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Egnet for 
ethvert miljø



Trollino by Ormesa er et kompakt og lett sittesystem for barn og 
tenåringer, ideelt å bruke i alle miljøer.

Den er lett å håndtere takket være det internasjonalt patenterte 
systemet som gjør det mulig å folde den sammen med én enkelt 
operasjon. Når den foldes sammen, øker den ikke lengden, og opptar 
minimum plass.

Trollino har en slitesterk og motstandsdyktig struktur, som blir 
ivaretatt av det doble krysset plassert bak ryggstøtten og under setet 
som gir større stabilitet og komfort.

Polstringen er laget med avanserte teknologiske materialer: Den er 
ekstremt pustende, motstandsdyktig, lett vaskbar og brannhemmende. 
Den er tilgjengelig i fire farger: rød, blå, rosa og svart.

Takket være et bredt utvalg av tilgjengelige komponenter, dekker den 
enkelt alle behov.

PRODUKT

MARKED

Stabilitet, praktisk
og komfort: alt i ett.

TROLLINO er en MEDISINSK ENHET SOM OVERHOLDER SIKKERHETSKRAV DEFINERT I FORORDNING (EU) 2017/745 

IN
TE

RNASJONALT

P A TENTPATENTERT

Trollino er CRASH TESTET i henhold til ISO 7176/19 og 
ANSI RESNA WC/19 standarder.
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Praktisk og lett
Den passer din dynamiske livsstil

Trollino har en folderamme i aluminium, malt med giftfrie epoksypulver.

Når den er foldet sammen forblir den kompakt: Dette gjør at du kan trille Trollino på 
bakhjulene som en reisekoffert.

Den lave vekten og den enkle sammenleggingen gjør den enkel å løfte eller flytte: den er 
perfekt hvis du trenger å oppbevare den i bilen eller for å ta med på offentlig transport.

Hjulene tilpasser seg alle typer terreng og gir maksimal komfort for både for forelder
og barn. Den er så hendig at den kan skyves med én hånd.

Trollino er den ideelle løsningen for familier som ofte reiser og som er ute etter 
stabilitet, praktisk og komfort, alt i ett!

4



Smart 
trekk
Trekk som puster og 
isolerer
Polstringen til Trollino har en myk elastisk struktur, derfor er den 
ekstremt pustende i kontakt med huden. Strukturen til stoffet skaper 
et “luftkammer” som tillater både luftsirkulasjon, for maksimal 
pusteevne, og en effektiv naturlig termisk isolasjon.
 
Dobbeltlaget er en garanti for: 

> Hygiene: Takket være den utmerkede pusteevnen reduserer den 
svette og bakteriedannelse.

> Vask: til tross for at polstringen ikke kan tas av, tillater 
stoffsammensetningen enkel desinfisering og vask

> Hurtigtørkende.

>Motstand: Høy motstand mot slitasje. Teksturen med høy motstand 
opprettholder ytelsen selv ved høye belastninger (ISO 12947-test).

> Brannhemmende: i henhold til EN 1021-1:2014 og EN 1021-2:2014. 
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Velg din stil: du kan velge mellom 4 forskjellige farger
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du kan velge mellom 4 forskjellige farger
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Tekniske egenskaper 
og justeringer 

Ryggstøtte
Tilbakelent i tre stillinger. Enkel høydejustering ved 
å skyve, uten risiko for å miste skruen. Det er en 
pose på baksiden for å oppbevare manualen 
og den medfølgende skiftenøkkelen. Ryggkorset 
sikrer stabilitet, komfort og utholdenhet

Sete
Ergonomisk og lett skråstilt sete for å hindre 
glidning av bekkenet og sikre større komfort. 
Justerbar i dybden ved å skyve og i bredden 
takket være den ekstra komponenten 958 
polstrede bekkensidestøtter. Enkel justering 
uten risiko for å miste skruen. Krysset under sete 
sørger for stabilitet, komfort og utholdenhet. 
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Benstøtte
justerbar i høyden.

Fotstøtter
Vipp- og svingbare fotstøtter på linje med 
rammen uten belastning. Justering i tilt med 
komponent 956.

Leggstøttebåndet er også inkludert for å bidra til 
mer komfort.

Hjul
med “Ormesa Design” originalprofil.

Solide, lette og terrenghjul.

Front solide svingbare hjul: 7’’ (17 cm) diameter.

Bakre solide hjul: 10’’ (25 cm) diameter, med 
uavhengige trommelbremser.

Fotpedal på begge bakhjul, for å vippe vogn 
f.eks. over dørterskel eller fortauskant.

Håndtak
Skyvehåndtak med manuell brems og 
parkeringsbremser. Veldig gode håndtak for å 
håndtere vognen i ulike miljøer. Høydejustering 
med komponent 951. 
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Komponenter
Viktigheten av et 
ergonomisk sete

For oss er komfort og ergonomi essensielle verdier: 
Trollino får brukerne til å føle seg trygge og veldig 

komfortable. Den gir mulighet til å tilby en optimal og stabil 
holdning under de mest forskjellige omstendigheter.

Fra ryggstøtten til setet, som går gjennom hodestøtten og 
kroppens sidestøtter, er hvert element i Trollino justerbart 

på en enkel og intuitiv måte. Videre, med sitt sett med 
tilleggskomponenter, tilbyr den mange muligheter for 

tilpasning og komfort.

Enkel å fikse og fjerne, hendig og holdbar, Trollinos 
komponenter er designet til minste detalj.

Det internasjonale patenterte systemet lar deg folde den 
sammen med én enkelt operasjon, selv med monterte 

komponenter. for å sikre en fullt ut tilfredsstillende 
brukeropplevelse.
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835 Formet og omsluttende 
hodestøtte
justerbar i høyden.

865 Polstret hodestøtte
justerbar i høyden.

838 Kroppssidestøtter
justerbar i høyde, bredde og rotasjon. 
Tilgjengelig i to størrelser.

920 Firepunkts bekkenbelte
Tilgjengelig i to størrelser.

947 Bekkenbelte med variabel 
vinkel
Tilgjengelig i to størrelser.

853 Vest/sele med glidelås
Tilgjengelig i to størrelser.

Komponenter
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Komponenter

825 Regntrekk
For å feste på 819 kalesjen.
Ryggbeskyttelse Klut (825B) 
tilgjengelig for bedre beskyttelse 
motvær og vind

819 Baldakin
Forhøyet, med bag og liten bakrute. Det 
er ikke nødvendig å fjerne kalesjen, den 
kan lukkes med vognen!

839 Håndtak foran
Justerbar i tilt. Lett å ta av for å slå 
sammen vognen.

818 Termisk pose / trekk

834 Polstret abduksjonsblokk
avtakbar

853 slim firepunkts formet sele
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960 Hælstøtters

951 Høydejusterbar kjøre
håndtak
Det øker totalhøyden på maks. 7 cm/2,7 
in (98-105 cm/38,5-41,3 in). 

Komponenter

858 Handlekurv 812 Forhjuls retningslåser

844 Polstret side 
beskyttelsesdeksler

956 Fotstøtter justerbare i tilt

891 Sett med 4 festekroker
for forovervendt transport av barnevognen i motorkjøretøy (privat/biler, busser..).
Se bruker- og vedlikeholdshåndboken som følger med hjelpemidlet.
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Trollino størrelser og vekter

Total Vekt: 14,8 kg (32,6 lb)

Maks belastning: 55 kg (121 lb)

A: 36 cm (14”). For forskjellig bredde  (32 and 28 cm - 12,6” and 11”) velg 958 polstrede bekkensidestøtter.
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Gaia og historien hennes 
venter på deg på Ormesas 
offisielle nettside, sammen 
med andre hovedpersoner 
i vårt fantastiske globale 
fellesskap.



conforme a MDR (UE) 2017/745

En spesiell takk til familiene som deltok med
entusiasme i prosjektet vårt. Det er takket være våre 

kunder og deres historier som vi finner energi og 
stimuli til utvikle seg dag for dag.

i henhold til MDR (EU) 2017/745
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