberta, 
pierwsza wersja obrotowego fotelika 360° Marie i-Size, została wprowadzona w 2019 
roku i nagrodzona prestiżową nagrodą iF Design Award 2020. Obecnie w swojej trzeciej 
generacji, Marie 3 został włączony do testów konsumenckich tej jesieni. Aby zaoferować 
pełną paletę produktów, Swandoo wprowadzi trzeci fotelik samochodowy z ostatniej 
kategorii w 2022 roku, aby uzupełnić gamę produktów. 

Aby uzyskać więcej szczegółowych informacji na temat Swandoo, prosimy odwiedzić 
stronę www.swandoo.com

Regularne aktualizacje i wiadomości są również dostępne na następujących stronach 
mediów społecznościowych: Facebook: Swandoo | Instagram: @swandoo
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