
Moderní otec
je silný muž
Existuje mnoho  okamžiků, které se 
mohou stát rituálem, který 
ovlivňuje emocionální vztah rodiče 
a dítěte a buduje jejich výjimečné 
spojení po celá léta.



Při vývoji značky TARABANIK jsme se 

zaměřili na vytvoření zdravého, pohodlného, 

módního a jedinečného dětského nosiče.

TARABANIK ERGONOMICKÝ DĚTSKÝ NOSIČ

Nejdůležitějším cílem bylo 

vytvořit produkt, který 

splňuje požadavky týkající se 

ergonomické polohy dítěte.



SYMBOLIKA LEBKY

Lebka je jedním z nejstarších a nejmocnějších symbolů, představuje 
znovuzrození nebo přechod do vyšší sféry porozumění a dosažení jednoty 
těla a duše.

V křesťanství je lebka atributem svatých : Františka z Assisi, Marie 
Magdaleny, Hieronyma a Remoulda . Lebky symbolizují ochranu, sílu, sílu, 
odvahu, moudrost, přežití v obtížné době a dokonce nesmrtelnost. 

V primitivních kulturách byly lepky použity k převracení zla nebo nemoci. 

Navíc mělo nošení lebky zajistit ochranu a pohodu.

TARABANIK DĚTSKÝ NOSIČ
PLNÝ SYMBOLŮ A HODNOT

SYMBOLIKA KVĚTIN 
v GRAFICE TARABANIK

RŮŽE – znamení lásky.

GERBERA – znamení úcty, respektu a krásy.

KVETY LOTOSU – symbolizují pohled do sebe sama a víru v 
znovuzrození a mír.

LILIE – symbol čistoty a nevinnosti.

POMNĚNKA – symbol památky / vzpomínky na lidi, události, 
které nám jsou blízké.



TARABANIK je dětský nosič zdraví pro růst vašich děti, umožňuje nosit dítě ve fyziologické „W“ pozici.                              

ERGONOMICKÁ pozice těla dítěte je zaručena díky měkkému panelu.

Nastavitelný / regulovatelný hlavní panel (sedátko) – je možné regulovat výšku a šírku panelu, a délku rammeních pásů

a šířku bederního pásu. Lze jej nosit jak v pozici na břiše, tak na zádech.

TARABANIK ZDRAVÍ PRO RŮST DĚTÍ

Ramenní pásy je možné přichytit jak 
k bedernímu pásu, tak k hlavní části 
nosiče.

TARABANIK ramenní pásy je možné nosit 
jak překřížené na zádech, tak souběžné 
s tělem.



TARABANIK VYBRANÉ VLASTNOSTI

TARABANIK - ` Co to znamená?

BEZPEČÍ – vyroben striktně z bezpečných, certifikovaných materiálů  : certifikát Ökotex Standard 100 na látku;         

přezky a spony – certifikát bezpečných vodových barev pro tisk.

SPOLEHLIVOST – šito v Polsku, týmem expertů s více jak 20 letými zkušenostmi v oblasti šicí výroby.

VHODNÝ PRO OBA RODIČE – může být pohodlně nošen jak malou maminkou, tak statným tatínkem.

DESIGN – s originální grafikou, speciálně navržené pro milovníky tetování.

Čím je nosič TARABANIK speciální:

• má speciálně tvarovaný bederní pás, který skvěle sedí a poskytuje pohodlí, udržuje váhu 

dítěte na bedrech rodiče (nebo osoby, která nese dítě).

• má okraje s jemnou výplní, která netlačí a neotírá stehna dítěte

• je lehký, neobsahuje kovové ani hliníkové prvky

• může být vybaven odnímatelnou taškou na opasek (Box Bag).



TARABANIK FIRST

pro děti / o velikosti od 56 do 86

maximální nosnost :  20 kg

hlavní panel / sedátko: 

výška (nastavitelná) od  27 cm do  42 cm; 

šířka (nastavitelná) od 16 cm do  40 cm.

bederní pás: 

šířka (nastavitelná) od 64 cm do 148 cm.

hmotnost dětského nosiče : 0,90 kg

TARABANIK MODELY

TARABANIK NEXT

pro děti / o velikosti od 74 do 110 

maximální nosnost   25 kg

hlavní panel / sedátko : 

výška (nastavitelná) od 32 cm do 45 cm;

šířka (nastavitelná) od 30 cm do 52 cm.

bederní pás :

šířka (nastavitelná) od 64 cm do 148 cm.

hmotnost dětského nosiče : 0,95 kg

http://www.tarabanik.pl/


TARABANIK DRUHY VZORŮ

TARABANIK POTISK
s potištěným panelem

TARAF311 TARABANIK FIRST lebka black

TARAF322 TARABANIK FIRST lebka pink

TARAF341 TARABANIK FIRST lebka grey

TARAF463 TARABANIK FIRST lebka navy

TARAN863 TARABANIK NEXT lebka navy



TARABANIK DRUHY VZORŮ

TARABANIK STANDARD
s jednobarevným panelem

TARAF142
TARABANIK FIRST ergonomické 
nosítko grey

TARAF265
TARABANIK FIRST ergonomické 
nosítko navy


