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W ostatnim  czasie pojawiło się zapotrzebowanie na produkt 
praktyczny, odpowiadający kobiecie prowadzącej aktywny tryb 
życia. Odpowiedzią na te potrzeby jest nowa linia wózków LA-
RET, której premiera odbyła się na targach KIDS TIME w Kielcach 
na początku tego roku. Produkty te zostały stworzone od pod-
staw tak, aby spełnić wszystkie potrzeby współczesnej kobiety. 

Zastosowany specjalny stelarz EX-treme 3D oraz ultra lekka 
konstrukcja pozwala na szybkie, łatwe składanie i przenoszenie 
wózka, co doceni każda mama. 
Z myślą o najbardziej wymagających wózki LARET charaktery-
zują się najwyższą jakością materiałów. Wodoodporna tkanina, 
gondola wykonana z wysokiej jakości eco skóry. To wszystko 
nadaje oprócz aspektów praktycznych nowoczesny i atrakcyjny 
design.
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wersja spacerowa
wersja spacerowa z pokrowcem



4

kolorystyka

01

04

02

05

03



5

specyfikacja

Zestaw 2w1 zawiera:
•	 wersja	gondolowa
•	 wersja	spacerowa
•	 aluminiowy	stelaż	EX-treme	3D	z	kołami
•	 torba	z	przewijakiem
•	 pokrowiec	na	nóżki	do	wersji	gondolowej	i	space-

rowej
•	 pojemny	kosz	na	zakupy
•	 folia	przeciwdeszczowa
•	 moskitiera

Opcje dodatkowe:
•	 adaptery	do	fotelików	samochodowych	obsłu-

gują	foteliki:	TAKO,	CYBEX,	MAXI	COSI,	AVIONAUT,	
ROMER,	RECARO,	KIDDY

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

Specyfikacja produktu:
•	 system	wpięcia	„max-klik”
•	 wodoodporna	tkanina	z	dodatkowym	filtrem	UV
•	 system	absorpcji	wstrząsów	anti-shock	przed-

nich	kół	stabilizujący	tor	jazdy
•	 centralny	hamulec
•	 kola	żelowe
•	 podwójny	daszek
•	 regulacja	wysokości	rączki	wykonanej	z	eko-skóry
•	 system	skrętnych	kół	przednich	z	możliwością	

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

samochodowego	przodem	lub	tyłem	do	kierunku	
jazdy

•	 wielostopniowa	regulacja	budki	w	gondoli	i	spa-
cerówce

•	 stopniowa	regulacja	oparcia	w	wersji	spacerowej	
do	pozycji	w	pełni	leżącej	oraz	płynna	regulacja	
w	wersji	gondolowej

•	 regulowane,	pięciopunktowe	pasy	bezpieczeń-
stwa	wraz	z	regulacja	wysokości

•	 estetyczny,	miękki	materacyk	w	spacerówce
•	 wypinana	barierka	obszyta	eko-skórą	w	wersji	

spacerowej
•	 regulacja	podnóżka	spacerówki	wykonanego	

z	eko-skóry	chroniącej	przed	zabrudzeniem
•	 innowacyjny	system	wentylacji	w	wersji	gondolo-

wej	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


