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Sopii kaikkiin käyttöympäristöihin

Vakaus, käytännöllisyys
ja mukavuus: kaikki samassa.
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Trollino by Ormesa on kompakti ja kevyt istuinjärjestelmä lapsille ja nuorille,
kaikkiin eri käyttöympäristöihin.
Helppo käsitellä kansainvälisesti patentoidun kokoontaittomekanismin ansiosta,
joka mahdollistaa kokoontaiton yhdellä kertaa. Kokoontaitettuna sen pituus ei kasva,
joten se vie vain vähän tilaa.
Trollinossa on stabiili ja kestävä rakenne, joka on vahvistettu tuplaristikkorungolla
ja sijoitettu selkäosan taakse ja istuimen alle antamaan parempaa stabiliteettia ja
käyttömukavuutta.
Verhoilu on valmistettu edistyneistä teknologisista materiaaleista: se on erittäin
hengittävää, kestävää, helposti pestävää ja paloturvallista materiaalia.
Saatavana 4 väriä: punainen, sininen, pinkki ja musta.
Laajan lisävarustevalikoiman ansiosta se täyttää helposti eri käyttäjien tarpeet.
Trollino on TÖRMÄYSTESTATTU ISO 7176/19 ja
ANSI RESNA WC/19 standardien mukaan.
PRODUCT
MARKED
TROLLINO on LÄÄKINNÄLLINEN LAITE joka täyttää EU ASETUKSEN (EU) 2017/745 TURVALLISUUSVAATIMUKSET.
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Käytännöllinen & kevyt
Sopii liikkuvaan elämäntyyliisi
Trollino:ssa on alumiininen kokoontaittuva ristikkorunko, joka on maalattu myrkyttömällä epoksimaalilla.
Kokoontaitettuna pysyy kompaktissa koossa: Trollinoa voi vetää perässä takarenkaiden varassa kuten
matkalaukkua.
Sen keveys ja helppo kokoontaitto tekevät nostamisesta ja siirtämisestä helppoa: se on täydellinen, jos sitä
tarvitsee säilyttää autossa tai kun tarvitsee käyttää julkisia kulkuvälineitä.
Pyörät mukautuvat mihin tahansa maastoon ja tarjoavat maksimaalista mukavuutta sekä vanhemmalle että
lapselle. Se on niin kätevä, että sitä voidaan työntää yhdellä kädellä.
Trollino on ihanteellinen ratkaisu liikkuville perheille, jotka matkustavat usein ja jotka etsivät turvallisuutta,
käytännöllisyyttä ja mukavuutta, - kaikki yhdessä paketissa!
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Fiksu verhoilu
Vallankumouksellinen
päällismateriaali
Trollinon verhoilussa on hunajakennomainen rakenne, joten se on erittäin
hengittävä joutuessaan kosketuksiin ihon kanssa.
Kankaan rakenne luo "ilmakammion", joka mahdollistaa sekä ilmankierron,
maksimaalisen hengittävyyden että tehokkaan luonnollisen lämmöneristyksen.
Kaksinkertainen kerros takaa:
> Hygienia: erinomaisen hengittävyyden ansiosta se vähentää hikoilua ja
bakteerien muodostumista.
> Pesu ja desinfiointi: vaikka verhoilua ei voi irrottaa, kankaan koostumus
mahdollistaa helpon desinfioinnin ja pesun.
> Nopeasti kuivuva.
> Kestävyys: Korkea kulutuskestävyys. Suuri vastustuskykyinen rakenne
säilyttää suorituskykynsä jopa suurilla kuormituksilla (ISO 12947).
> Palosuojattu: EN 1021-1: 2014 ja EN 1021-2: 2014
standardin mukaisesti.
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Valitse väri:

4 väriä persoonallisen tyylisi mukaan
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Tekniset ominaisuudet ja
säädettävyys
Selkäosa

Säätyy kolmeen eri asentoon. Yksinkertainen
korkeuden säätö liu'uttamalla ilman työkaluja. Takana
pussi ohjekirjan ja mukana toimitetun jakoavaimen
säilyttämistä varten. Vakaa, mukava ja kestävä.

Istuin
Ergonominen ja hieman kallistettu istuin estää lantion
luisumisen ja lisää mukavuutta. Säädettävä istuinsyvyys
liu'uttamalla ja istuinleveys lisävarusteena saatavilla
958 pehmustetuilla lantion sivutukien avulla.
Yksinkertainen säätö ilman työkaluja. Istuimen alla
oleva ristikko varmistaa vakauden, mukavuuden ja
kestävyyden.
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Työntökahvat
Työntökahvat käsi- ja seisontajarruilla.
Erittäin hyödylliset kahvat rattaiden
hallintaan eri ympäristöissä.
Korkeuden säätö lisävarusteoptiolla 951.

Jalkatuet
korkeussäädettävät

Jalkalevyt
Kallistuvat ja kääntyvät jalkatuet
kääntyy rungonsuuntaisesti ilman rasitusta.
Kallistuksen säätö lisävarusteoptiolla 956.
Mukana myös pohjetukiremmi mukavuuden
lisäämiseksi.

Renkaat
"Ormesa Design" originaaliprofiililla.
Kiinteät, kevyet ja maastopyörät. Kiinteät
etupyörät: halkaisija 7 " (17 cm). Kiinteät
takapyörät: halkaisija 10 " (25 cm), erillisillä
rumpujarruilla. Polkaisuputki molemmissa
takapyörissä.
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Lisävarusteet
Ergonomisen
istuimen merkitys
Meille mukavuus ja ergonomia ovat tärkeitä arvoja:
Trollino saa käyttäjät tuntemaan olonsa turvalliseksi ja
erittäin mukavaksi, mutta se auttaa myös
tarjoamaan optimaalisen ja vakaan asennon mitä
erilaisimmissa olosuhteissa.
Selkänojasta istuimeen, niskatukien ja tavaratilaan ja sivutukiin
-jokainen Trollinon elementti on säädettävissä yksinkertaisesti ja
intuitiivisesti. Lisäksi se tarjoaa lisävarusteiden kanssa rajattomasti
modifiointi-- ja säätömahdollisuuksia
Helppo kiinnittää ja irrottaa, kätevä ja kestävä.
Trollinon lisäosat on suunniteltu pienintä yksityiskohtaa myöten.
Kansainvälisesti patentoitu järjestelmä mahdollistaa
kokoontaittamisen yhdellä kertaa, jopa asennettujen
lisävarusteiden kanssa, joka varmistaa hyvän käyttökokemuksen.
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Lisävarusteet
835 Muotoiltu ja peittävä pää-/
niskatuki

865 Pehmustettu pää-/niskatuki

947 Lantiovyö kulmasäädöillä

920 4-pistelantiovyö

korkeussäädettävä

korkeussäädettävä

2 kokoa

2 kokoa

838 Vartalon sivutuet

korkeus-, leveys- ja rotaatio- eli
kulmasäädeettävät, 2 kokoa

853 Vartalotukiliivi vetoketjulla

2 kokoa
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Lisävarusteet
853 4-pistetukiliivi Slim
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834 Pehmustettu abduktiokiila

irrotettava

819 Kuomu

825 Sadesuoja

Nostettava, sis. pussi ja pieni takaikkuna.
Kuomua ei tarvitse irrottaa, se voidaan
kokoontaittaa rattaiden mukana!

käytetään kuomun 819 kanssa

Selkäosan sadesuoja (825B) antaa
parempaa suojaa ulkoisia tekijöitä vastaan

839 Etutanko
Säädettävä kallistus. Helppo irrottaa
rattaiden kokoontaitossa

818 Lämpöpussi

Lisävarusteet
960 Kantaremmit

956 Kulmasäädettävät jalkalevyt

844 Pehmustetut
sivusuojat

951 Korkeussäädettävät
työntökahvat
Lisää korkeutta max. 7 cm/2,7 in
(98-105 cm/38,5-41,3 in).

858 Alakori / Shopping Basket

812 Suuntalukitus etupyöriin

891 Taksikoukut ajoneuvokuljetukseen
Kasvot menosuuntaan kuljettamiseen moottoriajoneuvossa (yksityisautot, linja-autot...).
Katso tuotteen mukana toimitettu käyttö- ja huolto-ohje
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Trollino koot ja painot
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100 cm (39,4”)

pehmustetun lantiotuen 958 kanssa.
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Paino: 14,8 kg (32,6 lb)
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Tutustu Gaian tarinaan
Ormesan virallisella
verkkosivustolla www.ormesa.com
yhdessä muiden maailmanlaajuisen
fantastisen päähenkilöiden kanssa.

A special thanks to the families who participated with
enthusiasm in our project. It is thanks to our customers
and their stories that we find the energy and stimuli to
evolve day by day.

conforme
MDRMDR
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/745
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2017
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