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БЪЛГАРИЯ
България е малка страна с големи възможности. 
Страна, известна по света със своята красива 
природа и прекрасни условия за туризъм и 
почивка, както и с многобройните си културни и 
исторически забележителности. 

На кръстопът между Европа и Азия, територията на 
България е сред най-ранно заселените райони 
на Стария континент. 

В Пловдив, втория по големина град в страната 
ни и един от най-старите в света, съществуващ 
от повече от 6000 години, се намира домът на 
Чиполино. Тук всяка година, с всяка нова колекция 
ние сътворяваме магия, водени от желанието да 
бъдем верен помощник на родителите в най-
прекрасните им мигове.

BULGARIA
Bulgaria is a small country with big potential. A 
country famous around the world for its beautiful 
nature, wonderful opportunities for leisure, tourism as 
well as numerous cultural and historical sights.

On the crossroads between Europe and Asia, 
Bulgaria’s territory is among the earliest populated 
regions on the Old Continent.

Plovdiv - the second largest city in our country and 
one of the oldest in the world, settled more than 6000 
years ago - is the home of Chipolino. Here, every 
year, with each new collection we create magic, 
driven by the desire to be true helpers to parents in 
their most precious moments.
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МИСИЯ
Да създаваме продукти за деца с дизайн, 
качество и стойност в най-добро съотношение. 

ВИЗИЯ
Да бъдем любима марка на все повече хора по 
света.

ЦЕННОСТИ
• Грижа за клиента

• Стремеж към усъвършенстване

• Честност и почтеност във всичко и към всеки

• Спазваме всичките си обещания 

• Ценим и развиваме хората си 

MISSION
To create baby products with design, quality and 
value in the best ratio. 

VISION
Be a favorite brand of more and more people 
around the world.

VALUES
• Customer care

• Striving for improvement

• Honesty and integrity in everything and everyone

• We keep all our promises

• We value and develop our people.

Certified Quality System 
Сертифицирана 
система по качеството

EN conformity
EN съответствие

Laboratory tested
Лабораторно тествани

No harmful substances
Без опасни субстанции

100% safe
100% безопасност

Environmental friendly
За чиста околна среда
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Навсякъде, където поискате да
стигнете.  С Чиполино ежедневните
разходки са истинско удоволствие.
 
Wherever you want to go. Any day out 
will be real fun with Chipolino.
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BABY STROLLERS
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reversible seat3 positions 2,55 kg4,56 kg3,5 kg7,93 kg85x40 cm85x35 cm92x62x51 cm69x62x110 cm

KKELC0202BK STKEL0202BB

KKEL0202BBK
черен | black

Soft and warm padded carry cot
Carry cot canopy  

with summer air flow section 

Light alu-handle

Раница с термо-джоб
Backpack with warmer pocket inside 

Подплатено с полар покривало за крачета
Foot cover padded with fleece 

Мека и топла тапицерия на коша
Сенникът на коша е с лятна секция

Лека алуминиева 
дръжка

Седалката е подходяща за 
новородено – пълно лягане

Сгъваем сенник с козирка 
и вентилираща секция 

Seat is suitable for 
newborn – full flat

Foldable canopy with sun visor 
and net for summer air flow

Height adjustable handle

Frame with built-in suspension

Powerful front light for road assistance

Handle covered with 
high quality leather  - 

hand stitched

Регулираща се на 
височина дръжка

Рама с вграден амортисьор

Мощен фар за осветяване на пътя

Дръжка от 
висококачествена, 

ръчно шита еко кожа

ELECTRA 3in1

Soft padded liner

Мека подложка на седалката

Frame is extremely durable, 
abrasion and temperature 
resistant 

Seat can be installed 
in both directions

Рамата е изключително 
здрава, устойчива на 
драскане и темературни 
разлики

Седалката се 
монтира в двете 
посоки

Adjustable leg rest

Frame made of aluminum and 
fiber reinforced high performance plastic

Регулираща се поставка за крачетата

Рама от алуминий и високо-качествен PA6 полимер

Всички колела се свалят с 
едно движение и имат амортисьори

All wheels are quick released and with suspension

Дъждобранът е подходящ за 
седалката и коша

Raincover fits both seat and carry cot
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KKELC0201WH

KKELC0203GY

STKEL0201WB

STKEL0203BG

KKEL0203BGY
черна рама -сива |  black frame - grey

KKEL0201WBK
 бяла рама -черна |  white frame - black
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reversible seat29x73 cm33x87 cm82x57x103 cm 30x57x73 cm 3 positions 7,9 kg 3,65 kg 3,55 kg 3,75 kg

PREMA 3in1

Height adjustable handle 

Adjustable leg rest

Spacious storage basket

Регулираща се на височина дръжка 

Регулираща се поставка за крачетата

Голям кош за багаж

Седалката е с пълно 
лягане - изключително 
удобна за сън

Голям сгъваем сенник с 
козирка и допълнителна 
удължаваща го секция 

3 положения на облегалката

Seat is full flat - very 
comfortable for sleep

Extendable and foldable 
canopy with sun visor

3 positions reclining backrest

Seat can be installed 
in both directions

Седалката се 
монтира в двете 
посоки

Всички колела се свалят 
с едно движение и имат амортисьори

All wheels are quick released and with suspension

Soft padded liner

Мека подложка на седалката

STKPRE0202ON

KKPRE0202ON
оникс | onyx

Soft and warm padded carry cot
with mattress and rocking base

Light alu-handle

Чанта за аксесоари
Accessories bag

Топло покривало за крачета
Padded foot cover 

Мека и топла тапицерия на коша
с матраче и люлееща основа

Лека алуминиева 
дръжка
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STKPRE0201GT

STKPRE0203DE

KKPRE0201GT
 графит |  graphite

KKPRE0203DE
деним | denim

Чанта за аксесоари
Accessories bag

Чанта за аксесоари
Accessories bag
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77x59x95-104 cm 67x59x33 cm 80x32 cm ? positions 6,85 kg 3,9 kg reversible seat

Чанта за аксесоари
Accessories bag

KKLUM02002ON
оникс | onyx

столче за кола - опция
car seat  - not included

LUMIA

Height adjustable handle made of 
high quality faux leather

Adjustable leg rest

Seat easily transforms into carry cot 
for newborn babies

Spacious storage basket with cover

Регулираща се на височина дръжка 
от висококачествена еко кожа

Регулираща се поставка за крачетата

Седалката лесно се трансформира в кош 
за новородено

Голям кош за багаж с капак

Седалката е с пълно лягане - 
изключително удобна за сън

Голям сгъваем сенник с 
козирка и допълнителна 
удължаваща го секция 

3 положения на седалката

Seat is very comfortable 
for sleep

Extendable and foldable 
canopy with sun visor

3 positions reclining seat

Soft padded double-sided liner

Мека двулицева
подложка на седалката

Seat can be installed 
in both directions

Седалката се 
монтира в двете 
посоки

Всички колела се свалят 
с едно движение и имат амортисьори

All wheels are quick released and with suspension
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столче за кола - опция
car seat  - not included

столче за кола - опция
car seat  - not included

Чанта за аксесоари
Accessories bag

Чанта за аксесоари
Accessories bag

KKLUM02003NS
небе | night sky

KKLUM02001GT
графит |  graphite



Spacious carry cot with mattress

1918

AVIA 2in1 

3 положения на седалката

3 positions reclining seat

KKAV02002BL
син лен |  blue linen

Просторен кош за новородено с матраче

Чанта за аксесоари
Accessories bag

столче за кола - опция
car seat  - not included

3,95 kg3,30 kg6,85 kg3 positions75x31 cm90x31 cm70x58x30 cm79x58x105 cm reversible seat

Spacious storage basket with cover

Голям кош за багаж с капак

Седалката е с пълно лягане - 
изключително удобна за сън

Голям сгъваем сенник 

Seat is very comfortable 
for sleep

Seat can be installed 
in both directions

Седалката се 
монтира в двете 
посоки

Всички колела се свалят 
с едно движение и имат амортисьори

All wheels are quick released and with suspension

Big foldable canopy 
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KKAV02003OL
орхидея лен | orchid linen

KKAV02001ML
мока лен |  mocca linen

столче за кола - опция
car seat  - not included

столче за кола - опция
car seat  - not included

Чанта за аксесоари
Accessories bag

Чанта за аксесоари
Accessories bag
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KKMAL0201SL
сребро |  silver

multi positions 3,9 kg6,05 kg72x32 cm85x32 cm70x48x26 cm85x59x100 cm 2,8 kg reversible seat

MALTA 2in1

Height adjustable handle 

Adjustable leg rest

Spacious storage basket with cover

Регулираща се на височина дръжка 

Регулираща се поставка за крачетата

Голям кош за багаж с капак

Седалката е с пълно лягане - 
изключително удобна за сън

Голям сгъваем 
сенник с козирка от 
висококачествена еко кожа

Seat is full flat - very 
comfortable for sleep

Soft padded double-sided liner

Мека двулицева
подложка на седалката

Seat can be installed 
in both directions

Седалката се 
монтира в двете 
посоки

Всички колела се свалят 
с едно движение и имат амортисьори

All wheels are quick released and with suspension

Multiposition reclining backrest

Много положения на облегалката

Big foldable canopy with 
sun visor made of high 
quality faux leather

Soft and warm padded 
carry cot with mattress 

Мека и топла тапицерия 
на коша с матраче

Чанта за аксесоари
Accessories bag

столче за кола - опция
car seat  - not included
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KKMAL0202BP
розова | pink

KKMAL0203MO
 мока |  mocca

Чанта за аксесоари
Accessories bag

Чанта за аксесоари
Accessories bag

столче за кола - опция
car seat  - not included

столче за кола - опция
car seat  - not included
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85x59x100 cm 70x48x26 cm 82x34 cm 3 positions 6,05 kg 3,8 kg reversible seat

MALTA

3 positions reclining seat

3 положения на седалката

Seat easily transforms 
into carry cot for 
newborn baby

Седалката лесно се 
трансформира в кош
за новородено

Height adjustable handle 

Регулираща се на височина дръжка 

Adjustable leg rest

Spacious storage basket with cover

Регулираща се поставка за крачетата

Голям кош за багаж с капак

Всички колела се свалят 
с едно движение и имат амортисьори

All wheels are quick released and with suspension

Soft padded 
double-sided liner

Мека двулицева
подложка на седалката

Seat can be installed 
in both directions

Седалката се 
монтира в двете 
посоки

Голям сгъваем 
сенник с козирка от 
висококачествена еко кожа

Big foldable canopy with 
sun visor made of high 
quality faux leather KKMAL1201SL

сребро |  silver
KKMAL1203MO
мока | mocca

KKMAL1202BP
  розово | pink

опция
not included

Чанта за аксесоари
Accessories bag



Чанта за аксесоари
Accessories bag

2928

reversible seat4,15 kg6,65 kg3 positions79x36 cm84x50x26 cm73x62x103 cm

опция
not included

STKML0203OC
океан |  ocean

STKML0202MO
мока |  mocca

KKMIL0204OR
орхидея | orchid

KKMIL0201GT
графит | graphite

MILO

Spacious storage basket

Голям кош за багаж

Height adjustable handle 

Регулираща се на височина дръжка 

3 positions reclining seat

3 положения на седалката

Голям сгъваем 
сенник с козирка

Big foldable canopy with 
sun visor

Seat easily transforms 
into carry cot for 
newborn baby

Седалката лесно се 
трансформира в кош
за новородено

Seat can be installed 
in both directions

Седалката се 
монтира в двете 
посоки

Всички колела се свалят 
с едно движение и имат амортисьори

All wheels are quick released and with suspension
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100x60x105 cm 68x51x33 cm 78x33 cm 3 positions 7,1 kg 4,35 kg reversible seat

KKFA02001GT
 графит |  graphite

3 800931 036645

KKFA02002MO
мока | mocca

3 800931 036652

KKFA02003DE
 деним | denim

опция
not included

Чанта/раница за аксесоари
Accessories bag/ backpack

FAMA

Soft padded liner

Мека подложка на седалката

3 positions reclining seat

3 положения на седалката

* Комплектът включва мрежа против комари
* Mosquito net included

Голям сгъваем сенник с 
козирка и допълнителна 
удължаваща го секция с 
мрежа за проветрение 
през летния сезон

Extendable and foldable 
canopy with sun visor and 
net for summer season

Seat easily transforms 
into carry cot for 
newborn baby

Седалката лесно се 
трансформира в кош
за новородено

Seat can be installed 
in both directions

Седалката се 
монтира в двете 
посоки

Height adjustable handle 

Регулираща се на височина дръжка 

Всички колела се свалят 
с едно движение и имат амортисьори

All wheels are quick released and with suspension

Spacious storage basket

Голям кош за багаж
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76x61x102 cm 70x61x28 cm 80x36 cm 3 positions 4,40 kg 2,70 kg reversible seat

KKNH02001GD
сив деним |  grey denim

KKNH02002BD
син деним | blue denim

KKNH02003OL
лен орхидея | orchid linen

опция
not included

Чанта за аксесоари
Accessories bag

Голям сгъваем сенник с 
козирка

Big foldable canopy with 
sun visor

NOAH

Seat easily transforms into carry cot 
for newborn baby

 Seat can be installed in 
two directions

Седалката лесно се трансформира в кош 
за новородено

 Седалката се монтира в двете 
посоки

Всички колела се свалят 
с едно движение и имат амортисьори

All wheels are quick released and with suspension

Spacious storage basket with cover

Голям кош за багаж с капак

Soft padded liner

Мека подложка на седалката
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reversible seat3 positions 3,25 kg8,45 kg78x32 cm80x48x30 cm90x60x107 cm

Чанта за аксесоари
Accessories bag

опция
not included

KKTER1202ML
мока лен |  mocca linen

KKTER1201GL
графит лен |  graphite linen

KKTER1204OL
орхидея лен |  orchid linen

KKTER1203BL
син лен | blue linen

Вграден амортисьор в рамата

Frame with built-in suspension

Foldable canopy made of 
high quality faux leather

Сгъваем сенник от 
висококачествена еко кожа 

TERRA

Height adjustable handle 

Регулираща се на височина дръжка 

Seat easily transforms 
into carry cot for 
newborn baby

Седалката лесно се 
трансформира в кош
за новородено

Seat can be installed 
in both directions

Седалката се 
монтира в двете 
посоки

Soft padded liner

Мека подложка на седалката

Spacious storage basket

Голям кош за багаж

Всички колела се свалят с 
едно движение и имат амортисьори

Големи задни колела 
от висококачествен каучук

All wheels are quick released and with suspension

Big rear high quality rubber wheels

3 positions reclining seat

3 положения на седалката

* Поставка за чаша / шише - включена
* Cup holder - included
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reversible seat3 positions 2.80 kg4.4 kg78x39 cm85x52x22 cm80x60x107 cm

Чанта за аксесоари
Accessories bag

опция
not included

KKHA02001ON
оникс |  onyx

KKHA02004MO
мока |  mocca

KKHA02002PU
лила |  purple

KKHA02003GT
графит | graphite

HAVANA

Seat easily transforms 
into carry cot for 
newborn baby

Седалката лесно се 
трансформира в кош
за новородено

Seat can be installed 
in both directions

Седалката се 
монтира в двете 
посоки

Голям сгъваем 
сенник с козирка и 
прозорец

Big foldable canopy 
with sun visor and 
viewing panel

Spacious storage basket

 All wheels are quick released and with suspension

Голям кош за багаж

Всички колела се свалят с едно движение 
и имат амортисьори

3 positions reclining seat

3 положения на седалката

Soft padded liner

Мека подложка на седалката

Height adjustable handle 

Регулираща се на височина дръжка 

* Поставка за чаша / шише - включена
* Cup holder - included
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KBDS02004BG
момче/момичe лен | boy/girl linen

80x29 cm89x75x30 cm80x75x104 cm 2pcs*3.25 kg8,70 kgmulti positions reversible seat

Чанта за аксесоари с подложка за повиване
Accessories bag with changing mat

Седалките се монтират в двете 
посоки незвисимо една от друга

Допълнителни меки подложки на 
седалките

Two separate reversible 
seats

Soft padded seat liners

DUO SMART

Два сенника с допълнителни 
секции и козирки

Два отделни свалящи се 
предпазни бордове

Two extendable canopies 
with sun visors

Two separate removable 
bumpers

Колелата се свалят с едно движение

All wheels are quick release 

 Two storage baskets

Два коша за багаж

Handle made of high quality 
faux leather

Дръжка от висококачествена 
еко кожа
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KBDS02002DE
 деним | denim

KBDS02001GL
 графит лен | graphite linen

KBDS02003BL
 беж/графит лен |  beige / graphite linen
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5 positions16,25 kg79x30 cm78x79x40 cm72x82x100 cm

KBTX02002ON
оникс | onyx

Чанта за аксесоари
Accessories bag

TWIX

5 positions
reclining backrests

5 положения
на облегалките

Compact and extremely 
durable frame

Mobile and easy going

Компактна и изключително 
здрава конструкция

Маневрена и лесна
за управление

Големи сгъваеми 
сенници с козирки

Big foldable canopies 
with sun visors

Adjustable leg rests
of high quality faux leather

Регулиращи се
поставки за крачетата

от висококачествена еко кожа

Всички колела се свалят 
с едно движение и имат амортисьори

All wheels are quick released and with suspension

Soft padded liners

Меки подложки
на седалките

Two separate
storage baskets

Два отделни
коша за багаж
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KBTX02001GT
графит | graphite

3 800931 035976

Чанта за аксесоари
Accessories bag

KBTX02003BG
момиче/момче | boy/girl

Чанта за аксесоари
Accessories bag
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5 positions9 kg74x32 cm75x28x77 cm73x90x105 cm 1,5 kg

KBPD02002MO
мока | mocca

3 800931 035976

Чанта за аксесоари с подложка за повиване
Accessories bag with changing mat

PASSO DOBLE

Compact frame

Two front bumpers made 
of high quality faux 
leather

Компактна конструкция

Два отделни предпазни 
борда от висококачествена
еко кожа 

Големи сгъваеми сенници 
с козирки и допълнителни 
удължаващи ги секции 

Extendable and foldable 
canopies with sun visors

One hand folding

Сгъване с една ръка

5 positions reclining backrests

5 положения на облегалките

Handle made of
high quality faux 

leather

Дръжка от
висококачествена

еко кожа

Adjustable leg rests

Two separate
storage baskets

Регулиращи се
поставки за крачетата

Два отделни
коша за багаж

Всички колела се свалят 
с едно движение и имат амортисьори

All wheels are quick released and with suspension
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KBPD02005BG
 момче/момиче | boy / girl

3 800931 036003

KBPD02001GT
графит |  graphite

KBPD02003OC
 океан |  ocean

KBPD02004OR
орхидея | orchid
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Бъди активен. Живей динамично. 
Пътувай и се вдъхновявай с 
Chipolino.

Be active. Live life dynamically. 
Travel and be inspired with Chipolino.

LIGHTWEIGHT STROLLERS
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multi positions7.5 kg85x34 cm85x48x36 cm64x48x100 cm

LKPR02003DE
деним  | denim

LKPR02002MO
мока | mocca

LKPR02001GT 
графит | graphite

Голям сгъваем 
сенник с прозорец за 
наблюдение

Big foldable canopy with 
viewing panel

PRIMAVERA

Soft padded liner

Removable safety bumper 

Мека подложка на седалката

Свалящ предпазен борд 

Multiposition reclining backrest

Много положения на облегалката

Adjustable leg rest

Регулираща се поставка за крачетата

Spacious storage basket

Голям кош за багаж

Handle covered with high 
quality material

Дръжка с 
висококачествено 

покритие

*Комплектът включва покривало за крачетата
*Foot cover - included
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multi positions7,4 kg80x35 cm26x46x47 cm67x48x97 cm

LKVI02003DE
деним | denim

LKVI02002ON
оникс | onyx

LKVI02001GT
графит |  graphite

Storage bag

Чанта за съхранение

Handle can be used for push/pull

Дръжка за лесно пренасяне

VIBE
Easy and compact one 

hand folding

Лесно и компактно 
сгъване с една ръка

Handle made of high quality 
material

Multi-position reclining backrest

 Дръжка от висококачествен 
устойчив материал

Много положения на гръбчето

* Комплектът включва мрежа против комари
* Mosquito net included

Всички колела се свалят с едно движение 

All wheels are quick released

Spacious storage basket

Голям кош за багаж

Safety bumper  
comfortably opens at 
front made of high quality 
materiall

Oтварящ се през средата 
предпазен борд от от 
висококачествен устойчив 
материал

Adjustable leg rest

Регулираща се поставка за крачетата

Сгъваем сенник с 
вентилираща секция и 
джоб за аксесоари 

Foldable canopy with net 
for summer air flow and 
pocket for accessories
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? positions4,7 kg82x34 cm75x49x25 cm77x49x100 cm

LKMO02002RD
 червена |  red

LKMO02001ON
оникс | onyx

LKMO02003GY
светло сива |  grey

MOVE ON

Big foldable canopy with sun 
visor and viewing panel

Голям сгъваем сенник с 
козирка и прозорец за 
наблюдение на бебето

Multiposition reclining backrest 

Много положения на облегалката

Spacious storage basket

Голям кош за багаж

Adjustable leg rest

Регулираща се поставка за крачетата

Всички колела се свалят с едно движение 
и имат амортисьори

All wheels are quick released and with suspension

Stroller folds automatically 

Количката се сгъва 
автоматично
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LKOR02003ML
лен мента |mint linen

LKOR02002BD
син деним | blue denim

LKOR02004OL
лен орхидея | orchid linen

LKOR02001GD
сив деним |  grey denim

? positions? kg80x34 cm58x49x27 cm64x49x103 cm

OREO
One hand fold - 

cabin size folding

Сгъване с една ръка до 
компактни размери

Adjustable leg rest

Регулираща се 
поставка за крачета

Multiposition reclining backrest 

Много положения на облегалката

Свалящ предпазен борд 
с висококачествено 
покритие

 Removable safety bumper 
– covered with high quality 
material

Spacious storage basket

Голям кош за багаж

Всички колела се свалят с едно движение - 
бързо и лесно

 All wheels are quick released

Soft padded liner

Мека подложка на седалката

Голям сгъваем сенник 
с вентилираща секция, 
прозорче за наблюдение на 
бебето и джоб за аксесоари

Big foldable canopy with net for 
summer air flow, viewing panel 
and pocket for accessories

Handle covered with high 
quality material

 Дръжка с 
висококачествено покритие
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LKEL0203GYL
сив лен

grey linen

LKEL0201GTL
графит лен

graphite linen

LKEL0204ORL
орхидея лен
oriicd linen

? positions5,75 kg76x30 cm84x47x25 cm63x48x95 cm

LKEL0202NAL
нейви лен
navy linen

ELEA

Quick and easy one-hand 
folding

Лесно и удобно сгъване с 
една ръка

Multiposition reclining backrest 

Поставка за чаша/шише - включена
Cup holder - included

Много положения на облегалката

Голям сгъваем сенник с козирка, 
прозорче за наблюдение на 
бебето и джоб за аксесоари

Big foldable canopy with sun visor, 
viewing panel and pocket for 
accessories

Свалящ предпазен борд

 Removable safety bumper 

Adjustable leg rest

Регулираща се 
поставка за крачета

Spacious storage basket

Голям кош за багаж

Handle covered with 
high quality faux 

leather

Дръжка с 
висококачествено 

еко кожа

Всички колела се свалят с едно движение - 
бързо и лесно

 All wheels are quick released
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LKMX02001OC 
океан | ocean

LKMX02002OR
орхидея | orchid

LKMX02003GT
 графит | graphite

4 positions8,25 kg80x32 cm90x58x38cm90x58x97 cm

MIXIE

Adjustable leg rest

Pocket and  window on canopy

Регулираща се 
поставка за крачета

Джоб и прозорец на сенника

4 positions reclining backrest

4 положения на облегалката

One hand folding

Сгъване с една ръка

Голям сгъваем сенник с 
козирка и допълнителна 
удължаваща го секция 

Extendable and foldable 
canopy with sun visor

Spacious storage basket

Голям кош за багаж

Всички колела се свалят 
с едно движение и имат амортисьори

All wheels are quick released and with suspension

Регулиращ се борд - 
3 положения

Adjustable front 
bumper - 3 positions
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? positions6,0 kg80x30 cm76x47x30 cm70x47x98 cm

LKAP02002BL
син лен | blue linen

3 800931 036126

LKAP02003OL
орхидея лен | orchid linen

LKAP02001GL
сив лен | grey linen

APRIL

 Big foldable canopy with 
viewing panel 

Голям сгъваем 
сенник прозорче за 
наблюдение на бебето

Adjustable leg rest

Регулираща се 
поставка за крачета

 Tray for the child

Табличка за детето

Spacious storage basket

Голям кош за багаж

Multiposition reclining backrest 

 Cup holder - included

Soft padded liner

Много положения на облегалката

Поставка за чаша/шише - включена

Мека подложка на седалката

Quick and easy 
one-hand folding

Лесно и удобно 
сгъване с една ръка

Всички колела се свалят 
с едно движение и имат амортисьори

All wheels are quick released and with suspension

*Комплектът включва покривало за крачетата
*Foot cover - included
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multi positions6,15 kg73x32 cm105x36x27 cm62x48x103 cm

LKEM02002MO
мока | mocca

LKEM02004OR
орхидея  | orchid

LKEM02001GT
 графит |graphite

LKEM02003OC
океан | ocean

EMOJI

Adjustable leg rest

Pocket and  window on canopy

Регулираща се 
поставка за крачета

Джоб и прозорец на сенника

Multiposition reclining backrest

Много положения на облегалката

Storage basket

Кош за багаж

Easy and compact 
umbrella folding 

Лесно и удобно 
сгъване тип "чадър"

Extendable and foldable 
canopy

Голям сгъваем сенник 
с допълнителна 
удължаваща го секция 
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5,25 kg74x32 cm110x24x25 cm68x47x102 cm

LKCO02001GL
 сив лен | grey linen

LKCO02003OL
орхидея лен | orchid linen

3 800931 036690

LKCO02002BL
син лен | blue linen

3 800931 036683

LKCO02004CL
океан лен | ocean linen

COCO

Easy and compact 
umbrella folding 

Лесно и удобно 
сгъване тип "чадър"

Storage basket

Кош за багаж

Handles made of 
high quality material

Дръжки от 
висококачествен 

устойчив материал

Safety bumper  comfortably opens at front 

Oтварящ се през средата предпазен борд
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CUPH01701BL
универсална поставка за чаша/шише

universal cup/bottle holder

DKK0120001R
дъждобран за количка универсален

rain cover for baby stroller universal

MKK0151WHITE
мрежа против насекоми универсална

mosquito net for baby stroller universal

DKT0004
дъждобран за количка за близнаци

rain cover for twin stroller

STROLLER ACCESSORIESBABY CARRIERS & HARNESS

4-12
months

6-12
months

6-36
months

4-12
months

12-36
months

12-36
months

12-36
months

6-12
months

6-36
months

4-12
months

KENH0202PS
розови звезди | pink stars

KENH0201GS
 сиви звезди | gray stars

KENH0203BS
сини звезди | blue stars

KENH0204LS
лайм звезди | lime stars

KENB0201GR
графит | lilly

KPRS01702GR
колан за прохождане

първи стъпки зелен
walking harness 1st steps green

KPRS01701BE
беж | beige

KPRS01703GY
сив | grey

KPRS01901RE
червен | red

KEND01902MB
дино марин

dino marine blue

KEND01901GG
дино сив гранит
dino gray granite

KEND01903AM
дино аметист
dino amethyst



72 73

DIAPER BAGS & BACKPACKS

CHRAT0202JB
син деним | jeans blue 

CHRA02001BL
черна | black

CHRA01803DG
сив деним | denim grey

CHRA01809ON
оникс | onyx

CHRAT0201GR
графит | graphite

CHRA02003MO
мока | mocca

CHRA02002GY
сива | gray

CHRA01806VB
горски плод | very berry

CHRA01804DF
фрапе деним | denim frappe

STROLLER SETS & MATTRESSES

VVMAT18хххххх 
Матрак за количка
Mattress for stroller

VVKZK18хххххх 
Комплекти за количка

Sets for stroller

* Продуктът се предлага в различни цветове и десени.
За наличности и информация, посетете http://chipolino.com/stock/ 
 
* The product is availiable in different colors and patterns.
To check more info and stock, visit http://chipolino.com/stock/ 

* Комплектът включва мека подложка и възглавничка. Предлага се в различни цветове и десени. 
За наличности и информация, посетете http://chipolino.com/stock/ 
 
* The set includes soft pad and pillow. It is availiable in different colors and patterns.
To check more info and stock, visit http://chipolino.com/stock/ 
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Пътувайте спокойно, сигурно, 
комфортно… това са нашите 
столчета за кола с отличителен 
дизайн!

Travel safely with ease and 
comfort… these are our car seats 
with unique design!     

CAR SEATS



77

Седалката се върти на 360°
4 положения на облегалката

The seat rotates at 360°
4 reclining positions

TOURNEO

• Подходящо за
бебета на възраст
0+ месеца и деца с
тегло до 36 кг
• Регулируеми на 
височина облегалка 
за глава и колани 
• Отлична защита от 
страничен удар

• Suitable for newborn
babies – age 0+
months and children
weighing up to 36 kg
• Height adjustable 
head rest and harness
• Excellent side impact 
protection

360°
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STKTH0201BL
синьо |  blue

3 800931 036508

STKTH0202OR
орхидея |  orchid

STKTH0204MO
мока | mocca

STKTH0205MI
минт | mint

TECHNO 360

Седалката се върти на 360°
The seat rotates at 360°

360°

• Подходящо  за 
бебета на възраст 0+ 
с тегло до 36 kg
• 4 позиции на 
регулиране наклона 
на столчето
• Регулиране 
височината на 
облегалката за глава
• При регулиране 
на облегалката за 
глава, се разширява 
гръбчето (7 позиции) 
- столчето за кола 
расте с вашето дете;
• Допълнителни меки 
подложки

• Suitable for newbron 
babies aged 0+ and 
children weiging up to 
36 kg
• 4 position backrest 
recline
• Headrest height 
adjustment
•When headrest is 
adjusted, backrest 
expands –(7 positions) 
the car seat grows with 
your child.
• Additional soft pads

STKTH0203GR
графит | graphite

STKTOU204CR
кремав | creme

STKTOU203GT
графит |  graphite

STKTOU201BB
синьо |  baby blue

3 800931 036225

STKTOU205RE
червен |  red

STKTOU202BP
 розово | baby pink
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STKTW0203OC
океан | ocean

STKTW0202MO
мока | mocca

STKTW0201GT
графит |  graphite

TWIST

• Подходящо за
бебета на възраст
0+ месеца и деца с
тегло до 36 кг
• Регулируеми на 
височина облегалка 
за глава и колани
• Широка удобна 
седалка
• Допълнителна 
възглавничка за опора 
на главата
• Допълнителна 
защита от страничен 
удар

• Suitable for newborn
babies – age 0+
months and children
weighing up to 36 kg
• Height adjustable 
head rest and harness
• Spacious 
comfortable seat
• Additional head 
support pillow
•Additional side 
protection

STKTW0204OR
орхидея | orchid

STK4X0202GI
момиче | girl

STK4X0201BO
момче | boy

3 положения на облегалката
3 reclining positions

• Подходящо за бебета
на възраст 0+ месеца и
деца с тегло до 36 kg
• Регулируеми на 
височина облегалка за 
глава и колани
• Широка удобна 
седалка – супер мека и 
подплатена

• Suitable for newborn
babies - age 0+ months
and children weighing
up to 36 kg
• Height adjustable head 
rest and harness
• Spacious comfortable 
seat – super soft and extra 
padded

4 MAX

STK4X0203BE
беж | beige

Седалката се върти на 360°
The seat rotates at 360°

360°
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4 положения на облегалката
4 reclining positions

• Подходящо за бебета
на възраст 0+ месеца и
деца с тегло до 36 kg
• Регулируеми на 
височина колани
• Допълнителни меки 
подложки
• Италианска тока FENIX 
- осигурява отлична 
защита
• EASY fix накрайници

• Suitable for newborn
babies - age 0+ months
and children weighing
up to 36 kg
• Height adjustable 
harness 
• Italian FENIX buckle 
- guarantees excellent 
protection
• EASY fix attachments
• Additional soft pads

ORBIT EASY

STKORE022MO
 мока | mocca

STKORE024OR
орхидея | orchid

STKORE021GT
гранит | granite

STKORE023OC
океан | ocean

3 положения на облегалката
3 reclining positions

• Подходящо за бебета
на възраст 0+ месеца и
деца с тегло до 36 kg
• Регулируеми на 
височина облегалка за 
глава и колани
• Допълнителни меки 
подложки

• Suitable for newborn
babies - age 0+ months
and children weighing
up to 36 kg
• Height adjustable head 
rest and harness
• Additional soft pads

4in1

STK410201OC
океан | ocean

STK410204OR
орхидея | orchid

STK410203GT
графит | graphite

STK410205MO
мока | mocca
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CAMINO

• Подходящо за деца с
тегло от 9 до 36 kg
• Регулируеми на 
височина колани
• Допълнителни меки 
подложки

• Suitable for children
weighing from 9 to 36 kg
• Height adjustable 
harness
• Additional soft pads

Столчето се трансформира в бустър 
The car seat transforms into booster

STKCM0203OC
океан | ocean

STKCM0202GT
графит |  graphite

STKCM0201MO
мока | mocca

STKCM0205NA
нейви | navy

STKCM0204OR
орхидея |  orchid

ORBIT

• Подходящо за
бебета на възраст
0+ месеца и деца с
тегло до 25 kg
• Регулируеми на 
височина колани
• Ергономична 
седалка и 
допълнителни меки 
подложки
• Италианска тока 
FENIX - осигурява 
отлична защита

• Suitable for newborn
babies - age 0+ months
and children weighing
up to 25 kgTRAX
• Height adjustable 
harness
• Ergonomic seat and 
additional soft pads
• Italian FENIX buckle - 
•guarantees excellent 
protection

4 положения на облегалката
4 reclining positions

STKOR0202BL
син | blue

STKOR0205YE
жълт | yellow

3 800931 037680

STKOR0204PI
розов | pink

STKOR0201GT
зелен | green

STKOR0201GT
гранит | granite
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ROADY

• Подходящо за деца с
тегло от 22 до 36 kg
• Голяма удобна седалка
• Държач за шише/
чашка
• Тока за заключване на 
автомобилните колани 
според височината на 
детето

• Suitable for children
weighing from 22 to 36 kg
• Big comfortable seat
• Cup/bottle holder
• Buckle for locking 
vehicle belts according to 
child's height

SDKR01203MO
мока | mocca

SDKR01201GY
сива | gray

SDKR01202RE
червена | red
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JETT

• Подходящо за деца с
тегло от 9 до 36 kg
• Регулируеми на 
височина колани и 
облегалка за глава

• Suitable for children
weighing from 9 to 36 kg
• Height adjustable 
harness and head support

Столчето се трансформира в бустър 
The car seat transforms into booster

STKJ02002BD
син деним | blue denim

STKJ02001GD
 сив деним | grey denim

STKJ02003OL
лен орхидея | orchid linen
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• Подходящо за деца с
тегло от 15 до 36 kg
• Тока за заключване на 
автомобилните колани според 
височината на детето

• Suitable for children
weighing from 15 to 36 kg
• Buckle for locking vehicle belts 
according to child's height

SDKB02030NA
нейви | navy

SDKB02040OR
орхидея |  orchid

SDKB02020MO
мока | mocca

SDKB02010GT
гранит |  granite

BOOSTER
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SDKAR02004DE
 деним | denim

SDKAR02003BJ
дънки черно | black jeans

SDKAR02001PR
принцеса | princess

ARCHIE

SDKAR02002RA
 рейсър | racer

• Подходящо за деца с
тегло от 22 до 36 kg
• Голяма удобна седалка
• Държач за шише/
чашка
• Тока за заключване на 
автомобилните колани 
според височината на 
детето

• Suitable for children
weighing from 22 to 36 kg
• Big comfortable seat
• Cup/bottle holder
• Buckle for locking 
vehicle belts according to 
child's height
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STKMA0202BP
розово | baby pink

STKMA0201SL
сребърно |  silver

STKMA0203MO
 мока |  mocca

MALTA

• Подходящо за бебета
на възраст 0+ месеца
с тегло до 13 kg
• Включени  адаптори

• Suitable for newborn
babies - age 0+ months
weighing up to 13 kg
• Adaptors included 

Съвместимо с детски колички MALTA и MALTA 2в1
Compatible with baby strollers MALTA and MALTA 2in1

STKLUM0201GT
графит |  graphite

STKLUM0202ON
оникс | onyx

STKLUM0203NS
небе |  night sky

Съвместимо с детска количка LUMIA
Compatible with baby stroller LUMIA

LUMIA

• Подходящо за бебета
на възраст 0+ месеца
с тегло до 13 kg
• Включени  адаптори 

• Suitable for newborn
babies - age 0+ months
weighing up to 13 kg
• Adaptors included 
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STKML0202MO
мока | mocca

STKML0201GT
графит | graphite

STKML0204OR
орхидея | orchid

STKML0203OC
океан | ocean

3 800931 036201

Съвместимо с детска количка MILO
Compatible with baby stroller MILO

MILO

• Подходящо за бебета
на възраст 0+ месеца
с тегло до 13 kg
• Включени  адаптори

• Suitable for newborn
babies - age 0+ months
weighing up to 13 kg
• Adaptors included 
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AVIA

Compatible with baby stroller AVIA
Съвместимо с детска количка АВИА

STKAV0201ML
мока лен | mocca linen

STKAV0203OL
орхидея лен |   orchid linen

STKAV0202BL
 син лен |  blue linen

• Подходящо за бебета
на възраст 0+ месеца
с тегло до 13 kg
• Включени  адаптори

• Suitable for newborn
babies - age 0+ months
weighing up to 13 kg
• Adaptors included 
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STKNH0203OL
лен орхидея | orchid linen

STKNH0202BD
син деним | blue denim

STKNH0201GD
сив лен |  grey denim

Съвместимо с детска количка НОА
Compatible with baby stroller NOAН

NOAH

• Подходящо за бебета
на възраст 0+ месеца
с тегло до 13 kg
• Включени  адаптори

• Suitable for newborn
babies - age 0+ months
weighing up to 13 kg
• Adaptors included 

STKFA2002MO
 мока | mocca

STKFA2003DE
деним | denim

STKFA2001GT
графит | graphite

Compatible with baby stroller FAMA
Съвместимо с детска количка FAMA

FAMA

• Подходящо за бебета
на възраст 0+ месеца
с тегло до 13 kg
• Включени  адаптори

• Suitable for newborn
babies - age 0+ months
weighing up to 13 kg
• Adaptors included 
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Съвместимо с детска количка ХАВАНА 
Compatible with baby stroller HAVANA

HAVANA

• Подходящо за бебета
на възраст 0+ месеца
с тегло до 13 kg
• Включени  адаптори

• Suitable for newborn
babies - age 0+ months
weighing up to 13 kg
• Adaptors included 
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Съвместимо с детска количка ТЕРА
Compatible with baby stroller TERRA

TERRA

• Подходящо за бебета
на възраст 0+ месеца
с тегло до 13 kg
• Включени  адаптори

• Suitable for newborn
babies - age 0+ months
weighing up to 13 kg
• Adaptors included 

STKTER204OL
орхидея лен |  orchid linen

STKTER201GL
графит лен |  graphite linen

STKTER203BL
син лен | blue linen

STKHA02001ON
оникс |  onyx

STKHA02004MO
мока |  mocca

STKHA02002PU
лила |  purple

STKHA02003GT
графит | graphite

STKTER202ML
мока лен |  mocca linen
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Полезни всеки ден, красиви, сигурни, 
удобни - храненето никога не е било 
толкова лесно и приятно! 

Useful each day, cute, safe, cozy – 
feeding has never been so easy and 
pleasant!

HIGH CHAIRS



Може да се ползва и като 
повдигащо столче

Can be used as 
a booster chair

Може да се ползва и като 
малко столче

Can be used as 
a small chair
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ROTTO

65x26-44 cm50x50x67-92 cm

STHRT02001GT
графтит | graphite

STHRT02002MO
мока | mocca

STHRT02003SK
скай | sky

3 800931 038304

STHRT02004OR
орхидея | orchid

Foot rest - two levels

Поставката за крачета на две нива

Широка и комфортна, 
лесна за почистване седалка от

 висококачествена еко кожа

Wide and comfortable,
easy to clean seat  with faux

leather cover

360°

Седалката се върти на 360° 
и може да се фиксира в 5 позиции

The seat rotates at 360°
and can be fixed in 5 positions
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STHBL02004OR
орхидея | orchid

3 800931 037512

STHBL02003SK
скай | sky

3 800931 037505

STHBL02002MO
мока | mocca

3 800931 037499

STHBL02001GT
графит | graphite

3 800931 037482

LOLLIPOP

3 seat height positions

Removable food tray

3 позиции на седалката на височина

Отстраняваща се табла за хранене

Лесна за почистване седалка 
от висококачествена еко кожа

Лесно и компактно сгъване
с дръжка и колан за носене

Easy and compact folding
with carry handle and belt

Може да се ползва и като 
повдигащо столче

Can be used as 
a booster chair

43-48x40x37 cm 14x50x38 cm 32x60 cm

Easy to clean seat made of
high quality faux leather
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51x60.5 cm51x60.5x83.5 cm

WOODY

STHWD0202GY
сив | grey

STHWD0205SK
скай | sky

STHWD0203YE
жълт | yellow

STHWD0201MO
мока | mocca

STHWD0204OR
 орхидея | orchid

Може да се ползва и като 
малко столче

Can be used as 
a small chair

Removable food tray

Отстраняваща се 
табла за хранене

Комфортна седалка от
 висококачествена еко кожа - лесна 

за почистване

Comfortable seat with faux
leather cover - easy to clean

Legs are made oh high quality  wooden 
material (beech)  from Germany

Краката са изроботени  от  висококачествен 
дървен материал (бук) от Германия

89x34-42 cm80x58x85-105 cm 27x58x85 cm

STHMC02003LM
лайм |  lime

STHMC02004OR
орхидея | orchid

STHMC02001MO
мока | mocca

STHMC02002GY
сив | gray

Двойна табла за хранене
Double food tray

Лесно и компактно сгъване
Easy and compact folding

6 seat height positions

Adjustable leg rest

Basket for accessories

Wheels for easy moving 

Food tray can be 
moved back and forth

6 позиции на седалката на височина

Поставката за крачета може 
да се регулира

Кош за аксесоари

Колела за лесно преместване

Регулираща се напред и 
назад табла за хранене

3 position
backrest

3 положения на 
облегалката

Широка и
комфортна, лесна за

почистване седалка от 
висококачествена еко кожа

Wide and comfortable,
seat wit cover, made of high 

quality faux leather - 
easy to clean

MASTER CHEF
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BANDI

84x28-35 cm40x55x80 cm85x55x80-107 cm

STHBA0201GY
сиво | gray

STHBA0202BL
синьо | blue

STHBA0203PI
розово | pink
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Двойна табла за хранене
Double food tray

Лесно и компактно сгъване
Easy and compact folding

5 seat height positions

Adjustable leg rest

Basket for accessories

Wheels for easy moving 

Food tray can be 
moved back and forth

5 позиции на седалката на височина

Поставката за крачета може да се регулира

Кош за аксесоари

Колела за лесно преместване

Регулираща се напред и 
назад табла за хранене

3 position
backrest

3 положения на 
облегалката

Комфортна и лесна за
почистване седалка

Comfortable,
easy to clean seat

94x29 cm95x54x107 cm 39x54x97 cm

STHMX0203SK
скай| sky

STHMX0204OR
орхидея | orchid

STHMX0202LM
лайм | lime

STHMX0201MO
мока | mocca

Двойна табла за хранене
Double food tray

Лесно и компактно сгъване
Easy and compact folding

6 seat height positions

Adjustable leg rest

Basket for accessories

Wheels for easy moving 

Food tray can be 
moved back and forth

6 позиции на седалката на височина

Поставката за крачета може 
да се регулира

Кош за аксесоари

Колела за лесно преместване

Регулираща се напред и 
назад табла за хранене

3 position
backrest

3 положения на 
облегалката

Широка и
комфортна, лесна за

почистване седалка

Wide and comfortable,
easy to clean seat

MAXI

94x29 cm95x54x107 cm 39x54x97 cm



105

39x75 cm107x65x15 cm100x65x74 cm

TEDDY

STHTD02002SK
скай | sky

3 800931 037147

STHTD02003OR
орхидея | orchid

STHTD02001GY
сиво | gray

Height adjustable leg rest

Поставката за крачета може 
да се регулира на височина

Широка и
комфортна, лесна за

почистване седалка

Wide and comfortable,
easy to clean seat

Лесно и компактно сгъване
Easy and compact folding
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STHSW02002OR
 орхидея | orchid

STHSW02001LM
лайм | lime

STHSW02003TA
 мандарина | tangerine

7 seat height positions

Height adjustable leg rest

Food tray can be moved 
back and forth

3 position
backrest - full flat

7 позиции на седалката на височина

Поставката за крачета може 
да се регулира на височина

Регулираща се напред и 
назад табла за хранене

Широка и комфортна, лесна за 
почистване седалка 

3 положения на 
облегалката - 
пълно лягане

Двойна табла за хранене
Double food tray

72x54x106 cm 31x54x84 cm 87x30 cm

Wide and comfortable, easy 
to clean seat

SWEETY
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И за спане, и на път, и у дома, и по 
света, нашите кошари са изработени 
с подбран текстил, красив дизайн и 
най-високо качество!

For sleep, for travel, at home and 
around the world, our travel cots are 
made of specially selected textiles, 
lovely design and highest quality!

CRIBS AND TRAVEL COTS



109

ROCK-A-BYE

90 x 75 x 94 cm

KOSCRR01903PI
розово | pink

KOSCRR01902BB
син | baby blue

KOSCRR01901IV
 сл. кост | ivory
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104x69x20 cm105x70x86 cm

KOSCLO192BS
бежов звезди | beige stars

KOSCLO191GS
графит звезди | graphite stars

CLOSE TO ME

Антирефлуксна позиция
Anti-reflux position

Mattress in included

Adjusting the crib at height - 5 positions

Rocking function

Co-sleep mode (fixing to the parents’ bed)

Adjustable legs with wheels

Включено матраче

Регулиране на кошарката 
по височина - 5 положения

Функция "люлеене"

Функция „Фиксиране към родителското легло”

Регулируеми крака с колела

Mosquito net

Мрежа против насекоми

Hanging toys for entertainment

Играчки за забавление

* Комплектът включва матраче и възглавничка
* Mattress and pillow included

5 скорости на люлеене

Melodies and nature sounds

Swinging duration (5, 15 and 30 minutes)

5 speeds of swinging

Мелодии и звуци от природата

Таймер - 5, 15, и 30 минути
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BELLA

77x28x20 cm125x69x82 cm

KOSIB0203ML
мента лен | mint linen

KOSIB0204BL
син лен | blue linen

KOSIB0202OL
орхидея лен |  orchid linen

KOSIB0201GL
графит лен | graphite linen

Mosquito net

Wheels with 
parking devices 
for easy moving 

Second layer
for newborn 

babies

Мрежа против насекоми

Колела за лесно 
преместване
с възможност за 
стопиране

Второ ниво - 
подходящо за 

новородени 
бебета

Luxury changing mat 

Side entrance with zip 
for easy access

Страничен отвор 
с цип за лесен достъп

Луксозна подложка 
за повиване

* Комплектът включва чанта за пренасяне
* Carry bag included

Pocket for accessories

Джоб за аксесоари

Tray for accessories

Органайзер за 
принадлежности

Кошарата е изработена от 
висококачествена ленена материя
Travel cot is made of high quality 
linen fabric

SAHARA

77x27x22 cm

126x70x77 cm

KOSISA201PL
пилот | pilot

KOSISA203BE
мече |  bear

KOSISA202BA
балерина |  ballerina

Pocket for accessories

Джоб за аксесоари Side entrance with zip for easy access

Страничен отвор с цип за лесен достъп

* Комплектът включва чанта за пренасяне
* Carry bag included

Wheels with parking 
devices for easy moving 

Колела за лесно 
преместване с 
възможност за стопиране

Second layer for 
newborn babies

Второ ниво - подходящо 
за новородени бебета

Luxury tent with
mosquito net

Луксозна тента с 
балдахин против насекоми

Luxury changing mat
with pockets for
accessories

Луксозна подложка за 
повиване с джобчета 
за аксесоари
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78x26x19 cm

125x65x77 cm

KOSIAR0202BO
момче | boy

KOSIAR0203ON
оникс | onyx

KOSIAR0201GI
момиче | girl

KOSIAR0204GT
 графит | graphite

Pocket for accessories

Джоб за аксесоари

Side entrance with zip 
for easy access

Страничен отвор 
с цип за лесен достъп

* Комплектът включва чанта за пренасяне
* Carry bag included

ARIEL

Second layer
for newborn 
babies

Второ ниво - 
подходящо за 
новородени 
бебета
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Падаща страница - 3 позиции
Drop side - 3 positions

KOSIMER0201GT
графит |  graphite

KOSIMER0203OC
 океан | ocean

KOSIMER0202OR
 орхидея | orchid

KOSIMER0204MO
мока | mocca

Wheels with 
parking devices 
for easy moving 

Колела за лесно 
преместване
с възможност за 
стопиране

Кошарата е изработена от висококачествена, 
хипоалергенна и дишаща материя, която е изключително 
мека на допир и нежна към чувствителната детска кожа.
foldable travel cot is  made of high quality, hypoallergenic 
breathable fabric – soft and gentle and caring for the 
sensitive baby skin. 

Pockets for accessories
at both sides

Джобчета за 
аксесоари от двете страни

* Комплектът включва чанта за пренасяне
* Carry bag included

MERIDA

78x22x22 cm124x64x77 cm

Second layer
for newborn 
babies

Второ ниво - 
подходящо за 
новородени 
бебета
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RBARS017SET
люлеещ механизъм за сгъваема кошара - 2 дъги

rocking mechanism for folding cot - 2 arcs set

KOSCLOSETxxx
Текстилни комплекти за легло БЛИЗО ДО МЕН 
Комплектът включва:
• Долен чаршаф – 80х100 см
• Възглавница с пълнеж мемори пяна – 20х30х2 см
• Калъфка за възглавница с алое вера– 20х30 см
• Олекотена завивка – 70х80 см
Произведени от висококачествени материали и с 
грижа за малкото съкровище!

Bedding sets for cot CLOSE TO ME 
The set includes:
• Sheet – 80х100 cm
• Memory foam pillow  – 20х30х2 cm
• Pillowcase with aloe vera – 20х30 cm  
• Quilt – 70х80 cm
Made of high quality materials and 
care for the little one!

VIBR01701WH
кутия с музика, вибрации и светлини бяла

musical box with vibration and light white

MAT018хххххх
сгъваеми матраци 60/120/6 см
foldable mattresses 60/120/6 cm

* Продуктите се предлагат в различни цветове и десени.
За наличности и информация, посетете http://chipolino.com/stock/ 
 
* The products are availiable in different colors and patterns.
To check more info and stock, visit http://chipolino.com/stock/ 

TRAVEL COT ACCESSORIES

RINGS017SET
халки за сгъваема кошара 4 бр.

set of 4 pcs rings for playpen
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KOSIK02001WH
бяла | white

KOSIK02003LM
лайм |  lime

KOSIK02002RD
 червена | red

CAPRI

78x26x19 cm125x65x77 cm* Комплектът включва чанта за пренасяне
* Carry bag included

Pockets for 
accessories

Джобчета за 
аксесоари

Side entrance with zip 
for easy access

Страничен отвор 
с цип за лесен достъп
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code
цвят | color

PZPLB018xxxx 
ЗАЙЧЕТА | LITTLE BUNNIES 

50x70 cm

BERPZP016C70xxx 
КЛИК | CLICK 

50x70 cm

BERPZP016D70xxx 
ДИНО | DINO 

50x70 cm

BERPZP016D80xxx
ДИНО | DINO 

50x80 cm

* Продуктите се предлагат в различни цветове и десени. За наличности и информация, посетете http://chipolino.com/stock/
* The products are availiable in different colors and patterns. To check more info and stock, visit http://chipolino.com/stock/

CHANGING MATS
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VIBEFP171SI
видео бебефон ПОЛАРИС | baby monitor POLARIS

VIBEFVE17SI
видео бебефон ВЕКТОР | baby monitor VECTOR

PIL02001KOAL
Плюшена играчка с проектор и музика “Коала”

Plush toy with projector and music “Koala”

PIL02002PENG
Плюшена играчка с проектор и музика “Пингвин”

Plush toy with projector and music “Penguin”

BABY MONITORS

BABY SOOTHERS
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BATH PRODUCTS

SVKHI001901 
Сгъваема стойка за вана 

Bath tub stand

SVKCF001901 
Сгъваема стойка за вана

Bath tub stand
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SVM000101SV 
Сгъваема стойка за вана 102 см 

Bath tub stand 102 cm

SVM000103SV 
Сгъваема стойка за вана 92 см 

Bath tub stand 92 cm

VKM0160RBWH | VKM0160RBGO 
Вана за къпане 92 см с термометър

 Bath tubs 92 cm with thermometer
ROYAL BABY

VKM01xxxxxx
Вани за къпане 102 см без термометър ПАТЕ | ГОРСКА ПРИКАЗКА

Bath tubs 102 cm without thermometer DUCK | FOREST FAIRYTALE

VKM01xxxxxx
Вани за къпане 102 см с термометър ЗАЙЧЕТА | БУХАЛЧЕ
Bath tubs 102 cm with thermometer LITTLE BUNNIES | OWLS

BATH PRODUCTS

VKHI00192PI | VKHI00191BL 
Вана за къпане 88 см с термометър

 Bath tubs 88 cm with thermometer
Hippo

VKCF00191BL | VKCF00192PI
Вана за къпане 95 см с термометър

 Bath tubs 95 cm with thermometer
Comfort

* Продуктите се предлагат в различни цветове и десени. За наличности и информация, посетете http://chipolino.com/stock/
* The products are availiable in different colors and patterns. To check more info and stock, visit http://chipolino.com/stock/
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Подложки за къпане от дунапрен
Foam baby bath beds

PZKA01xxx 
Подложки за къпане от пластмаса

ПАТЕ | ЗАЙЧЕТА | БУХАЛЧЕТА | ROYAL BABY | ГОРСКА ПРИКАЗКА
Plastic baby bath beds

DUCK | LITTLE BUNNIES | OWLS | ROYAL BABY | FOREST FAIRYTALE 

PZKT01xxxxx 
Подложки за къпане от текстил

Textile baby bath beds

* Продуктите се предлагат в различни цветове и десени. За наличности и информация, посетете http://chipolino.com/stock/
* The products are availiable in different colors and patterns. To check more info and stock, visit http://chipolino.com/stock/

PZKF016BA03
MINI 

PZKF014BA01
MAXI 

PZKF016BA02
MIDI 

PZKF014BA08
UNICOLOR 

BATH PRODUCTS
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BATH PRODUCTS

PZSST0195PI | PPZSST0192PU | PZSST0194RE | PZSST0193GR | PZSST0191BL
Подложки за къпане от пластмаса 

Platform and stool
StepUp

BATH PRODUCTS

VKBE00191BL | VKBE00192PI 
Вана за къпане 85 см 

 Bath tubs 85 cm 
 Bear

GBOY01901BL | GBOY01902GR 
Гърне / писоар

 Boy potty
Little cow

STPTI0191WH | STPTI0192GR| STPTI0193PI 
Тоалетна седалка със стълба

 Toilet trainer seat w/ ladder
Tippy

PZS2S0191BL | PZS2S0192PI
Подложка за стъпване

 Platform and stool
StepUp2

SVKBE001901
Сгъваема стойка за вана 

Bath tub stand
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G01xxxxxxxx 
Бебешки гърнета

ПАТЕ | ЗАЙЧЕТА | ROYAL BABY | ГОРСКА ПРИКАЗКА
Baby potties

DUCK | LITTLE BUNNIES | ROYAL BABY | FOREST FAIRYTALE

GM01xxxxxx 
Бебешки музикални гърнета

ПАТЕ | ЗАЙЧЕТА | ROYAL BABY | ГОРСКА ПРИКАЗКА
Baby musical potties

DUCK | LITTLE BUNNIES | ROYAL BABY | FOREST FAIRYTALE

GA01xxxxxx 
Бебешки гърнета противохлъзгащи 

ПАТЕ | ЗАЙЧЕТА | БУХАЛЧЕТА
ROYAL BABY | ГОРСКА ПРИКАЗКА

Antislip baby potties
DUCK | LITTLE BUNNIES | OWLS

ROYAL BABY | FOREST FAIRYTALE

GS01xxxxxxx 
Бебешки гърнета тип столче

ЗАЙЧЕТА | ГОРСКА ПРИКАЗКА
Baby chair-potties

LITTLE BUNNIES | FOREST FAIRYTALE

GMS01xxxxxx 
Бебешки музикални гърнета тип столче

ЗАЙЧЕТА | ГОРСКА ПРИКАЗКА
Baby musical chair-potties

LITTLE BUNNIES | FOREST FAIRYTALE

* Продуктите се предлагат в различни цветове и десени. За наличности и информация, посетете http://chipolino.com/stock/
* The products are availiable in different colors and patterns. To check more info and stock, visit http://chipolino.com/stock/

BATH PRODUCTS

GAM01xxxxx 
Бебешки музикални гърнета противохлъзгащи 

ПАТЕ | ЗАЙЧЕТА | БУХАЛЧЕТА | ROYAL BABY | ГОРСКА ПРИКАЗКА
Antislip musical baby potties

DUCK | LITTLE BUNNIES | OWLS | ROYAL BABY | FOREST FAIRYTALE
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STPA01xxxxx 
Седалки за тоалетна противохлъзгащи - удобни и лесни за почистване

ПАТЕ | ЗАЙЧЕТА | БУХАЛЧЕТА | ROYAL BABY | ГОРСКА ПРИКАЗКА
Antislip toilet trainers - comfortable and easy to clean

DUCK | LITTLE BUNNIES | OWLS | ROYAL BABY | FOREST FAIRYTALE

STP01xxxxxx
Седалки за тоалетна - удобни и лесни за почистване

ПАТЕ | ГОРСКА ПРИКАЗКА
Toilet trainers - comfortable and easy to clean

DUCK | FOREST FAIRYTALE

STPS01xxxxx
Меки седалки за тоалетна - удобни и лесни за почистване

ЗАЙЧЕТА | БУХАЛЧЕТА
Soft toilet trainers - comfortable and easy to clean

LITTLE BUNNIES | OWLS

PZS01xxxxxx
Подложки за стъпване

ПАТЕ | ЗАЙЧЕТА | БУХАЛЧЕТА | ROYAL BABY | ГОРСКА ПРИКАЗКА
Platform and stool

DUCK | LITTLE BUNNIES | OWLS | ROYAL BABY | FOREST FAIRYTALE

* Продуктите се предлагат в различни цветове и десени. За наличности и информация, посетете http://chipolino.com/stock/
* The products are availiable in different colors and patterns. To check more info and stock, visit http://chipolino.com/stock/

BATH PRODUCTS
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Игрите никога нямат край с 
продуктите на Чиполино! Те са 
винаги съобразени с интересите 
и нуждите на детето във всяка 
възраст, доказано безопасни са и 
гарантират смях и забавление! 

Games never end with Chipolino toys! 
They are safe and designed according 
to children’s interests and needs in all 
ages - to guarantee fun and smiles!
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PLAY & FUN
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PLAYMATS

PGS01802SHE
овчици | sheeps

80x82 cm

PGS01804MUL
мултиколор | multicolor

100x100 cm

PGS01803FRI
приятели | friends

100x100 cm

PGS01801BDO
мече и кученце | bear and doggie

84x82 cm

PGS01806BLI
лъвче | baby lion

58x80 cm

PGS01805DOL
делфинче | dolphin

64x75 cm

All Chipolino playmats are specially designed to stimulate and develop baby’s motor and sensor skills during play time - with fun toys, sounds 
and different kinds of textures. Padded, soft, comfortable and made of high quality safe materials – a real pleasure for each baby! 

PGF01701SBU
пролетна пеперудка | spring butterfly

106x74 cm

PGF01502FIS
рибка | fish
100x90 cm

PGF01501FOX
лисичка | fox

90x86 cm

PGF01703BSH
мече и агънце | bear and lamb

90x87 cm

PGF01503SHE
овчица | little sheep

88x84 cm

PGF01702BLI
малко лъвче | baby lion

82x84 cm

PLAYMATS
Постелките за активна гимнастика на Чиполино са специално проектирани да стимулират и развиват моториката и сетивата на 
бебето по време на игра със забавни играчки, звуци и различни на допир материи. Подплатени, меки, комфортни и изработени са от 
висококачествени и безопасни материали – истинско удоволствие за бебето!
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BABY ROCKERS

SHEFI0181BF
бежов | beige

SHEFI0183PI
розов | pink

SHEFI0182MC
ФИЕСТА мултиколор | FIESTA multi color

• 10 мелодии
• Вибрация
• Люлееща функция

• 10 melodies
• Vibration
• Rocking function

За игра или за сън, шезлонгите на Чиполино са винаги до вас за уют, удобство, сигурност! 
For play or sleep, Chipolino rockers are always beside you assuring relaxation, comfort, safety!

SHEDL0203BR
птиче | bird

SHEDL0201LI
лъвче | lion

MUSICAL MOBILES FOR BED

MILC01809WF
диви приятели

wild friends

MILC01810LH
малки кончета

little horses

MILC01811BB
малки зайчета
baby bunnies

MILC01812FF
горски приятели

forest friends

MILC01802HA
животинчета

happy animals

MILC01804OH
къщичка за бухали

owls home

MILC01805SW
морски свят

sea world

MILC01807LS
малки плувци
love to swim

MILC01808LF
приятели

lovely friends

Универсален захват за всяка кошара или дървено легло. 
Universal clamp suitable for any playpen or wooden bed.

SHEDL0202SN
DOLCE охлювче | DOLCE snail

• Мелодии
• Звуци от природата 
• Вибрираща функция

• Melodies
• Nature sounds
• Vibration
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BABY BOUNCERS AND CRADLES 

SHECP0203OR
орхидея | orchid

SHECP0202MO
мока | mocca

SHECP0201GY
КАПРИЗ сив | CAPRIZ grey

• Различни  мелодии
• 3 скорости на люлеене
• Таймер на люлеене
• Дистанционно управление
• Сенник с мрежа и играчки

• Different melodies
• 3 speeds of swinging
• Cradling timer
• Remore control
• Canopy with net and toys

За игра или за сън, шезлонгите на Чиполино са винаги до вас за уют, удобство, сигурност! 
For play or sleep, Chipolino bouncers are always beside you assuring relaxation, comfort, safety!

SWING PARADISE

LSHP01901BR
синя панделка | blue ribbon

LSHP01902PR
розова панделка | pink ribbon

LSHP01903BG
ПАРАДАЙЗ бежова панделка | PARADISE beige ribbon

Бебешка люлка-шезлонг подходяща за новородени бебета и много малки деца на възраст от 0 до 6 м. и с тегло до 9 кг.
Baby swing and bouncer suitable for newborn babies and very little children aged around 0 to 6 months weighing not more than 9 kg

• 10 мелодии
• 5 скорости на люлеене
• Вибрация

• 10 melodies
• 5 speeds of swinging
• Vibration

SHES01901BL
син | blue

SHES01902PI
розов | pink

SHES01903GY
СИЕСТА сив | SIESTA grey

• Музика
• Вибрация

• Music
• Vibration
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LSHAD0203DG
кученце сиво | doggie gray

LSHFE0203BR
птиче | bird

LSHAD0202GY
сиво слонче | gray dumbo

LSHFE0201LI
лъвче | lion

LSHAD0201PI
АИДА розово слонче | AIDA  pink dumbo

LSHFE0202SN
ФЕЛИСИТИ охлювче |  FELICITY snail

SWINGS
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SWING LULLABY

• 3 скорости на люлеене 
• Музика (мелодии и 
звуци от природата)

• 3 speeds of swinging
• Music (melodies and 
natural sounds

• 5 скорости на люлеене 
• Мелодии и звуци от 
природата
• Дистанционно 
управление

• 5 speeds of swinging 
• Music (melodies and 
natural sounds)
• Remote control

• Мелодии и звуци от природата
• 5 скорости на люлеене
• Таймер на люлеене

• Melodies and nature sounds
• 5 speeds of swinging
• Swinging timer

LSHLB0202MO
мока | mocca

LSHLB0203OR
орхидея  | orchid

LSHLB0201GY
ЛЮШ-ЛЮШ сива | LULLABY grey
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BABY WALKERS

PRLI01702PI
розов | pink 

PRLI01704GR
зелен | green

PRLI01703BE
беж | beige

PRLI01701BL
ЛИЛИ 4в1 син | LILLY 4in1 blue

• Музикален бебешки 
център за игра
• Люлка
• Проходилка
• Играчка за бутане

• Musical activity play 
center
• Rocker
• Baby walker
• First steps push toy

• Музикален бебешки 
център за игра
• Люлка
• Проходилка
• Играчка за бутане

• Musical activity play 
center
• Rocker
• Baby walker
• First steps push toy

PRFN01903YS
звезди | yellow stars

PRFN01901PD
розови точки | pink dots

PRFN01902BE
бежови точки | beige dots

PRFN01904BL
ФЕНСИ 4 в1 синьо/лайм |FANCY 4in1 blue/lime

BABY WALKERS

PRJL01902RA
зайчета | rabbits

PRJL01901ST
ДЖОЯ ЛУКС 4в1 звездички |JOYA LUX 4in1 stars

Седалката се върти на 360°
Seat rotates at 360°

Бебешко бънджи
Jumper

Музикален бебешки център за игра
Musical activity play center

Люлка
Rocker

360°
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MUSICAL FIRST STEPS PUSH TOYS 

MIK02003BLK
кубчета | blocks

MIK01804SWT
сладкиши | sweets

MIK02001PIA
пиано | piano

MIK02002LAP
учи и играй |learn & play

MIK01803FRI
приятели | friends

• Топки за игра
• Отделящи се 
играчки

• Balls for play
• Removable toys

• Топки за игра
• Отделящи се 
играчки

• Balls for play
• Removable toys

BABY WALKERS

PRCR02001BL
синя | blue

PRCR02002PI
розовd | pink

PRSM0184ML
шарена | multicolor

PRCR02003RD
КАРЕРА червена |  CARRERA red

PRJOL0191BE
ДЖОЛИ 3в1 беж лъвче |JOLLY 3in1 beige lion

PRJOL0192YE
жълт | yellow

PRJOL0193LM
лайм | lime

• Музикален бебешки 
център за игра
• Проходилка
• Играчка за бутане

• Musical activity play 
center
• Baby walker
• First steps push toy
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RIDE ON CARS

ROCS01402PI
розова | pink

ROCSP0202BK
черна | black

ROCSP0201WH
бяла |  white

ROCSP0203RE
Speed червена | red

ROCLR0171WH
бял | white

ROCGL630192R
червен | red

65 cm

70 cm

29cm

36 cm

ROCLR0172RE
LAND ROVER червен | red

ROCGL630191W
MERCEDES AMG GLE 63 COUPE бял | white

70 cm45 cm

93 cm

RIDE ON CARS

60 cm
27 cm

60 cm
38 cm

ROCFT0181WH
бял | white

ROCFT0182RE
червен | red

ROCFT0183BL
FIAT 500 син | blue

ROCAT01802P
розов | pink

ROCAT01803BL
син | blue

ROCAT01801R
ATV червен | red
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RIDE ON CARS

ROCRR0182RE
червен | red

ROCSPH021WH
бяла | white

ROCRR0183BL
син | blue

ROCRR0184P
розова | pink

ROCSPH023RE
червена | red

ROCSPH022BK
 SPEED

с дръжка/сенник червен |with handle/canopy red

ROCRR0181WH
RR MAX

с дръжка/сенник бял | with handle/canopy white

70 cm

80 cm

65 cm 65 cm45 cm

40 cm

30 cm 30 cm

85 cm

85 cm 85 cm

93 cm

RIDE ON CARS

ROCMGLE202RE
червена | red

ROCMGLE203BL
синя | blue

ROCMGLE201WH
MERCEDES AMG GLЕ 63

с дръжка/ сенник бял |with handle and canopy white

ROCPL02001WH
POLICE

с дръжка бял |with handle white

ROCFT02001RE
FIRE TRUCK

с дръжка червена |with handle red

80 cm33 cm

97 cm

ROCAMGC181WH
бял | white

ROCAMGC183BL
син | blue

ROCAMGC184PI
роза | pink

ROCAMGC182RE
MERCEDES BENZ GL63 AMG

с дръжка/сенник червен |with handle/canopy red

85 cm39 cm

84 cm



* Soft EVA wheels / Меки EVA гуми   PU seat / Седалка еко кожа
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BATTERY CARS

108 cm

121 cm

66 cm

71 cm

ELJAUQ7021B
ELJAUQ701BL

черена| black

ELKAUQ8203B
черена | black

дистанционно 
управление

remote control

дистанционно 
управление

remote control

ELJAUQ7023R
ELJAUQ703RE
червена | red

ELKAUQ8201W
бяла | white

ELKAUQ8202R
AUDI Q8 червена | red

ELJAUQ7022W
ELJAUQ702WH

AUDI Q7 бяла | white

1x12V/ 4.5Ah mp3

2x6V/ 7Ah mp3

* Soft EVA wheels / Меки EVA гуми

BATTERY CARS

ELJPOL2S21W
бял | white

ELJMBAMG21W
бял | white

дистанционно 
управление

remote control

143 cm

133 cm

1x12V/ 7Ah  mp3

82 cm

83 cm

дистанционно 
управление

remote control

ELJMBAMG22R
червен | red

ELJMBAMG23B
MERCEDES черен | black

ELJPOL2S22B
  POLICE черен/black

1x12V/ 10Ah  mp3

* Soft EVA wheels / Меки EVA гуми   PU seat / Седалка еко кожа 

* Soft EVA wheels / Меки EVA гуми  
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BATTERY CARS

ELKBMW203RE
ELKBMW183RE

BMW X6  червен | red

ELKBMW201BL
ELKBMW181BL
черен | black

ELKBMW202WH 
ELKBMW182WH

бял | white

116 cm74 cm

BATTERY CARS

ELJML3502WH
бял | white

ELJML35022R
червен | red

ELJML35021B
ML350  черен | black

ELKMBGLE02RE
MERCEDES BENZ GLE63S AMG   черен | black

дистанционно 
управление

remote control

дистанционно 
управление

remote control

2x6V/ 4Ah mp3

2x6V/4,5Ah mp3

110 cm

107 cm

62 cm

68 cm

ELJML35023W
ELJML350N3W
   бял | white

118 cm

72 cm

дистанционно 
управление

remote control

дистанционно 
управление

remote control

ELJLRDI02BK
черен | black

ELJLRDI01WH
LAND ROVER DISCOVERY  бял | white

1x12V/ 7Ah 

2x6V/7Ah  

mp3

mp3

Soft EVA wheels / Меки EVA гуми   * Soft EVA wheels / Меки EVA гуми



147

ELKJSVR201W
бяла | white

ELKBMW202WH
бяла | white

ELKJSVR202R
червена | red

110 cm
65 cm

дистанционно 
управление

remote control

дистанционно 
управление

remote control

ELKJSVR203B
JAGUAR  червена | red

1x12V/7Ah

1x12V/7Ah 

mp3

mp3

BATTERY CARS

ELKVWBD23PI
ELKVWBD03PI

VW BEETLE DUNE  розова | pink

ELKVWBD21RE
ELKVWBD01RE
червена | red

ELKVWBD24YE
ELKVWBD04YE
жълта | yellow

ELKVWBD22WH
ELKVWBD02WH
бяла | white

123 cm

69 cm
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ELKBMWI82WH
бяла | white

127 cm76 cm

дистанционно 
управление

remote control

дистанционно 
управление

remote control

ELKBMWI81BL
BMW I8 Concept   синя/blue

2x6V/7Ah 

1x12V/7Ah 

mp3

mp3

BATTERY CARS

ELKLASVJ24Y
LAMBORGHINI   жълта | yellow

ELKLASVJ23G
зелена | green

ELKLASVJ22R
червена | red

ELKBMWI83BK
   червена | red

ELKLASVJ21B
черна | black

123 cm66,5 cm Soft EVA wheels / Меки EVA гуми   

Soft EVA wheels / Меки EVA гуми   PU seat / Седалка еко кожа

ELKJSVR204P
розова | pink

* Soft EVA wheels / Меки EVA гуми   
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2x6V/4Ah mp3

148

15 cm62 cm

дистанционно 
управление

remote control

дистанционно 
управление

remote control

1x12V/ 4.5Ah 

1x12V/4Ah 

mp3

mp3

BATTERY CARS

ELKMBAMGGT23W / ELKMBAMGGT03W
MERCEDES AMG GT  бяла | white

ELKMBAMGGT22R
ELKMBAMGGT02R

червена | red

ELKPOL201B
POLICE  черна | black

ELKMBAMGGT21B
черна | black

108.4 cm67.4 cm Soft EVA wheels / Меки EVA гуми   

Soft EVA wheels / Меки EVA гуми   

ELKBMWGT02R
BMW 6 GT   червен | red

ELKMCH171BL
MINI COOPER HATCH    червен | red

ELKBMWGT03W
бял | white  

ELKMCH172WH
бял | white  

ELKBMWGT01B
черен | black

106 cm

110 cm

64 cm

62 cm

BATTERY CARS

дистанционно 
управление

remote control

дистанционно 
управление

remote control

2x6V/4Ah mp3
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TRK2P0202NA
нейви |  navy

Предната седалка се върти на 360°
Front seat rotates at 360° 

TRICYCLE 2PLAY

TRK2P0201MO
моса | mocca

360°

Кош за аксесоари

Spacious storage

Сгъваеми поставки за крачетата

Foldable foot rests

Подходяща за две деца с общо 
тегло до 50 кг
Suitable for two children with total 
weight up to 50 kg

Big foldable 
canopies  with sun 

visors

Големи сгъваеми 
сенници с козирки

TRK2P0203OR
орхидея | orchid

Големи помпащи гуми
от висококачествен каучук

Big air high quality rubber wheels

Чанта за аксесоари на дръжката

Bag for accessories on the handle 

Двете седалки се въртят на 360°
Both seats rotate at 360° 

TRK2F0192OC
океан | ocean

TRK2F0191GY
сив | grey

TRICYCLE 2FUN

TRK2F0193АМ
аметист | amethyst

360°360°

Гуми от висококачествен каучук

Кош за аксесоари

High quality rubber wheels

Spacious storageRemovable
leg rest

Подвижна 
поставка за 
крачета

Сгъваеми поставки за крачетата

Foldable foot rests

Height adjustable 
handle bar

Регулираща се на 
височина дръжка за 
родителски контрол

Подходяща за две деца с общо 
тегло до 40 кг
Suitable for two children with total 
weight up to 40 kg

Поставка за чаша/шише

Cup holder

Big foldable canopies

3 positions of
both backrests

Големи сгъваеми сенници

3 положения на 
двете облегалки
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Много положения на облегалката 
включително пълно лягане

Multiposition adjustable backrest including full flat

TRKBLD02001RD
 червена | red

TRKBLD02002MO
мока | mocca

TRKBLD02004NV
нейви | navy

TRKBLD02005OR
 орхидея | орхидея

TRICYCLE BOLIDE

TRKBLD02003GT
графит |  graphite

Height adjustable 
handle bar

Регулираща се на 
височина дръжка за 
родителски контрол

Подходяща за деца с тегло до 25 кг
Suitable for children weighing up to 25 kg

Сгъваема поставка за крачетата

Foldable foot rest

Removable 
leg rest

Подвижна 
поставка
за крачета

Big foldable canopy with net 
section for summer

Голям сгъваем сенник с 
вентилираща секция

Additional soft 
padded seat cover

Допълнителна подплатена 
седалка

Големи помпащи гуми
от висококачествен каучук

Кош за багаж

Big air high quality rubber wheels

Storage basket

TRICYCLE VECTOR

TRKMX0185PU
лила | purple

TRKMX0182GY
сив | gray

TRKMX0184JE
дънки | jeans

Трансформира се в триколка
за по-голямо дете

Transforms into tricycle for bigger child

Две позиции: НАПРЕД (по посока 
на движение) и НАЗАД (с лице към 

родителя)
Two positions of the seat – FORWARD 

facing and FACE-TO-FACE mode

Подходяща за деца с тегло до 25 кг
Suitable for children weighing up to 25 kg

Height adjustable 
handle bar with cup 

holder

2 recline positions

Регулираща се на 
височина дръжка за 

родителски контрол с 
поставка за чаша

2 положения на облегалката

Big foldable canopy and 
comfortable textile seat

Голям сгъваем сенник и 
комфортна текстилна седалка

Кош за багаж

Гуми от 
висококачествен каучук

Storage basket

High quality rubber 
wheels

Сгъваема поставка
за крачетата

Foldable foot rest
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TRKLRG02001GT

 графит | graphite
TRKLRG02002MO
мока | mocca

TRKLRG02004OR
орхидея | orchid

TRKLRG02003OC
океан | ocean

TRICYCLE LARGO 360°

Трансформира се в триколка
за по-голямо дете

Transforms into tricycle for bigger child

Седалката ляга и се върти на 360°
Seat reclines and rotates at 360°Big foldable canopy and 

comfortable textile seat

Голям сгъваем сенник и 
комфортна текстилна седалка

Кош за багаж

Storage basket

Height adjustable 
handle bar

Регулираща се на 
височина дръжка за 
родителски контрол

Bag for accessories 
on the handle 

Чанта за аксесоари 
на дръжката

Подходяща за деца с тегло до 25 кг
Suitable for children weighing up to 25 kg

Сгъваема поставка
за крачетата

Foldable foot rest

Removable 
leg rest

Подвижна 
поставка
за крачета

Много положения на облегалката 
включително пълно лягане

Multiposition adjustable backrest including full flat

TRKPO0195AM
аметист | amethyst

TRKPO0192GG
гранит | granite grey

TRKPO0191OC
океан | ocean

TRICYCLE POLAR

TRKPO0182BR
кафяв | brown

Height adjustable 
handle bar

Регулираща се на 
височина дръжка за 
родителски контрол

Подходяща за деца с тегло до 25 кг
Suitable for children weighing up to 25 kg

Сгъваема поставка за крачетата

Foldable foot rest

Removable 
leg rest

Подвижна 
поставка
за крачета

Big foldable canopy with sun 
visor, window and pocket

Голям сгъваем сенник с 
козирка, прозорец и джоб

Additional soft 
head support pad

Допълнителна подплатена 
подложка за главичката

Големи помпащи гуми
от висококачествен каучук

Кош за багаж

Big air high quality rubber wheels

Storage basket
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TRICYCLE CARRETERA

TRKBLD02004NV
нейви | navy

TRKCA0201GT
 графит | graphite

TRKBLD02005OR
орхидея | orchid

Трансформира се в триколка
за по-голямо дете

Transforms into tricycle for bigger child

Седалката се върти на 360°
Seat rotates at 360° 

TRICYCLE ARENA

TRKAR02002DE
деним | denim

TRKAR02003MO
мока | mocca

TRKAR02001GR
графит | graphite

TRKAR02004OR
орхидея | orchid

360°

Кош за багаж

Storage basket

Сгъваема поставка
за крачетата

Foldable foot rest

Подходяща за деца с тегло до 25 кг
Suitable for children weighing up to 25 kg

Big foldable canopy and 
comfortable textile seat

Голям сгъваем сенник и 
комфортна текстилна седалка

Гуми от висококачествен 
каучук

High quality rubber wheels

360°

Трансформира се в триколка
за по-голямо дете

Transforms into tricycle for bigger child

Седалката се върти на 360°
Seat rotates at 360°

Подходяща за деца с тегло до 25 кг
Suitable for children weighing up to 25 kg

Bag for accessories 
on the handle 

Чанта за аксесоари 
на дръжката

Big adjustable and foldable 
canopy with visor

Голям сгъваем сенник с козирка 

Кош за багаж

Storage basket

Сгъваема поставка
за крачетата

Foldable foot rest

Additional soft 
head support pad

Допълнителна подплатена 
подложка за главичката
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TRICYCLE POLOTRICYCLE JAZZ

TRKJA0201GT
графит | graphite

TRKJA0203OR
 орхидея | orchid

TRKJA0204OC
 океан | ocean

Подходяща за деца с тегло до 25 кг
Suitable for children weighing up to 25 kg

Bag for accessories 
on the handle 

Чанта за аксесоари 
на дръжката

Big adjustable and foldable 
canopy with visor

Голям сгъваем сенник с козирка 

Кош за багаж

Storage basket

Сгъваема поставка
за крачетата

Foldable foot rest

Additional soft 
head support pad

Допълнителна подплатена 
подложка за главичката

Трансформира се в триколка
за по-голямо дете

Transforms into tricycle for bigger child

Седалката се върти на 360°
Seat rotates at 360° 

360°

Bag for accessories 
on the handle 

Чанта за аксесоари 
на дръжката

Big adjustable and foldable 
canopy with visor

Голям сгъваем сенник с козирка 

Кош за багаж

Storage basket

Сгъваема поставка
за крачетата

Foldable foot rest

Additional soft 
head support pad

Допълнителна подплатена 
подложка за главичката

Подходяща за деца с тегло до 25 кг
Suitable for children weighing up to 25 kg

TRKJA0202NA
 нейви | navy

Трансформира се в триколка
за по-голямо дете

Transforms into tricycle for bigger child

Седалката се върти на 360°
Seat rotates at 360° 

TRKPO0201GL
сив лен | grey linen

TRKPO0204OL
орхидея лен | orchid linen

TRKPO0202DL
деним лен | denim linen

TRKPO0203ML
мента лен | mint linen

360°
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TRICYCLE RUNNER

TRICYCLE STRIKE

TRKSK0201GR
зелена | green

TRKSK0202OR
оранж | orange

TRKSK0203RE
червена | red

TRKRU0201BL
синя | blue

TRKRU0202PU
лилава | purple

TRKRU0203YE
 жълта | yellow

TRICYCLE JOGGER
Подходяща за деца с тегло до 25 кг
Suitable for children weighing up to 25 kg

Подходяща за деца с тегло до 25 кг
Suitable for children weighing up to 25 kg

TRKJG02003OC
океан |  ocean

TRKJG02002MO
мока |  mocca

TRKJG02004OR
орхидея | orchid

TRKJG02001GT
графит | graphite

Трансформира се в триколка
за по-голямо дете

Transforms into tricycle for bigger child

Седалката се върти на 360°
Seat rotates at 360° 

Height adjustable 
handle bar

Регулираща се на 
височина дръжка за 
родителски контрол

Big adjustable and foldable 
canopy with visor

Голям сгъваем сенник с козирка 

Кош за багаж

Storage basket

Сгъваема поставка
за крачетата

Foldable foot rest

Additional soft 
head support pad

Допълнителна подплатена 
подложка за главичката

Подходяща за деца с тегло до 25 кг
Suitable for children weighing up to 25 kg

Поставка за 
чаша/шише

Cup holder
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Продуктът се предлага в цветна кутия.
Седалката и кормилото се регулират на височина. 

Product is offered in a colorful gift box. 
Saddle and steering bar are height adjustable.

Продуктът се предлага в цветна кутия.
Седалката и кормилото се регулират на височина. 

Product is offered in a colorful gift box. 
Saddle and steering bar are height adjustable.

BALANCE BIKE CASPER

BALANCE BIKE SPEKTER

DIKSP01903ML
мултиколор | multicolor

DIKC01706FM
смешковци | funny monsters

DIKC01708FP
цветя | flower power

DIKC01707BR
състезатели | best racers

DIKSP01902NO
неон оранж | neon orange

DIKSP01901NG
неон зелен | neon green

DIKMB0201MI
минт | mint

DIKMB0202OR
оранжева | orange

DIKMB0204YE
жълта |yellow

TRKSM0201RE
червена | red

DIKMB0203PI
розова | pink

TRKSM0203WH
бяла | white

TRICYCLE AND BALANCE BIKE SMARTY

FOUR WHEELER MAXBIKE

TRKSM0202YE
жълта |yellow

Подходяща за деца с тегло до 25 кг
Suitable for children weighing up to 25 kg

Подходяща за деца с тегло до 25 кг
Suitable for children weighing up to 25 kg
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DSKIE0201WH
 тикви | Hallowen pumpkins

DSCRE0205BG
 черно бял
black/white

DSCRE0212PU
звезди | stars

DSCRE0207PG
зелен графити

green grafitti

DSCRE0209CG
розова мъгла

pink haze

DSCRE0204BW
дъга | rainbow

DSCRE0210CG
градски графити

city grafitti

DSCRE0211ST
бонбонки | candy galore

DSCRE0203RA
космос | space

DSCRE0208PH
лила графити
purple grafitti

DSCRE0206GG
черни графити

black grafitti

DSCRE0202SP
 цв.графити

colorful grafitti

SCOOTERS4 IN 1 TOY ALL RIDE
RIDE ON, BALANCE TOY, TRICYCLE, SCOOTER

DSAR02002RD 
4в1 “ALL RIDE” син  /  sky

DSCRE0201CG 
жълт  /  yellow

DSAR02003YE
червен  /  red

Подходяща за деца с тегло до 25 кг
Suitable for children weighing up to 25 kg
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KZKSI0181DA
маргаритка | daisy

KZKEM0182LH
сърчица | litte hearts

KZKEM0183SB
сладко мече | sweet bear

KZKEM0184BE
пчеличка | bее

KZKGB01801DA
маргаритка | daisy

KZKSI0183LH
сърчица | litte hearts

KZKGB01804SH
сърчица | sweet hearts

KZKGB01803FL
ГАБИ цветенца | GABBY flowers

DOLL STROLLERS

KZKEM0181FL
ЕМА цветна градинка | EMMA flower garden

KZKSI0182FR
СИМА приятели | SIMA friends

166

DSDIS0192GO
зелен/оранж |  green/orange

DSDIS0195OY
 оранж/жълт |  orange/yellow

DSDIS0193GB
сив/син |  grey/blue

DSDIS0194RB
червен/черен  |  red/black

DSKIE0203GR
син | blue

DSKIE0207RB
бял/зелен | white/green

DSKIE0204OR
зелен | green

DSKIE0207RB
червен/черен | red/black

DSKIE0205PU
оранжев | orange

DSKIE0206WG
лила | purple

DSDIS0191YP
Диско  жълт/розов | Disco  yellow/pink

DSKIE0202BL
  Киди Ево  бял| Kiddy Evo white

SCOOTERS
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СИМВОЛИ / SYMBOLS

* ЧИПОЛИНО си запазва правото да променя спесификацията на продуктите от текущата колекция. 
Цветовете на продуктите, показани в каталога, могат леко да се различават от реалните.

* CHIPOLINO reserves the right to change products specifications in this catalogue.  
The actual colors of the products may differ slightly from the ones in the pictures.

Възраст / Age

Ширина на седалката / Seat width

Размери на количката - разгъната Д x Ш x В / Stroller size unfolded L x W x H

Размери - разгънат продукт Д x Ш x В / Size unfolded L x W x H

Размери - сгънат продукт Д x Ш x В / Size folded L x W x H

Размери на количката - сгъната Д x Ш x В / Stroller size folded L x W x H

Тегло / Weight

Тегло рама / Frame weight

Кош за новородено / Carry cot

Столче за кола / Car seat

Акумулаторна батерия / Battery

Термометър / Thermometer

Музика / Music

Вибрация / Vibration

Тегло седалка / Seat weight

Тегло кош за новородено / Carry cot weight

Тегло столче за кола / Car seat weight

Позиции на гръбчето / Backrest positions

Седалката се монтира в двете посоки / Reversible seat



CHIPOLINO LTD
BULGARIA, 4027 Plovdiv, 1 Golyamokonarsko shosse Str.

Foreign Trade Department
tel.: + 359 32 600 895 + 359 32 600 898 + 359 32 921 942
mobile:  + 359 885 363 616 + 359 885 363 645 + 359 882 643 479

trade@chipolino.com, chipolino@chipolino.com,
export@chipolino.com

Търговски отдел - България
032/600 875, 0885 837 997, sales@chipolino.com

032/600 892, 0888 295 924, showroom@chipolino.com
032/600 872, 0888 575 671, r.matanska@chipolino.com

www.chipolino.com


	cover
	cover_11
	catalog_chipolino_2020_web
	cover_back

