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Vlastní dobrou zkušenost s kočárky německé značky TFK má i zpěvačka Dasha 

 

TFK nabízí kočárky pro různé životní styly  
 

Vybrat si správný kočárek je pro rodiče 

(i dítě) poměrně zásadní krok. Vždyť právě toto 

vozítko využívají každý den, a proto by mělo 

korespondovat s životním stylem rodiny. Na 

rozmanité zájmy rodičů pamatovala německá 

značka TFK, která ve svém sortimentu vedle 

kočárků JOGGSTER sport a JOGGSTER 

adventure vhodných pro běhání nabízí i kočárky 

pro milovníky přírody a terénních jízd TFK 

JOGGSTER trail anebo modely do města či na 

cestování TFK dot. Kočárek TFK JOGGSTER trail 

zaujme bytelnou konstrukcí, která je částečně 

vyrobena z karbonu, kotoučovými brzdami 

a kolečky, které mají vlastnosti těch 

nafukovacích, jen je nelze píchnout. Městský 

TFK dot zase nadchne svou skladností a nízkou váhou necelých osm kilo, při nosnosti 20 kg. 

S kočárky TFK má vlastní dobrou zkušenost třeba i zpěvačka Dasha, která v nich vozí svoji 

malou Žofinku.  

 

 

Karbonového „teréňáka“ TFK JOGGSTER trail ocení milovníci přirody  

Kočárek TFK JOGGSTER trail v sobě snoubí 

odolnost, odlehčenou váhu a maximální 

komfort pro dítě. Tato tříkolka je prostorná, 

lehká, přesto nadchne svou všestranností. 

Nízké váhy dosáhl kočárek díky použití 

karbonových dílů na konstrukci, dále zaujme 

nosností až 34 kg a kolečky se 

vzduchokomorovými plášti solight ecco, které 

mají stejné jízdní vlastní jako nafukovací 

kolečka, ale nehrozí u nich píchnutí, ani 

ucházení. Kotoučové brzdy Weber s ovládáním na rukojeti zajistí bezpečnost a maminky ocení také 

velmi snadnou manipulaci díky přednímu kolečku s možností aretace. Velké prostorné sezení, 
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odpružení, které zmírní nárazy v terénu, velká 

stříška s možností rozšíření, UV síťka, plynulé 

polohování zádové opěrky a výškově nastavitelná 

nožní opěrka, to vše se postará o pohodlí malého 

cestovatele. Prostorný košík, snadné skládání, 

malá velikost po složení kočárku či nastavitelné 

ergonomické přední madlo, to jsou benefity, které 

zase ocení rodiče. Kočárek je vybaven základním 

adaptérem, na který je možné nasadit korbu Quick 

Fix, či Multi X. Tu lze navíc jednoduše přenastavit 

na sportovní sezení a používat po i proti směru 

jízdy. Dokoupit lze další doplňky – nánožník, držák nápojů, fusak, zvonek, rukávník či pláštěnku. 

Kromě základních šesti odstínů je k dostání také Premium Line s pevnější látkou potahu a rukojetí 

potaženou eko kůží.  

 

Hmotnost kočárku bez příslušenství: 12,9 kg 

Nosnost: 34 kg 

Počet barevných variant potahu: 6 + 2 Premium Line 

Orientační prodejní cena: 18.680 Kč            www.kocarky-tfk.cz a www.babypoint.eu 

 

 

Malý, ale šikovný TFK dot užijeme ve městě i na cestách 

Super skladný kočárek TFK dot je ideální pro rodiny, 

které rády cestují. Dot je totiž kompaktní, jednoduše 

ovladatelný, lehký, robustní a přesto velmi pohodlný. 

Plynulé polohování zádové opěrky spolu s polohováním 

nožiček poskytnou dítěti maximální komfort, váha 

7,9 kg, které je dosaženo lehkou, hliníkovou konstrukcí, 

potěší při přenášení, stejně jako velikost po složení, 

která odpovídá velikosti příručního zavazadla pro 

leteckou přepravu. Ač lehký, disponuje nosností 20 kg! 

Velká skládací stříška s možností prodloužení zajistí 

malému pasažérovi stín ve slunných dnech, ve kterých 

dítě ocení také prodyšnou a výškově nastavitelnou 

opěrku hlavy AIRGO. Kolečka s kuličkovými ložisky 

a vzduchokomorovými plášti solight ecco si poradí 

i s nerovnostmi na cestách, což je u městských kočárků 

velké plus. Přední otočná kolečka mají možnost 

aretace, což rovněž oceníme na hrbolatém terénu. Košík na drobné předměty, stejně jako nožní brzdu 

užijí maminky zejména na cestách. Kromě sedmi základních odstínů jsou k dostání ještě dva Premium 

Line, které mají pevnější látku potahu.  
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Hmotnost kočárku bez příslušenství: 7,9 kg 

Nosnost: 20 kg 

Počet barevných variant potahu: 7 + 2 Premium Line  

Orientační prodejní cena: 6.290 Kč            www.kocarky-tfk.cz a www.babypoint.eu 

 

 

O společnosti Babypoint s. r. o. 

Společnost Babypoint s. r. o., přední český výrobce a dovozce dětského zboží, byla založena v roce 1995, kdy 

se věnovala především prodeji dětských kočárků. V současné době si firma pod stejnojmennou značkou nechává 

vyrábět sportovní kočárky a golfové hole, autosedačky, cestovní postýlky, jídelní židličky, přebalovací podložky a 

další doplňkový sortiment pro děti. Veškeré produkty jsou testovány a certifikovány podle platných evropských 

norem. Kromě vlastní značky Babypoint, se společnost podílí na vývoji moderních kočárků značky X-lander, 

kterou exkluzivně dováží na český trh. Od roku 2009 představují nedílnou součást sortimentu autosedačky norské 

značky BeSafe, které patří z hlediska bezpečnosti na samý vrchol evropského žebříčku, jak potvrzují hodnocení 

prováděná např. německým autoklubem ADAC. V roce 2011 firma rozšířila nabídku o moderně řešené a vysoce 

odolné sportovní kočárky německé značky TFK (Trends For Kids) i o hluboké kočárky značky Navington 

specifického designu. V roce 2014 byla do sortimentu zařazena luxusní německá značka Lässig s nabídkou 

stylových a praktických kabelek, tašek, batůžků, brašen a dalších doplňků různého designu pro děti a dospělé. 

Dále upozorněme na prémiové dětské fusaky norské značky Voksi, v ČR šité funkční hřejivé doplňky značky 

Little Angel
® 

nebo nafukovací kruh pro kojence a batolata značky Baby Ring. Předloni přibyly stylové 

autosedačky, kočárky, židlička či lehátko JOIE z Velké Británie, od loňska nově nabízíme sortiment holandské 

značky Nuna i ekologické plenky, podložky a ubrousky značky MonPeri. Produkty společnosti Babypoint s.r.o. 

jsou k dostání ve více než 250 smluvních prodejnách po celé ČR, firma se pravidelně účastní pořádaných 

veletrhů, například mezinárodního veletrhu potřeb pro děti PRODÍTĚ či českých veletrhů zaměřených na děti 

FOR KIDS a FOR BABIES. Na jaře 2014 obdržela první místo v regionální internetové anketě TOP FIRMA 

PŘÍBRAMSKO 2013 (v kategorii 11-50 zaměstnanců). 

Více informací naleznete na: www.babypoint.eu. 

 

Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Linda Maletínská 

Privilege PR, s.r.o. 

GSM: +420 775 944 267 

E-mail:  maletinska@privilegepr.cz 
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