Od 1973 roku firma funkcjonowała
w Warszawie po czym rosnący popyt
spowodował przeniesienie produkcji do Stromca niedaleko Radomia,
gdzie do dzisiejszego dnia powstają
nasze wózki dziecięce.
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WÓZKI DZIECIĘCE, SYSTEMY PODRÓŻNE
PRAMS, BUGGIES, TRAVEL SYSTEMS

Staramy się, aby nasze produkty odpowiadały
najnowszym trendom i wymogom bezpieczeństwa, mając jednocześnie na uwadze by
pozostały na odpowiednim poziomie cenowym
gwarantującym najlepszą relację cena/jakość.
Obecnie Tutek to jedna z najlepiej rozpoznawanych i najbardziej poszukiwanych marek na
polskim rynku wózków dziecięcych. Dzięki
aktywnej polityce marketingowej firmy jesteśmy obecni we wszystkich krajach Europy, trwa
również nasza ekspansja na inne rynki świata.
Bezpieczeństwo i jakość wózków dziecięcychTutek jest potwierdzona europejskim certyfikatem EN 1888. W roku 2013 wózki Grander
i T-Ambero zostały uhonorowane tytułem
Jakość Roku 2012 w kategorii Produkt roku.
Nominacja do tej samej nagrody w 2013 roku
jest potwierdzeniem właściwie obranej przez
nas drogi.
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FOREVER GREEN

Since 1973 the company has been
run in Warsaw, and afer few years
growing market demand led to the
relocation of production plant to
Stromiec near Radom where our
prams have been manufactured till
today.
To be up to date, we do our best to make our
products correspond to the current trends and
safety requirements. Moreover, we make sure
that they remain on an adequate price level
guaranteeing the best correlation between price
and quality. Contemporary Tutek is one of the
best recognized brands among baby prams.
Through our active marketing policy we are
present in other European countries as well as
we continue our expansion in the global market
of baby prams.
The quality and the safety of all our models is
confirmed by the European certificate EN1888.
In 2013 our models Grander and T-Ambero
has been awarded with the title Quality of the
Year 2012 in the category Product of the year.
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