Kolekce 2020
Volitelné příslušenství kolečka a barva

310
black

315
gray

411
premium
anthrazite

327
brown

415
premium
gray

355
olive

+

T-M1-E
Vzduchokomorová kola

T-M1-A
Nafukovací kola

Pro ty,
kdo nedělají kompromisy.
TFK duo je dalším vývojovým stupněm kočárků TFK.
Při jeho navrhování jsme využili výhody předešlých
produktů z řady Adventure/Trail a naše více něž desetileté zkušenosti v oboru. A protože sami máme
malé děti, můžeme ho nazvat kočárkem od rodičů
pro rodiče.
Při výrobě používáme jen certifikované materiály.
Všechny naše kočárky úspěšně prošly zátěžovými
testy ve zkušebnách TÜV.
Maximální bezpečnost
a lepší péče!

#lifebeginsoutdoors
Kvalitní & bezpečné zpracování

Naše kočárky jsou testovány nejen dle
platné homologační vyhlášky EN 1888,
ale navíc i jako hračky dle přísnější
normy EN 71.

Pro sportovní využití

Sport + test byl vytvořen ve spolupráci s testovacím centrem TÜV v Rakousku a potvrzuje,
že naše korby a kočárky poskytují maximální
bezpečí i při sportovních aktivitách.

Prvotřídní materiály

Všechny materiály použité na našich produktech
jsou přísně testované na přítomnost nebezpečných
chemických látek dle požadavku Evropských standardních norem a jsou certifikované organizací TÜV.

Důsledně dbáme na ochranu životního prostředí
Přístup k životnímu prostředí je pro nás
zásadní. Proto spolupracujeme a podporujeme různé organizace, které se touto
problematikou zabývají.
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Combi – hluboká korba může
být použita i jako sedačka

Kompaktní
velikost po
složení

Zde můžete nalézt bližší informace
a místního prodejce:

www.tfk.cz
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Nový kombinovaný kočárek TFK,
který pohodlně a bezpečně doprovází
vaše dítě už od jeho narození.
Přídavná sportovní sedačka kočárku je plynule
nastavitelná. U kočárku TFK duo si můžete vybrat, jestli více využijete 12” nafukovací, anebo
vzduchokomorová kola.

Nafukovací kola

Komfort a bezpečí
navržené rodiči.

Ergonomické a prodyšné
polstrování na celé ploše
lůžka a sezení

0 - 9 měsíců

přibližně.

9 - 24 měsíců

Sportovní sedačka
jako volitelné
příslušenství

přibližně.

15 - 36 měsíců

Integrovaný nánožník
proti nepříznivému
počasí

Velká stříška s ventilační
síťkou a UV ochranou

Vzduchokomorová kola

Z hluboké korby lehce a během okamžiku
vytvoříte sportovní sedák, disponující velkou
plochou lůžka a komfortním polstrováním. Díky
univerzálním funkcím, komfortnímu polohování zádové opěrky, nastavitelné nožní opěrce
můžete používat TFK duo od narození dítěte
až do jeho věku 36 měsíců.

přibližně.

Impregnované potahy
proti znečištění a vodě
s UV ochranou 50+

Nastavitelná
rukojeť

přibližně.

9 - 48 měsíců

Plynule n
astavitelná
opěrka zad

Patentovaný nastavitelný
sedák se skládací
opěrkou na nohy

Kotoučové brzdy na zadních kolech

Reflexní prvky
na stříšce
a košíku kočárku
Komfortní úložné
prostory v kočárku

Lehká hliníková
konstrukce
Volitelná 12” nafukovací
nebo vzduchokomorová kola

Další volitelné příslušenství na všechny naše kočárky naleznete na internetu: www.tfk.cz

