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TROLLINO 

Wózek inwalidzki, specjalny, dziecięcy

Dofinansowanie:  
P.130.01 NFZ/PCPR – kod refundacji NFZ dla dzieci

TROLLINO to najnowsza propozycja wózka spacerowego 
zaprojektowanego przez włoską firmę ORMESA. Lekka 
konstrukcja, kompaktowość oraz łatwość w obsłudze 
sprawia, że wózek idealnie sprawdzi się w użytkowaniu 
przez rodziców z dziećmi o specjalnych potrzebach. 
Został on stworzony, aby sprostać wymaganiom rodzin 
prowadzących miejski styl życia i tych, które lubią 
podróżować nie rezygnując z komfortu, ale przede 
wszystkim bez ograniczeń. 

TROLLINO można złożyć jednym prostym ruchem dzięki 
opatentowanemu na całym świecie sy
złożeniu zajmuje bardzo mało miejsca, co pozwala na 
załadowanie go do dowolnego bagażnika samochodu. 
Wózek jest bardzo wszechstronny, a jego konstrukcja 
zapewnia stabilność i wygodę – 
maksymalne bezpieczeństwo dla dziecka 
udało!!!”. Te cechy sprawiają, że 
praktyczne, wygodne i wyjątkowe. 

 

szerokość 
siedziska 

wysokość 
oparcia 

głębokość 
siedziska 

szerokość 
całkowita

36 cm 55-65 cm 30-40 cm 58
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specjalny, dziecięcy 

kod refundacji NFZ dla dzieci  
to najnowsza propozycja wózka spacerowego 

zaprojektowanego przez włoską firmę ORMESA. Lekka 
konstrukcja, kompaktowość oraz łatwość w obsłudze 
sprawia, że wózek idealnie sprawdzi się w użytkowaniu 
przez rodziców z dziećmi o specjalnych potrzebach. 

n stworzony, aby sprostać wymaganiom rodzin 
prowadzących miejski styl życia i tych, które lubią 
podróżować nie rezygnując z komfortu, ale przede 

można złożyć jednym prostym ruchem dzięki 
opatentowanemu na całym świecie systemowi. Po 
złożeniu zajmuje bardzo mało miejsca, co pozwala na 
załadowanie go do dowolnego bagażnika samochodu. 
Wózek jest bardzo wszechstronny, a jego konstrukcja 

 projekt zakładał 
maksymalne bezpieczeństwo dla dziecka „I to się 

. Te cechy sprawiają, że TROLLINO jest 

Standardowe wyposażenie wózka:
– regulowane na wysokość oraz rozkładane w trzech 
pozycjach oparcie 
– regulowane na głębokość siedzisko
– regulowane na wysokość i odchylan
– uchwyty do pchania z hamulcem ręcznym i postojowym
– stopka balansowa przy obu tylnych kołach
– obrotowe 7’’ koła przednie na oponach pełnych
– 10’’ koła tylne na oponach pełnych z niezależnymi 
hamulcami bębnowymi 

Dostępny w kolorach tapicerki: niebieski, różowy, 
czarny, czerwony  

 

 

 

szerokość 
całkowita 

wysokość 
całkowita 

długość 
całkowita 

waga 

wózka  
z kołami 

maks. 
 waga 

dziecka 

58 cm 98 cm 98 cm 14,8 kg 55 kg 
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Standardowe wyposażenie wózka: 
regulowane na wysokość oraz rozkładane w trzech 

regulowane na głębokość siedzisko 
regulowane na wysokość i odchylane podnóżki 
uchwyty do pchania z hamulcem ręcznym i postojowym 
stopka balansowa przy obu tylnych kołach 
obrotowe 7’’ koła przednie na oponach pełnych 
10’’ koła tylne na oponach pełnych z niezależnymi 

niebieski, różowy, 

średnice 
kół 

przednich 

średnice 
kół tylnych 

7” - pełne 10” 
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AKCESORIA DO TROLLINO 

    

835 Zagłówek regulowany 
na wysokość kształt C 

865 Zagłówek regulowany 
na wysokość płaski 

838 Podpory boczne , 
regulowane na wysokość 

rotacją 

947 Pas biodrowy z 
ustawieniem kąta 

    

920 Pas 4 punktowy 853 Kamizelka 853 Slim Kamizelka 834 Klin 

    

825 Osłona 
przeciwdeszczowa tylko z 

daszkiem 

818 Śpiwór 819 Unoszony daszek z 
torbą i okienkiem 

839 Przednia rączka 

    

960 Zapiętki (para) 956 Regulowany podnóżek 
(TILT) 

858 Koszyk 812 Blokady kierunkowe 
kół przednich 

    

844 Pokrowiec na podpory 
boczne 

951 Rączki regulowane na 
wysokość 

  

 


