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Komfort, styl a bezpečí.  
       Vyvinuto rodiči pro rodiče.



Díky mnoha letům zkušeností a 
intenzivního testování, stálému 
vylepšování a vyvíjení našich 
produktů, vám můžeme nabíd-
nout perfektní sportovní, nebo 
kombinovaný kočárek, vhodný 
pro všechny požadované situa-
ce. Pro neuspěchané chodce i 
sportovně orientované rodiče. 
Rozhodně si všichni mohou z 
nabídky tfk vybrat přesně to, co 
hledají. Naše kočárky jsou totiž 
nepřekonatelné, ve městě, v 
parku, v lese, anebo v horském 
terénu.

since 1997

Angažovaný tradicí!



        Combi unit (korbička & sportovní sedačka) s  rocker adaptérem



     Pro všechny, kteří nechtějí dělat kompromisy.     
tfk mono a duo jsou důsledně propracované kočárky, vznikly kombinací těch nejlepších funkcí a doplňků ze série 
původních modelů Trail a Adventure z nedávné „TFK historie“. Jsou výsledkem desetiletí zkušeností výroby, vývoje 
a designu rodičů pro rodiče. Combi unit (korbička & sportovní sedačka) upravená do podoby hluboké korby 
s komfortní matrací, tato korbička je jednou z nejdelších korbiček na trhu,  navíc se dá přenastavit na pohodl-
nou sportovní sedačku. Korbička je přizpůsobivá, pomocí jednoduchých kroků nastavíte zádovou opěrku, nebo 
prodloužíte nožní opěrku, díky které můžete korbičku tfk mono a duo používat od narození až do cca 36 měsíců.  
V základní výbavě si můžete vybrat mezi modely s nafukovacími anebo vzducho komorovými 12“ koly. 

  

Naše obratné korby jsou spolehlivé na všech cestách, po kterých rodiče kráčí během každodenního života, 
tak že mohou na cestách využít mnohem více jejich nabízených funkcí. S nabídkou vybrat si nenafukovací 
kola a patentovaným skládacím mechanismem je používání bezpečnější a jednodušší.

cca. 15 - 36 měsícůcca. 0 - 9 měsíců cca. 9 - 48 měsícůcca. 9 - 24 měsíců

Sportovní 
sedačka jako 

optimální 
příslušenství

Nová kombinovaná hluboká korba  

                  s možností přestavění na sportovní 

                            
                        se

dačku combi unit 

                            
                            

   (korbička & sportovní sedačka)

     Běh, horská turistika, nakupování  - 
           Maximální pohodlí a maximální variabilita jednoho modelu?

Světové novinky!  









Varianty kol a barvy

tfk mono je samozřejmě dostupné 
i ve variantě XXL komfortním sporto-
vním sezení, disponujícím pro-
dyšným materiálem po celé ležící 
ploše, s libovolně nastavitelnou 
zádovou opěrkou a integrovanou 
ochranou proti nepřízni počasí. V 
této variantě je možné kočárek 
používat až 48 měsíců.

Hlavní vlastnosti:
- patentovaná korba combi unit (korba & sedačka)
  s odnímatelnou opěrkou pro nohy
- volitelné 12“ nafukovací kola nebo 
   vzduchokomorová kola
- zádová opěrka nastavitelná do libovolné pozice 
- prodloužitelná stříška nabízí možnost
  ventilace s UV ochranou 
- látky jsou impregnované proti a vodě 
  a opatřené UV ochranou 50+ 
- enormně velká ležící a sedící pozice, 
  opatřené prodyšným materiálem 
- lehká hliníková konstrukce 
- zadní kotoučové brzdy 
- velké množství nastavitelného úložného prostoru
- reflexní prvky na stříšce a košíku 
- výškově nastavitelná rukojeť potažená PU kůží
- individuálně odpružená zadní kola
- integrovaná ochrana proti nepřízni 
  počasí pro sportovní sedačku
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Hlavní vlastnosti:
- patentovaná korba combi unit (korba & sedačka)
  s odnímatelnou opěrkou pro nohy
- volitelné 12“ nafukovací kola nebo vzduchokomorová kola 
- zádová opěrka nastavitelná do libovolné pozice 
- prodloužitelná stříška nabízí možnost ventilace s UV ochranou 
- látky jsou impregnované proti a vodě a opatřené UV ochranou 50+ 
- enormně velká ležící a sedící pozice, 
  opatřené prodyšným materiálem 
- zadní kotoučové brzdy 
- velké množství nastavitelného úložného prostoru
- reflexní prvky na stříšce a košíku 
- výškově nastavitelná rukojeť potažená PU kůží
- individuálně odpružená zadní kola
        
Varianty kol a barvy

tfk duo je samozřejmě dostupné i ve variantě XXL komfortním 
sportovním sezení, disponujícím prodyšným materiálem po 
celé ležící ploše, s libovolně nastavitelnou zádovou opěrkou a 
integrovanou ochranou proti nepřízni počasí. V této variantě 
je možné kočárek používat až 48 měsíců.
              Také ve verzi pro sourozence.
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Varianty kol a barvy tfk sport ve variantě GID, 
potah je vyroben ze speciál-
ního materiálu, který odráží 
dopadající světlo, a proto 
je lépe vnímatelné nejen ve 
tmě. Vizuální efekt je napro-
sto úžasný ale nejdůležitější 
je bezpečnostní plus.

Hlavní vlastnosti:
- 16“ nafukovací kola 
- Hliníkové ráfky a výplet z nerezové oceli
- integrovaná ochrana proti nepřízni počasí 
- patentovaná korba combi unit (korba &  
  sedačka) s odnímatelnou opěrkou pro nohy
  k dispozici jako volitelná výbava
- zádová opěrka nastavitelná do libovolné pozice 
- prodloužitelná stříška nabízí možnost
  ventilace s UV ochranou 
- látky jsou impregnované proti a vodě 
  a opatřené UV ochranou 50+
- enormně velká ležící a sedící pozice, 
  opatřené prodyšným materiálem 
- lehká hliníková konstrukce 
- zadní kotoučové brzdy
- velké množství nastavitelného úložného prostoru
- reflexní prvky na stříšce a košíku 
- výškově nastavitelná rukojeť potažená PU kůží
- individuálně odpružená 
  zadní kola

- patentovaná kombinovaná 
  jednotka (korba & sedačka) 
  s výklopná opěrka 
  nohou k dispozici 
  jako volitelná výbava
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Varianty barev

Ve volitelné výbavě 
k dispozici přepravní taška.

Hlavní vlastnosti:
- 8 „kola se vzduchovými komorami
- snadné složení
- kompaktní, agilní a robustní
- plynule nastavitelné opěradlo
- nastavitelná opěrka pro nohy
- velká ergonomická plocha lůžka z prodyšného
  materiálu pro pohodlné ležení a sezení
- pohodlné polstrování hlavy a ramen
- nastavitelný 5bodový pás
- velká rozložitelná stříška s UV ochranou
- odpuzuje nečistoty a vodu
  látky s UV ochranou 50+
- lehký hliníkový rám
- flexibilní úložný prostor
- reflexní prvky
- jednotlivě odpružená zadní kola
- Kožená rukojeť (PU)

 Pohodlný společník na cesty, 
            po složení má kompaktní velikost 
                       a je vhodný i do letadla. 









Hlavní vlastnosti:
- kočárek i vozík za kolo
- schválený na rychlost 25 km/h
- plynule nastavitelná opěrka zad
- potah s UV ochranou 50+ odpuzuje nečistoty a vodu 
- 12“ přední a 20“ zadní nafukovací kola 
- individuálně odpružená zadní kolečka 
- lehký hliníkový rám
- zadní kotoučové brzdy
- flexibilní úložné prostory
- výškově nastavitelná rukojeť 
- integrovaná ochrana proti nepřízni počasí 
- výstražná vlaječka TFK designu 
- bezpečnostní světlo 
  (přidané ve standardních reflektorech) 
- reflexní prvky
- UV ochranná síťka / moskytiéra

Vodící oj není součástí kočárku, je nutné si ji objednat 
jako volitelné příslušenství.

Vložka pro miminka do kočárku velo. 
Vyrážíte na cestu s velkým bratrem, nebo 
sestrou? Prostě si nainstalujte do kočárku 
velo vložku pro miminka. Kočárek můžete 
využit pro jedno dítě i pro sourozence.

Díky kompaktní 
velikosti po složení
 je velmi snadné 
  jej přepravovat.
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Hlavní vlastnosti:
- patentovaná korba 
  combi unit (korba & sedačka)
  s odnímatelnou opěrkou pro nohy
- 12“ kola se vzduchovými komorami 
- zádová opěrka nastavitelná do libovolné pozice 
- prodloužitelná stříška nabízí možnost
  ventilace s UV ochranou 
- látky jsou impregnované proti a vodě 
  a opatřené UV ochranou 50+ 
- velká ergonomická plocha lůžka z prodyšného 
  materiálu pro pohodlné ležení a sezení
- lehká hliníková konstrukce 
- zadní kotoučové brzdy
- reflexní prvky na stříšce a košíku 
- výškově nastavitelná rukojeť potažená PU kůží
- individuálně odpružená zadní kola

315
grey

   Korba combi unit (korba & sedačka)
   může být na konstrukci uchycena    
       přesně tak jak potřebujete, 
                           a to během chviličky.

Díky hygienickým ochranným 
obalům GEFATEX® vyvinutým pro 
klinické účely můžeme nabídnout v 
TFK na korbě Combi mono nový po-
tah, vhodný pro kojence v kritických 
životních podmínkách. Speciální 
tkaniny jsou prodyšné, ale zároveň 
nepropustné pro kapaliny, jsou 
vhodné pro alergiky, lze je dezinfi-
kovat a neobsahují PVC. Také jsou 
nepropustné pro viry a bakterie. 
Přesné specifikace najdete na naší 
domovské stránce.

Naše nabídka pro rodiče v 
nestandardních podmínkách.



Černá nikdy nebyla tak barevná.
Naše modely tfk mono, duo a sport, v barevném pro-
vedení GID, odrážejí na ně dopadající světlo , a proto
jsou viditelnější nejen za šera ale i ve tmě. Tento efekt 
je na jedné straně vizuálně úžasný a na druhé straně 
nabízí opravdovou bezpečnostní výhodu.





accessories



UV sun protection rain cover

Group-0 Adaptér
mono, duo, sport + dot



příslušenství

Jako vždy můžeme nabídnout nové doplňky, 
které rozšíří funkčnost našich kočárků podle 
vašich představ. 

Nový kolébkový adaptér jako doplněk ke 
korbě combi (korba a sportovní sedačka). 
tfk mono nebo duo zajišťuje doma pohodlný 
odpočinek. Jednoduše umístěte korbičku na 
kolébkový adaptér a jemně houpejte, mimin-
ko krásně dospí.

Ať už nánožník, adaptér skupiny 0, multiboard 
nebo novou letní vložku do sportovní sedačky, 
veškeré možnosti příslušenství vyvíjejí rodiče 
pro rodiče. 

Další rozsáhlé možnosti příslušenství pro všech-
ny naše kočárky, prodejce i distributory naj-
dete na internetu na : 

www.tfk.cz

                       Originální flexibilita 
                                             – vše v jednom



transport bag hand warmer

                   Vyberte si originální příslušenství tfk



    airgo 
mattress cover

summer inlay

carrycot inlay

foot cover footmuff XS



Nejlepší kvalita a bezpečnost
Naše výrobky jsou pravidelně testová-
ny nezávislým certifikovaným institutem 
podle normy EN 1888 a normy EN 71 pro 
hračky.

Sportovní využití
Test Sport + vyvinutý ve spolupráci s TÜV 

Austria to potvrzuje že: 
Naše kočárky poskytují větší bezpečnost při 

sportu.

Prvotřídní materiály
Všechny použité materiály jsou pravidelně 
testovány na škodlivé látky, testovány 
podle norem EN a certifikovány TÜV.

Důsledná ochrana životního prostředí
Odpovědné zacházení s přírodou je pro 

nás zásadní. Proto se věnujeme ochraně 
životního prostředí a podporujeme různé 

organizace.



Pro nás jako rodinnou společnost je odpovědný 
přístup k ochraně přírody a životního prostředí 
samozřejmé a zásadní. Zvláště pokud jste jed-
ním z největších výrobců kočárků v Evropě. Pro-
to jsme v TFK vždy kladli velký důraz na ochranu 
životního prostředí. Mimo jiné kompenzujeme 
naše úplné roční emise CO2 od roku 2012 pomo-
cí PrimaKlima.

Kromě našich sponzorství různých zvířátek s 
fascinující keporkakou zvanou „Coral“ - která 
dokáže během svého života uložit tolik CO2 jako 
30 000 stromů (zdroj: whales.org) - a dvěma 
klokany v mnichovské Zoo Hellabrunn podporu-
jeme v rámci našich možností vybrané partnery 
týkající se sportu s kočárkem.

Staráme se od roku 1997.



Zjistěte více:

Babypoint s. r. o.

Konětopy 62  I  CZ - 262 31 Milín

www.babypoint.eu

CZ-1 - Chyby vyhrazeny.

www.tfk.cz
#Život začíná venku...


