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EXTREME FLASH
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Model Wózek EXTREME FLASH efekt 
wielu lat pracy doświadczonych spe-
cjalistów. Zbudowany ze starannie 
wyselekcjonowanych materiałów, cha-
rakteryzuje się awangardową stylisty-
ką, atrakcyjną kolorystyką i dużym ze-
stawem akcesoriów. Unikatowy design 
i liczne udogodnienia techniczne spra-
wiają, że jest nie tylko efektowny, ale 
także niezwykle funkcjonalny. 

Co wyróżnia model wózka 
EXTREME FLASH?

•	 Profilowana konstrukcja o dia-
mentowej strukturze.

•	 Komfort dziecka w wózka zapew-
niają tylne amortyzatory jak rów-
nież systemy anti-shock

•	 Gondola wykonana z eko skóry 
w połączeniu z tkaniną zawierają-
cą pięknie mieniące się sploty. Ca-
łość gondoli finalizuje  aluminiowy 

profil co sprawia, iż wózek prezen-
tuje się bardzo ekskluzywnie. 

•	 Ważną zaletą jest stylowa budka 
w wersji gondolowej, którą dodat-
kowo można powiększyć o panel 
wentylacyjny, dzięki czemu za-
pewni komfort dziecku w upalne 
dni. 

•	 Zaprojektowany panel wentyla-
cyjny w wersji spacerowej pełni 
dodatkową funkcje praktyczne-
go okienka umożliwiając kontakt 
z dzieckiem.  

•	 Do wózka dołączono stylową 
i funkcjonalną torbę. Posiada dłu-
gi pasek na ramie oraz krótkie 
uchwyty umożliwiające moco-
wanie do wózka. Torba zawiera 
dodatkowy suwak dzięki któremu 
zwiększa swoją szerokość o dodat-
kowe 8 cm. 
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wersja spacerowa
wersja spacerowa z pokrowcem
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kolorystyka
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specyfikacja

ZESTAW 2W1 ZAWIERA:
•	 aluminiowy stelaż z kołami żelowymi
•	 wersja gondolowa
•	 wersja spacerowa 
•	 torba z przewijakiem
•	 pokrowiec na nóżki do wersji gondolowej i spa-

cerowej
•	 pojemny kosz na zakupy
•	 folia przeciwdeszczowa
•	 uchwyt na butelkę

OPCJE DODATKOWE:
•	 adaptery do fotelików samochodowych: TAKO, 

CYBEX, MAXI COSI, AVIONAUT, ROMER, RECARO, 
KIDDY

•	 fotelik samochodowy w kolorze wózka
•	 śpiwór uniwersalny
•	 parasolka w kolorze wózka
•	 rękawiczki
•	 moskitiera
•	 uniwersalny stojak Stotte

SPECYFIKACJA MODELU:
•	 system wpięcia MAX-CLICK
•	 system absorpcji wstrząsów anti-shock
•	 centralny hamulec
•	 koła żelowe
•	 6 amortyzatorów
•	 regulacja wysokości rączki wykonanej z eko-

-skóry
•	 system skrętnych kół przednich z możliwością 

blokady do jazdy na wprost
•	 możliwość wpięcia gondoli, spacerówki i fo-

telika samochodowego przodem lub tyłem do 
kierunku jazdy

•	 wielostopniowa regulacja budki w gondoli i spa-
cerówce

•	 wielostopniowa regulacja oparcia w wersji spa-
cerowej oraz gondolowej do pozycji w pełni 
leżącej

•	 regulowane, pięciopunktowe pasy bezpieczeń-
stwa 

•	 estetyczny i funkcjonalny materacyk w space-
rówce

•	 wypinana barierka obszyta eko-skórą w wersji 
spacerowej

•	 regulowany podnóżek spacerówki wykonany  
z eko-skóry sprzyja w utrzymaniu czystości

•	 innowacyjny system wentylacji w wersji gon-
dolowej i spacerowej
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LARET CLASSIC

FOTELIK SAMOCHODOWY

PARASOLKA

BAZA ISOFIX

RĘKAWICZKI

ŚPIWOREK UNIWERSALNY

STOJAK UNIWERSALNY STOTTE
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funkcjonalność



ul. Jagiellońska 77/79
42-229 Częstochowa 

Poland

Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian związanych ze stałym 
doskonaleniem konstrukcji, lub wycofania poszczególnych modeli z produkcji.

biuro@tako.net.pl
polish:

+48 668 690 732
+48 668 680 725
+48 664 027 074
+48 785 553 790
+48 668 690 730

english@tako.net.pl
english:

+48 668 690 755
+48 668 690 720
+48 668 690 721
+48 668 690 722

agnieszka.zalwert@tako.net.pl
deutsch:

+48 795 481 553

russia@tako.net.pl
russian:

+48 785 051 560  
+48 668 690 733
+48 668 690 721
+48 668 690 720

www.tako-poland.eu


