СЪДЪРЖАНИЕ
INDEX

Мисия, Визия, Ценности
Mission, Vision, Values

2

Продукти за баня
Bath Products

106

Децата са всичко
Kids Are Everything

3

Постелки за бебешка гимнастика
Play Mats

116

Детски колички
Baby Strollers

4

Музикални играчки за легло
Musical Mobiles for Bed

120

Летни колички
Lightweight Strollers

36

Бебешки шезлонги и люлки		
Baby Rockers, Bouncers and Swings

123

Кенгуру и колан за прохождане
Baby Carriers & Harness

52

Проходилки		
Baby Walkers

130

Аксесоари за количка			
Stroller Accessories

53

Музикални играчки за прохождане
Musical First Steps Push Toys

135

Комплекти и матрачета за количка
Stroller Sets & Stroller Mattresses

54

Коли за яздене
Ride On Cars

136

Чанти и раници за количка
Diaper Bags & Backpacks

55

Електрически коли
Battery Cars

141

Столчета за кола		
Car Seats

56

Триколки
Tricycles

149

Столчета за хранене
High Chairs

74

Детски играчки за баланс
Balance Toys

162

Кошари			
Cribs And Travel Cots

86

Скутери
Scooters

166

Колички за кукли		
Doll Strollers

169

Символи
Symbols

170

Аксесоари за кошара и бебефони
102
Travel Cots Accessories and Baby Monitors
Играчки за приспиване
Baby Soothers

104

Подложки за повиване
Changing Mats

105
3

МИСИЯ

MISSION

ВИЗИЯ

VISION

ЦЕННОСТИ

VALUES

• Стремеж към усъвършенстване

• Striving for improvement

• Честност и почтеност във всичко и към всеки

• Honesty and integrity in everything and everyone

• Спазваме всичките си обещания

• We keep all our promises

• Ценим и развиваме хората си

• We value and develop our people.

Да създаваме продукти за деца с дизайн,
качество и стойност в най-добро съотношение.

Да бъдем любима марка на все повече хора по
света.

• Грижа за клиента

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

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

• Customer care

ДЕЦАТА СА ВСИЧКО

KIDS ARE EVERYTHING

Децата са най-хубавото нещо на света. Всички
ние сме убедени в това. Лъчезарен смях,
наивност, чисти сърца, безкрайни игри и понякога
сълзи, разбира се... Някои неща в живота могат
да бъдат видяни само от детските очи. Децата са
вдъхновение и мотивация. Те ни учат да мечтаем,
да откриваме нови неща, да показваме емоции,
да прощаваме, да обичаме, да търсим и
намираме.

Having and raising children is the best thing in the
world! We all believe in that. Kids’ radiant laughter,
purity and open hearts, the endless games and of
course some tears. Certain things in life can be seen
only through a child’s eyes and this can motivate
and inspire us all. Children teach us how to dream
and discover new things, how to show emotions,
how to love and forgive.

За нас, екипът на Чиполино, е истинско
удоволствие, че сме част от първите мигове на
хиляди деца през тези почти 30 години!
Нека се раждат повече деца – нима има поголямо щастие от това?

EN conformity
EN съответствие

Laboratory tested
Лабораторно тествани

No harmful substances
Без опасни субстанции

100% safe
100% безопасност

For us at Chipolino, we are happy to be part of many
children’s first moments in life for almost 30 years!
We wish for health and more children in the world is there anything better in life?

Environmental friendly
За чиста околна среда

Certified Quality System
Сертифицирана
система по качеството
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BABY STROLLERS
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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ELECTRA 3in1

столче за кола
car seat
KKEL0213BSL
черна рама - сребро | black frame - silver

• Седалката е подходяща за новородено –
пълно легнало
• Седалката се монтира в двете посоки
• Дръжка от висококачествена, ръчно шита
еко кожа
• Рама от алуминий и висококачествен PA6
полимер и с вграден амортисьор
• Всички колела са с амортисьори и се
свалят с едно движение
• Дъждобранът е подходящ и за седалката
и коша
• Раница с термо джоб
• USB кабел - включен в комплекта

Раница с термо-джоб
Backpack with warmer pocket inside

• Seat unit is suitable for newborn – full flat
• Seat can be installed in both directions
• Handle covered with high quality leather –
hand stiched
• Frame made of aluminum and fiber
reinforced high performance plastic. With built
in suspension
• All wheels are quick released and with
suspension
• Raincover - suitable for both seat unit and
carry cot
• Backpack with warmer pocket
• USB cable – included

69x62x110 cm
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92x62x51 cm

85x35 cm

85x40 cm

3 positions

7,93 kg

3,5 kg

4,56 kg

2,55 kg

reversible seat
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KKEL0212BGD
черна рама - злато | black frame - gold

KKEL0211WSL
бяла рама -сребро | white frame - silver
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EMOTION 3in1
MG

столче за кола
car seat

KKEM02102SL
сребро | silver

• Седалката е подходяща за новородено –
пълно легнало
• Седалката се монтира в двете посоки
• Дръжка от висококачествена еко кожа
• Сенници от висококачествена еко кожа
• Ергономична седалка с дишащ гръб
• Рама от висококачествена магнезиева
сплав
• Всички колела са с амортисьори

Чанта за аксесоари
Accessories bag

• Seat unit is suitable for newborn – full flat
• Seat can be installed in both directions
• Handle covered with high quality leather
• Canopy of high quality leather
• Egg shape ventilated seat
• High quality magnesium alloy frame
• All wheels with suspension

70x56x104 cm
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56x54x22 cm

40x90 cm

32x70 cm

3 positions

5,30 kg

3,50 kg

4,10 kg

3,45 kg

reversible seat
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KKEM02103WF
бяла/цветя | white / flowers

3

800931

044688

KKEM02101GD
златна | gold
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KKEM02104WG
бяла/графити | white / graffiti

KKEM02102SL
сребро | silver
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ELITE 3in1

столче за кола
car seat

KKET02104PN
бор | pine

• Седалката е подходяща за новородено –
пълно легнало
• Седалката се монтира в двете посоки
• Олекотена алуминиева рама
• Водоустойчив плат на сенника на
количката, кошa за новородено и столчето
за кола
• Всички колела за от висококачествен PU
материал, устойчив на износване
• Всички колела са с амортисьори и се
свалят с едно движение
• Раница с термо джобчета

Чанта за аксесоари
Accessories bag

• Seat unit is suitable for newborn – full flat
• Seat can be installed in both directions
• Lightweight aluminum frame
• Waterproof fabric in canopy of stroller, carry
cot and car seat
• All wheela are made of high quality PU
material with excellent carrying capacity and
wearing resistance
• All wheels are quick released and with
suspension
• Backpack with warmer pocket

75x58x111 cm
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72x58x40 cm

37x88 cm

33x73 cm

3 positions

6 kg

3,80 kg

3,30kg

2,70 kg

reversible seat
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KKET02102AT
асфалт | asphalt

KKET02103LA
лате | latte

KKET02101CB
карбон | carbon

KKET02105DH
далия | dhalia
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PIRUET 3in1

столче за кола
car seat

360°
KKPI02101AT
асфалт | asphalt

• Седалката на количката се върти на 360
градуса
• Облегалката на седалката се регулира до
положение, удобно за сън
• Рама от алуминий с хромирано покритие
• Лесно и компактно сгъване с една ръка
• Дамаска от висококачествени материали
• Всички колела се свалят с едно движение
• Всички колела са с амортисьори

Чанта за аксесоари
Accessories bag

• The seat rotates at 360 degrees
• Backrest of seat unit is adjustable to position
suitable for sleep
• Chrome plated frame made of aluminum
• Quick, easy and compact one-hand folding
• Upholstery is made of high quality materials
• All wheels are quick released
• All wheels with shock absorbers

66x51x107 cm
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58x51x25 cm

33x82 cm

33x73 cm

3 positions

6 kg

4,05 kg

4,05 kg

2,70 kg

reversible seat
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столче за кола
car seat

KKPI02102LA
лате| latte

Чанта за аксесоари
Accessories bag

столче за кола
car seat

KKPI02103PN
бор| pine
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Чанта за аксесоари
Accessories bag
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ADORA

KKAD02104PP
божур | peony pink

KKAD02101MT
мъгла | mist

• Олекотена алуминиева рама
• 3 положения на седалката
• Лесно и компактно сгъване с една ръка
• Седалката лесно се трансформира в
кош за новородено
• Всички колела се свалят с едно движение
• Всички колела са с амортисьори

• Lightweight aluminum frame
• 3 positions of the seat
• Easy and compact one hand folding
• Seat easily transforms into carry cot for
newborn baby
• All wheels are quick released
• All wheels with shock absorbers

опция
not included

KKAD02102MI
мента | mint

Чанта за аксесоари
Accessories bag

KKAD02103VA
ванилия| vanilla
99x59x102 cm
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80x59x30 cm

78x33 cm

3 positions

5,55 kg

3,70 kg

reversible seat
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HAVANA

KKHA02104DH
далия | dhalia

KKHA02102MT
мъгла | mist

• Олекотена и солидна рама;
• 3 положения на седалката
• Седалката лесно се трансформира в
коша за новородено
• Всички колела се свалят с едно движение
• Всички колела са с амортисьори
• Поставка за чаша/шише
• Мрежа против насекоми

• Lightweight and solid frame;
• 3 positions of the seat
• Seat easily transforms into carry cot for
newborn baby
• All wheels are quick released
• All wheels with shock absorbers
• Cup holder
• Mosquito net

опция
not included

Чанта за аксесоари
Accessories bag
KKHA02101CB
карбон | carbon

KKHA02103LA
лате | latte

80x60x107 cm
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85x52x22 cm

78x39 cm

3 positions

4.4 kg

2.80 kg

reversible seat
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ESTELLE

KKES02104PN
бор | pine

KKES02101AT
асфалт | asphalt

• Олекотена рама с вграден амортисьор
• Седалката лесно се трансформира в
коша за новородено
• 3 положения на седалката
• Всички колела се свалят с едно движение
• Всички колела са с амортисьори
• Всички колела са от висококачествен
каучук
• Поставка за чаша/шише
опция
not included

• Lightweight frame with biult-in suspension
• Seat easily transforms into carry cot for
newborn baby
• 3 positions of the seat
• All wheels are quick released
• All wheels with shock absorbers
• Rubber wheels
• Cup holder

Чанта за аксесоари
Accessories bag
KKES02102MT
мъгла | mist

KKES02103LA
лате | latte

74x64x106 cm

28

80x64x25 cm

78x34 cm

3 positions

6,95 kg

2.15 kg

reversible seat

29

DUO SMART

• Олекотена алуминиева рама;
• Лесно и компактно сгъване с
една ръка
• Всяка седалка лесно се
трансформира в кош за
новородено
• Седалките се монтират в двете
посоки независимо една от друга
• 3 положения на всяка седалка
• Дръжка от висококачествена еко
кожа - ръчно шита
• Всички колела се свалят с едно
движение
• Задните колела са с
амортисьори

• Lightweight aluminum frame;
• Easy and compact one hand
folding
• Each seat easily transforms into
carry cot for newborn baby
• Each seat unit can be installed in
both directions
• 3 positions of each seat
• Handle covered with high quality
leather – hand stiched
• All wheels are quick released
• Rear wheels with shock absorbers

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

KBDS02104BP
синьо/розово | blue/pink

80x75x104 cm
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89x75x30 cm

80x29 cm

multi positions

8,70 kg

2pcs*3.25 kg

reversible seat
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KBDS02102MI
мента | mint

KBDS02101MT
мъгла | mist
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KBDS02103VA
ванилия | vanilla
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2 CLASSY

• Здрава и солидна рама
• Лесно и компактно сгъване с
една ръка
• Облегалките на двете седалки
се регулират поотделно
• Всички колела се свалят с едно
движение
• Всички колела са с амортисьори
• Поставка за чаша/шише

KBCL02104BP
синьо/розово | blue / pink

KBCL02101CB
карбон | carbon

• Strong and durable frame
• Easy and compact one hand
folding
• Backrest of each seat is adjustable
• All wheels are quick released
• All wheels with shock absorbers
• Cup holder

Чанта за аксесоари
Accessories bag

74x79x99 cm
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64x82x39 cm

80x33 cm

12,90 kg

multi positions
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MAXI MIX

KBMM02102AT
асфалт | asphalt

KBMM02103LA
лате | latte

KBMM02104BP
син+розов | blue+pink

KBMM02101CB
карбон | carbon

• Олекотена рама
• Облегалките на двете седалки
се регулират поотделно
• Много положения на всяка
облегалка
• Всички колела се свалят с едно
движение
• Задните колела са с
амортисьори

• Lightweight frame
• Backrest of each seat is
adjustable
• Multi-positions of backrest of
each seat
• All wheels are quick released
• All wheels with shock absorbers

93x78x102 cm
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99x38x78 cm

82x29 cm

14,70 kg

multi positions
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LIGHTWEIGHT STROLLERS
Бъди активен. Живей динамично.
Пътувай и се вдъхновявай с
Chipolino.
Be active. Live life dynamically.
Travel and be inspired with Chipolino.
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MOVE ON

LKMO02104DH
далия | dhalia

LKMO02102AT
асфалт | asphalt

LKMO02103LA
лате | latte

LKMO02101CB
карбон | carbon

• Супер олекотена алуминиева рама
• Количката се сгъва автоматично
• Много положения на облегалката
• Всички колела се свалят с едно движение
и имат амортисьори

• Super lightweight aluminum frame
• Automatic folding with one hand
• Multi-positions of backrest of seat
• All wheels are quick released and with
suspension

77x49x100 cm
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75x49x25 cm

82x34 cm

4,7 kg

multi positions
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ROXY

LKRX02104DH
далия | dhalia

LKRX02103PN
бор | pine

LKRX02101AT
асфалт | asphalt

LKRX02102LA
лате | latte

• Олекотена рама;
• Сгъване с една ръка
• Много положения на облегалката
• Всички колела се свалят с едно движение
и имат амортисьори

• Lightweight frame
• Easy and compact one hand folding
• Multi-positions of backrest of seat
• All wheels are quick released and with
suspension

85x49x103 cm
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65x43x40 cm

70x32 cm

7,05 kg

multi positions
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MIXIE

LKMX02103LA
лате | latte

• Здрава и солидна рама
• Сгъване с една ръка;
• 4 положения на облегалката
• Всички колела се свалят с едно
движение и имат амортисьори

• Classic and solid frame
• Easy one hand folding
• 4 positions of the seat
• All wheels are quick released
and with suspension

LKMX02102AT
асфалт | asphalt

LKMX02101CB
карбон | carbon

90x58x97 cm
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90x58x38cm

80x32 cm

8,25 kg

4 positions
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CLARICE

LKCL02103PE
круша | pear

LKCL02104CI
цитрус | citrus

LKCL02101MT
мъгла | mist

LKCL02102LA
лате | latte

• Олекотена рама;
• Сгъване с една ръка
• Много положения на облегалката
• Колела с амортисьори

• Lightweight frame
• Easy and compact one hand folding
• Multi-positions of backrest of seat
• All wheels with suspension

75x51x103 cm
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75x51x38cm

80x32 cm

6,20 kg

multi positions
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APRIL

LKAP02101CB
карбон | carbon

LKAP02102MT
мъгла | mist

LKAP02104MI
мента | mint

LKAP02103LA
лате | latte

• Олекотена рама
• Сгъване с една ръка
• Много положения на облегалката
• Всички колела се свалят с едно
движение и имат амортисьори
• Поставка за чаша/шише

• Lightweight frame
• Easy and compact one hand folding
• Multi-positions of backrest of seat
• All wheels are quick released and with
suspension
• Cup holder

70x47x98 cm
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76x47x30 cm

80x30 cm

6,0 kg

multi positions
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ELEA

• Алуминиева рама;
• Сгъване с една ръка
• Много положения на облегалката
• Всички колела се свалят с едно
движение
• Поставка за чаша/шише

LKEL0202NAL
нейви лен
navy linen

LKEL0201GTL
графит лен
graphite linen

LKEL0203GYL
сив лен
grey linen

LKEL0204ORL
орхидея лен
oriicd linen

• Lightweight aluminum frame;
• Easy and very compact one hand
folding
• Multi-positions of backrest of seat
• All wheels are quick released and
with suspension
• Cup holder

63x48x95 cm
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84x47x25 cm

76x30 cm

5,75 kg

multi positions
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EVERLY

LKEV02104CH
череша | cherry

LKEV02101CB
карбон | carbon

LKEV02103VA
ванилия | vanilla

LKEV02102MT
мъгла | mist

LKEV02106FU
фуксия | fuchsia

• Олекотена класическа рама
• Лесно сгъване тип чадър
• Облегалката се регулира в много
позиции според нуждите на детето
• Всички колела са с амортисьори

• Lightweight classic frame;
• Easy and compact umbrella folding
• Multi-positions of backrest of seat
• All wheels with suspension

LKEV02105CO
кобалт | cobalt

77x48x99 cm
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112x33x28 cm

66x31 cm

5,60 kg

multi positions
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BABY CARRIERS & HARNESS

STROLLER ACCESSORIES

KENH0204LS
лайм звезди | lime stars
4-12
months

6-12

6-36

12-36

12-36

months

months

6-36
months

12-36
months

KENH0202PS
розови звезди | pink stars

KENH0203BS
сини звезди | blue stars

KENH0201GS
сиви звезди | gray stars

months

months

KENB0201GR
графит | lilly

DKK0120001R
дъждобран за количка универсален
rain cover for baby stroller universal

MKK0151WHITE
мрежа против насекоми универсална
mosquito net for baby stroller universal

CUPH01701BL
универсална поставка за чаша/шише
universal cup/bottle holder

DKT0004
дъждобран за количка за близнаци
rain cover for twin stroller

KEND01903AM
дино аметист
dino amethyst
4-12
months

KPRS01701BE
беж | beige

KPRS01703GY
сив | grey

KPRS01702GR
колан за прохождане
първи стъпки зелен
walking harness 1st steps green

KPRS01901RE
червен | red

4-12
months

6-12
months

KEND01901GG
дино сив гранит
dino gray granite
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KEND01902MB
дино марин
dino marine blue
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STROLLER SETS & MATTRESSES

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

* Комплектът включва мека подложка и възглавничка. Предлага се в различни цветове и десени.
За наличности и информация, посетете http://chipolino.com/stock/
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* 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/

DIAPER BAGS & BACKPACKS

CHRA02001BL
черна | black

CHRA02003MO
мока | mocca

CHRA02002GY
сива | gray

CHRAF02101CB
карбон | carbon

CHRAF02103LA
лате | latte

CHRAF02102AT
асфалт | asphalt

CHRAF02104GL
сив деним | denim grey

CHRA01804DF
фрапе деним | denim frappe

CHRA01806VB
горски плод | very berry

CHRAT0201GR
графит | graphite

VVMAT18хххххх
Матрак за количка
Mattress for stroller

VVKZK18хххххх
Комплекти за количка
Sets for stroller

CHRAT0202JB
син деним | jeans blue

CHRAF02105BL
черна кожа | black leather

57

CAR SEATS
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!
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TECHNO 360

360°

• Подходящо за бебета на
възраст 0+ и деца с тегло до
36 кг
• 4 позиции на регулиране
наклона на столчето
• Регулиране на височината
на облегалката на главата
• При регулиране
облегалката за глава в
посока нагоре, тя разширява
гръбчето /7 позиции/ столчето за кола расте с
вашето дете
• Столчето се върти на 360 ˚

ROTIX

360°

• Подходящо за бебета
на възраст 0+ и деца с
тегло до 36 кг
• 3 позиции на
регулиране наклона на
столчето
• Регулиране на
височината на
облегалката на главата
• Регулиране
височината на
предпазните колани
• Столчето се върти на
360 ˚
• Car seat is suitable for
newborn babies and
children weighing up to
36 kg.
• 3 positions backrest
recline
• Headrest height
adjustment
• Seat belt height
adjustment
• Car seat can rotate at
360 degrees

• Car seat is suitable for
newborn babies and children
weighing up to 36 kg.
• 4 positions backrest recline
• Headrest height adjustment 7 positions
• Adjustment of headrest
expands the backrest – the car
seat grows with your child
• Car seat can rotate at 360
degrees
STKTH02101CB
карбон | carbon

STKTH02103LA
лате | latte
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STKTH02104DH
далия | dhalia

STKTH02102AT
асфалт | asphalt

STKRX0212MT
мъгла | mist

STKRX0211CB
карбон | carbon

STKRX0213LA
лате | latte
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EVOLUTE

360°

• Подходящо за бебета на
възраст 0+ и деца с тегло до 36 кг
• 4 позиции на регулиране
наклона на столчето
• Регулиране на височината на
облегалката на главата

JOURNEY

360°

• Подходящо за бебета на
възраст 0+ и деца с тегло до 36 кг
• 3 позиции на регулиране
наклона на столчето
• Регулиране на височината на
облегалката на главата
• Столчето се върти на 360 ˚

• Car seat is suitable for newborn
babies and children weighing up
to 36 kg.
• 4 positions backrest recline
• Headrest height adjustment

Седалката се върти на 360°

• Car seat is suitable for newborn
babies and children weighing up
to 36 kg.
•3 positions backrest recline;
• Headrest height adjustment
• Car seat can rotate at 360 ˚

The seat rotates at 360°

STKJR02101CB
карбон | carbon

STKEV02102AT
асфалт | asphalt

STKEV02104VA
ванила | vanilla
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STKEV02101CB
карбон | carbon

STKEV02103MT
мъгла | mist

STKJR02105MT
мъгла | mist

STKJR02102AT
асфалт | asphalt

STKJR02103LA
лате | latte

STKJR02104MI
мента | mint
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ATLAS

360°

• Подходящо за бебета на
възраст 0+ и деца с тегло до
36 кг
• 4 позиции на регулиране
наклона на столчето
• Регулиране на височината
на облегалката на главата
• Столчето се върти на 360 ˚

PASEO
• Подходящо за бебета на
възраст 0+ и деца с тегло
до 36 кг
• 4 позиции на регулиране
наклона на столчето
• Регулиране на височината
на облегалката на главата

• Car seat is suitable for
newborn babies and children
weighing up to 36 kg.
• 4 positions backrest recline
• Headrest height adjustment

• Car seat is suitable for
newborn babies and children
weighing up to 36 kg.
• 4 positions backrest recline
• Headrest height adjustment
• Car seat can rotate at 360
degrees

STKAT0212AT
асфалт | asphalt

STKAT0211CB
карбон | carbon
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STKAT0213MT
мъгла | mist

STKAT0215FA
фея | fairy

STKPA02103MI
мента | mint

STKAT0214HD
дино | dino

STKPA02104DH
далия | dhalia

STKPA02101AT
асфалт | asphalt

STKPA02102LA
лате | latte

65

CORSO

TRAX RELAX

• Подходящо за бебета на
възраст 0+ и деца с тегло до 36 кг
• 4 позиции на регулиране
наклона на столчето
• Регулиране на височината на
облегалката на главата
• Регулиране височината на
предпазните колани

• Подходящо за бебета на
възраст 0+ и деца с тегло до 25 кг
• 4 позиции на регулиране
наклона на столчето
• Регулиране височината на
облегалката за глава

• Car seat is suitable for newborn
babies and children weighing up
to 25 kg.
• 4 positions backrest recline
• Headrest height adjustment

• Car seat is suitable for newborn
babies and children weighing up
to 36 kg.
• 4 positions backrest recline;
• Headrest height adjustment
• Seat belt height adjustment

STKCO0213MT
мъгла | mist

STKCO0212LA
лате/черен | latte/carbon
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STKCO0211CB
карбон | carbon

STKCO0214PP
божур/сив | pink peony/mist

STKTR02103LA
лате | latte

STKTR02102AT
асфалт | asphalt

STKTR02101CB
карбон | carbon

67

JETT

TRONO

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

• Подходящо за деца с тегло от
22 до 36 кг
• Удобна облегалка
• Тока за заключване на
автомобилните колани според
височината на детето

• Car seat is suitable for children
weighing from 9 kg. up to 36 kg.
• Headrest and seat belt height
adjustment

Столчето се трансформира в бустър
The car seat transforms into booster

• Suitable for children weighing
from 22 kg. up to 36 kg.
• Comfortable backrest
• Buckle for adjusting vehicle belts
according to child's height

STKJ02101CB
карбон | carbon

STKJ02103LA
лате | latte
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STKJ02102AT
асфалт | asphalt

STKJ02104PP
розов божур | peony pink

SDKT01211CB
карбон | carbon

SDKT01213CR
карбон червен | carbon red

SDKT01212AT
асфалт | asphalt

SDKT01214MT
мъгла | mist
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ARCHIE ISO

NIMO

• Подходящо за деца с тегло от 22 до 36 кг
• Тока за заключване на автомобилните
колани според височината на детето

• Подходящо за деца с тегло от 22
до 36 кг
• Тока за заключване на
автомобилните колани според
височината на детето

• Suitable for children weighing from 22 kg.
up to 36 kg.
• Buckle for adjusting vehicle belts according
to child's height

• Suitable for children weighing from
22 kg. up to 36 kg.
• Buckle for adjusting vehicle belts
according to child's height

SDKAI02102AT
асфалт | asphalt

SDKAI02101CB
карбон | carbon
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SDKAI02103DI
дино | dino

SDKAI02104FA
фея | fairy

SDKAI02105DU
патета | ducks

SDKNI02101RAB
зайче | rabbit

SDKNI02102DOG
кученче | dog

SDKNI02104MER
русалка | mermaid

SDKNI02103DUC
патенца | ducks
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DUO SMART

ADORA

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

• 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

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

Съвместимо с детски колички ADORA
Compatible with baby strollers ADORA

Съвместимо с детска количка DUO SMART
Compatible with baby stroller DUO SMART

STKDS0211MT
мъгла | mist

STKDS0212MI
мента | mint
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STKDS0214PP
божур | peony pink

STKDS0215BP
син божур | peony blue

STKDS021SET
Адаптори за столче за кола “Дуо Смарт”
Adaptors for car seat “Duo Smart”
STKDS022SE
Адаптори за ляво столче за “Дуо Смарт”
Adaptors for left car seat “Duo Smart”

STKDS0213VA
ванилия | vanilla

STKAD0214PP
божур | peony pink

STKAD0212MI
мента | mint

STKAD0211MT
мъгла | mist

STKAD0213VA
ванилия | vanilla
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HAVANA

ESTELLE

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

• 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

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

Съвместимо с детска количка ХАВАНА
Compatible with baby stroller HAVANA

STKHA02103LA
лате | latte
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STKHA02101CB
карбон | carbon

STKHA02102MT
мъгла | mist

STKHA02104DH
далия | dhalia

Съвместимо с детска количка ESTELLE
Compatible with baby stroller ESTELLE

STKES02104PN
бор | pine

STKES02101AT
асфалт | asphalt

STKES02102MT
мъгла | mist

STKES02103LA
лате | latte
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HIGH CHAIRS
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!
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ROTTO 3in1

360°

CLASSY 3in1

Може да се ползва и като
повдигащо столче
Can be used as
a booster chair

• Широка и комфортна,
лесна за почистване седалка от
висококачествена еко кожа
• Седалката се върти на 360°
и може да се фиксира в 5
позиции
• Поставката за крачета на две
нива

• Широка и комфортна, лесна за
почистване седалка
• Може да се ползва като висок
стол и ниско столче с масичка

• Large and comfortable, easy to
clean seat
• Can be used as a high chair and
low chair withtable

• Wide and comfortable,
easy to clean seat with faux
leather cover
• The seat rotates at 360°
and can be fixed in 5 positions
• Foot rest - two levels

50x50x67-92 cm

65x26-44 cm

62,5x62x101 cm

Може да се ползва и като
малко столче
Can be used as
a small chair

STHRT02104DH
далия | dhalia
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STHRT02103ME
пъпеш | melon

STHRT02101AT
асфалт | asphalt

STHRT02102LA
лате | latte

STHCL02103PP
божур | peony pink

STHCL02101MT
мъгла | mist

STHCL02102LA
лате | latte
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MASTER CHEF

MAXI

Двойна табла за хранене
Double food tray

Двойна табла за хранене
Double food tray

• 3 положения на облегалката
• 6 позиции на облегалката на
височина
• Широка и комфортна, лесна
за почистване седалка от
висококачествена еко кожа
• Колела за лесно преместване
Лесно и компактно сгъване
Easy and compact folding

Лесно и компактно сгъване
Easy and compact folding
• 3 positions backrest
• Wide and padded comfortable seat
made of high qaulity leather – easy to
clean;
• Four wheels for easy moving

80x58x85-105 cm

STHMC02104CI
цитрус | citrus
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• 3 положения на облегалката
• 6 позиции на облегалката на
височина
• Широка и комфортна, лесна за
почистване седалка
• Колела за лесно преместване

STHMC02103PP
божур | peony pink

STHMC02101MT
мъгла | mist

27x58x85 cm

• 3 positions backrest
• 6 seat height positions
• Wide and padded comfortable seat –
easy to clean
• Wheels for easy moving

STHMX02101MT
мъгла | mist

89x34-42 cm

STHMC02102LA
лате | latte

95x54x107 cm

STHMX02102LA
лате| latte

STHMX02103PE
круша | pear

STHMX02105CI
цитрус | citrus

39x54x97 cm

94x29 cm

STHMX02104PP
розов божур | peony pink
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SWEETY

PUDDING 3in1
• 3 положения на облегалката
• 7 позиции на облегалката на
височина
• Широка и комфортна, лесна за
почистване седалка
• Двойна табла за хранене
• Лесно и компактно сгъване

Двойна табла за хранене
Double food tray

• 3 positions backrest
• 7 seat height positions
• Wide and padded comfortable seat –
easy to clean
• Double food tray
• Easy and compact folding

Двойна табла за хранене
Double food tray

• Широка и комфортна, лесна за
почистване седалка
• Може да се ползва като висок стол,
ниско столче и повдигаща седалка

• Large and comfortable, easy to clean
seat
• Can be used as a high chair, low chair
and a booster chair
Може да се ползва и като
повдигащо столче

Поставката за крачета може
да се регулира на височина

Can be used as
a booster chair

Height adjustable leg rest

STHPU0214PB
син божур | peony blue

72x54x106 cm

STHSW02002OR
орхидея | orchid
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STHSW02001LM
лайм | lime

31x54x84 cm

87x30 cm

STHSW02003TA
мандарина | tangerine

60x62x90 cm

STHPU0212MI
мента | mint

STHPU0215OR
портокал | orange

STHPU0211GY
сив | gray

24x26 cm

STHPU0213PP
розов божур | peony pink
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LOLLIPOP

RIO 2in1

Двойна табла за хранене
Double food tray

Лесно и компактно сгъване
с дръжка и колан за носене
• Комфортна седалка от
висококачествена еко кожа – лесна
за почистване
• Може да се ползва и като малко
столче
• Краката имат анти хлъзгащо
покритие и в двата варианта на
ползване

• Padded comfortable seat with high
qaulity leather cover – easy to clean
• It can be used also as small chair
• Legs have any slip covers – in both
ways of use

STHRI02101MT
мъгла | mist

Easy and compact folding
with carry handle and belt

• Лесна за почистване седалка
от висококачествена еко кожа
• Отстраняваща се табла за
хранене
• 3 позиции на седалката на
височина
• Easy to clean seat made of
high quality faux leather
• Removable food tray
• 3 seat height positions

Може да се ползва и като
повдигащо столче
Can be used as
a booster chair

51x60.5x83.5 cm

STHRI02104PB
син божур | peony blue
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STHRI02105CI
цитрус | citrus

STHRI02103PP
розов божур | peony pink

STHRI02102VA
ванилия | vanilla

51x60.5 cm

43-48x40x37 cm

STHBL02101MT
мъгла | mist

STHBL02104PP
божур | peony pink

3

800931

041366

STHBL02103MI
мента | mint

14x50x38 cm

32x60 cm

STHBL02102LA
лате | latte
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PARTY
• Лесна за почистване седалка
• Може да се ползва и като
повдигащо столче
• Easy to clean seat
• Can be used as a booster chair

Може да се ползва и като
повдигащо столче
Can be used as
a booster chair

STHBP02101MC
мулти | multicolor

40 x 31 x 28 cm

STHBP02101GY
сив | gray

3
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800931

043421
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CRIBS AND TRAVEL COTS
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!
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MOMMY ‘N ME 2in1

SWEET DREAMS

12227

• Алуминиева конструкция
• Антирефлуксна позиция
• Трансформира се в кошара за игра
• Дамаска от лен
• 5 позиции за регулиране на височина
• Включено матраче
• Функция фиксиране към родителското
легло

• Алуминиева конструкция
• Антирефлуксна позиция
• Трансформира се в кошара за игра
• Дамаска от лен
• 5 позиции за регулиране на височина
• Включено матраче
• Функция фиксиране към родителското
легло

• Lightweight aluminum frame
• Anti-reflux position
• Transforms into a playpen
• Outer fabric is soft linen
• Height adjustable in 5 positions
• Mattress included
• Co-sleep mode - fixing to the parents’ bed

• Aluminum frame
• Anti-reflux position
• Outer fabric is soft linen
• Height adjustable in 5 positions
• Mattress included
• Co-sleep mode - fixing to the parents’ bed

KOSMM0201GT
графит | graphite
97x72x83 cm

KOSMM0203GY
сива-облачета | gray-clouds
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KOSMM0205PI
розова | pink

KOSMM0202BE
бежова | beige

KOSMM0204BL
синя | blue

99 x 56 x 82 cm

KOSSD0202MO
мока/дърво | mocca/wood

3

800931

039684

KOSSD0201GY
сива | gray
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AMORE MIO

LAGUNA

• Антирефлуксна позиция
• Дамаска от лен
• 7 позиции за регулиране на височина
• Включено матраче
• Функция фиксиране към родителското
легло
• Функция люлка

• 5 скорости за люлеене
• Продължителност на люлеене
(5, 15 и 30 минути)
• Нежни мелодии
• Възможност за регулиране
силата на звука;
• Bluetooth
• Устройство за дистанционно
управление.

• Anti-reflux position
• Outer fabric is soft linen
• Height adjustable in 7 positions
• Mattress included
• Co-sleep mode - fixing to the parents’ bed
• Swinging function

• 5 speeds of swinging
• Swinging timer (5, 15 and 30 minutes)
• Different melodies
• Volume agustment
• Bluetooth
• Remote control.

KOSAR02104PP
розов божур | peony pink

89 x 56 x 82 cm

KOSAR02101AT
асфалт | asphalt
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KOSAR02102VA
ванилия | vanilla

115 x 94 x 86 cm

KOSAR02103MI
мента | mint

KOSCRLA02102LA
ванилия | vanilla

3

800931

041731

KOSCRLA02101MT
мъгла | mist
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OMNIA

SAHARA

• Специална памучна материя
• Алуминиева рама
• Второ ниво подходящо за новородени
бебета
• Страничен вход с цип за лесен достъп
• Джоб за играчки и аксесоари
• Лесна за сгъване и разгъване
• Чанта за пренасяне и съхранение

• Луксозна подложка за повиване с джобчета за
аксесоари
•Луксозна тента с балдахин против насекоми
• Страничен отвор с цип за лесен достъп
• Второ ниво - подходящо за новородени бебета
• Джоб за аксесоари
• Колела за лесно преместване с
възможност за стопиране

• High quality cotton fabric
• Aluminum frame
• Second layer with soft mat - suitable for
younger babies
• Side entrance with zip for easy access
• Big side pocket for toys and accessories
• Easy to fold and unfold
• Carry and storage bag

• Luxury changing mat with pockets for
accessories
• Luxury tent with mosquito net
• Side entrance with zip for easy access
• Second layer for newborn babies
• Pocket for accessories
• Wheels with parking devices for easy moving

KOSIOM211AT
асфалт | asphalt
120x69x82 cm

KOSIOM212MT
сива мъгла | mist
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KOSIOM214DH
далия | dhalia

77x28x20 cm

KOSIOM213LA
лате | latte

126x70x77 cm

KOSISA213PP
божур | peony pink

KOSISA211VA
ванилия | vanilla

77x27x22 cm

KOSISA212PB
син божур | peony blue
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BELLA

ONYX

• Второ ниво подходящо за новородени
бебета
• Страничен вход с цип за лесен достъп
• Джоб за играчки и аксесоари
• Музикална играчка
• Лесна за сгъване и разгъване
• Чанта за пренасяне и съхранение

• Специална памучна материя
• Второ ниво подходящо за новородени
бебета;
• Страничен вход с цип за лесен достъп
• Джоб за играчки и аксесоари;
• Музикална играчка
• Допълнителен кош за принадлежности
• Лесна за сгъване и разгъване
• Чанта за пренасяне и съхранение

• Second layer with soft mat - suitable for
younger babies
• Side entrance with zip for easy access
• Big side pocket for toys and accessories
• Mobile
• Easy to fold and unfold
• Carry and storage bag

• High quality cotton fabric
• Second layer with soft mat - suitable for
younger babies
• Side entrance with zip for easy access
• Big side pocket for toys and accessories
• Tray for accessories
• Easy to fold and unfold
• Carry and storage bag

KOSIB0214DH
далия | dhalia

KOSIOX0213MI
мента | mint
125x69x82 cm

KOSIB0212LA
лате | latte
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KOSIB0213PN
бор | pine

KOSIB0211AT
асфалт | asphalt

77x28x20 cm

120x69x82 cm

KOSIOX0211AT
асфалт | asphalt

KOSIOX0214PP
божур | peony pink

77x28x20 cm

KOSIOX0212LA
лате | latte
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MERIDA LINEN

MERIDA

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

• Второ ниво подходящо за новородени
бебета
• Джобчета за аксесоари от двете страни
• Лесна за сгъване и разгъване
• Чанта за пренасяне и съхранение

• Второ ниво подходящо за новородени
бебета;
• Джобчета за аксесоари от двете
страни;
• Лесна за сгъване и разгъване;
• Чанта за пренасяне и съхранение

• Second layer with soft mat - suitable for
younger babies
• Three pockets for accessories on both short
sides
• Easy to fold and unfold
• Carry and storage bag

• Second layer with soft mat - suitable for
younger babies;
• Three pockets for accessories on both
short sides;
• Easy to fold and unfold;
• Carry and storage bag;

KOSIMER0211CB
карбон лен | carbon linen

KOSIMER0215MT
мъгла | mist
120x69x82 cm

KOSIMER0212AT
асфалт лен | asphalt linen
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KOSIMER0214DH
далия лен | dhalia linen

KOSIMER0213LA
лате лен | latte linen

78x28x20 cm

3

800931

120x69x82 cm

041786

KOSIMER0217MI
мента | mint

KOSIMER0216VA
ванилия | vanilla

78x28x20 cm

KOSIMER0218PP
божур | peony pink
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DORMEO

ARIEL

• Второ ниво подходящо за новородени
бебета
• Страничен вход с цип за лесен достъп
• Джоб за играчки и аксесоари
• Допълнителен кош за принадлежности
• Лесна за сгъване и разгъване
• Чанта за пренасяне и съхранение

• Специална памучна материя
• Второ ниво подходящо за новородени
бебета
• Страничен вход с цип за лесен достъп
• Джоб за играчки и аксесоари
• Лесна за сгъване и разгъване
• Чанта за пренасяне и съхранение

• Second layer with soft mat - suitable for
younger babies
• Side entrance with zip for easy access
• Big side pocket for toys and accessories
• Tray for accessories
• Easy to fold and unfold
• Carry and storage bag

• High quality cotton fabric
• Second layer with soft mat - suitable for
younger babies
• Side entrance with zip for easy access
• Big side pocket for toys and accessories
• Easy to fold and unfold
• Carry and storage bag

120x69x82 cm

125x65x77 cm

KOSIDR0213VA
ванилия | vanilla

KOSIAR0211AT
асфалт | asphalt
77x28x20 cm

KOSIDR0212MI
мента | mint
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KOSIDR0211MT
сива мъгла | mist

3

800931

042424

KOSIDR0214PP
божур | peony pink

78x26x19 cm

KOSIAR0213PB
син божур | peony blue

KOSIAR0212LA
лате | latte

KOSIAR0214PP
божур | peony pink
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CAPRI

BED GUARD

• Препоръчителна възраст: 0+ годишна
възраст
• Лесна за пренасяне, в подходяща
чанта
• Закрепва се безпроблемно за
рамката на леглото

• Recommended age: 0+ years of age
• Compact folding
• Easy attaches to the bed frame

• Джобчета за аксесоари
• Страничен отвор с цип за лесен достъп
• Комплектът включва чанта за пренасяне

• Pockets for accessories
• Side entrance with zip for easy access
• Carry bag included
KORAIL0211ST
звездички | stars

KOSIK02101AT
асфалт | asphalt
125x65x77 cm

78x26x19 cm

130x45.50 cm

KORAIL0212BE
мече | bear
KOSIK02104PP
божур | peony pink
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KOSIK02103MI
мента | mint

KOSIK02102LA
лате | latte
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TRAVEL COT ACCESSORIES

TRAVEL COT ACCESSORIES

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

VIB02101GRY
кутия с музика, вибрации и светлини сива
musical box with vibration and light grey

VIBR01701WH
кутия с музика, вибрации и светлини бяла
musical box with vibration and light white

RINGS017SET
халки за сгъваема кошара 4 бр.
set of 4 pcs rings for playpen

RBARS017SET
люлеещ механизъм за сгъв. кошара - 2 дъги
rocking mechanism for folding cot - 2 arcs set

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

KOSCLOSET019MISK
Спален комплект за мини кошара с падаща
страница
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 set for co-sleeping cribs
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!

KOSCLOSET08STAR

KOSCLOSET06BL

TRAY0211COT
Кош за принадлежности за кош. с подв.страница
Tray for accessories for co-sleeping cribs

MKK0211COT
мрежа против насекоми за кош. с подв.страница
mosquito net/canopy for co-sleeping cribs

MKOSI02101WH
мрежа против насекоми за кошaра 120/60см
mosquito net for foldable travel cot 120/60 cm white

BABY MONITORS
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KOSCLOSET07WB

KOSCLOSET05WP

KOSCLOSET013MST

KOSCLOSET015BST

KOSCLOSET014GST

KOSCLOSET017PIST

KOSCLOSET016BLST

KOSCLOSET09MC

KOSCLOSET018PISK

KOSCLOSET012GC

KOSCLOSET011BC

KOSCLOSET010PC

VIBEFP171SI
видео бебефон ПОЛАРИС | baby monitor POLARIS

VIBEFVE17SI
видео бебефон ВЕКТОР | baby monitor VECTOR
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BABY SOOTHERS

CHANGING MATS

Плюшена играчка с проектор и музика
Plush toy with projector and music

BERPZP016C70xxx
КЛИК | CLICK
50x70 cm

PIL02001KOAL
коала | koala

PIL02004LAMB
агънце | lamb
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PIL02002PENG
пингвин | penguin

PIL02006DIGR
дино зелен | dino green

PIL02003BEAR
мече | bear

PIL02005DIBL
дино син | dino blue

BERPZP016D70xxx
ДИНО | DINO
50x70 cm

BERPZP016D80xxx
ДИНО | DINO
50x80 cm

PZPLB018xxxx
ЗАЙЧЕТА | LITTLE BUNNIES
50x70 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/
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BATH PRODUCTS

BATH PRODUCTS

VKVE00212PI | VKVE00211BL
Вана за къпане 87 см с термометър
Bath tubs 87 cm with thermometer
Vela

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

VKBU00202MI | VKBU00201MO
Вана за къпане 91см с термометър
Bath tubs 91cm with thermometer
Bubble

VKM01xxxxxx
Вани за къпане 102 см без термометър ПАТЕ | ГОРСКА ПРИКАЗКА
Bath tubs 102 cm without thermometer DUCK | FOREST FAIRYTALE

VKDE00202MI | VKDE00201MO
Вана за къпане 93,5 см с термометър
Bath tubs 93,5 cm with thermometer
Delta

VKM0160RBWH | VKM0160RBGO
Вана за къпане 92 см с термометър
Bath tubs 92 cm with thermometer
ROYAL BABY
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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

* 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/

VKPE00201GY | VKPE00202PU
Вана за къпане 87 см с термометър
Bath tubs 87 cm with thermometer
Perla
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BATH PRODUCTS

BATH PRODUCTS

PZSBU0201BL
синя | blue

PZSBU0202PI
розова | pink

PZSBU0203GR
Подложка за стъпване BabyUp зелена
Platform and stool BabyUp green

KZBDU0203GR | KZBDU0202PI | KZBDU0201BL
Козирка за баня Dumbo
Protective bath cap Dumbo

PZSBU2201NA
нейви | navy

PZKPR0211GY | PZKPR0212MI
Подложка за къпане Primi
Baby bath pad Primi
PZSBU2202CO
Подложка за стъпване BabyUp 2 корал
Platform and stool BabyUp 2 coral

PZSPA0202PI
розова | pink

SZPDU0211YE | SZPFR0213PI | SZPFR0212GR | SZPFR0211BL
Съд за поливане
Rinse bath cup
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SZPHE0211BL | SZPHE0212GR | SZPHE0213PI
Съд за поливане Heart
Rinse bath cup Heart

PZSPA0201BL
синя | blue

PZSPA0203YE
Подложка за стъпване Panda жълта
Platform and stool Panda yellow
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BATH PRODUCTS

BATH PRODUCTS

MBBEA0211MI | MBBEA0212PI
Мрежа за вана Bear
Baby bath net Bear

STPTI0211GY | STPTI0213PI | STPTI0212BL
Тоалетна седалка със стълба Tippy
Toilet trainer seat w/ ladder Tippy

MBMUL0211GY | MBMUL0212MI
Мрежа за вана Multi
Baby bath net Multi
GBOYRO202RS | GBOYRO201BL
Гърне /писоар Rocket
Boy potty Rocket

GTROY0211MO | GTROY0212MI
Гърне-тоалетна Royal
Baby potty toilet Royal

GBOYSM201GY | GBOYSM202BL
Гърне /писоар Smiley
Boy potty Smiley
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MBANI0211PE | MBANI0212GI
Мрежа за вана
Baby bath net

BIBHM0211BL | BIBHM0213PU | BIBHM0214PI | BIBHM0215YE | BIBHM0212GR
Лигавник Happy Meal
Baby bib Happy Meal
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BATH PRODUCTS

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
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BATH PRODUCTS

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

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/

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

GAM01xxxxx
Бебешки музикални гърнета противохлъзгащи
ПАТЕ | ЗАЙЧЕТА | БУХАЛЧЕТА | ROYAL BABY | ГОРСКА ПРИКАЗКА
Antislip musical 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

GA01xxxxxx
Бебешки гърнета противохлъзгащи
ПАТЕ | ЗАЙЧЕТА | БУХАЛЧЕТА
ROYAL BABY | ГОРСКА ПРИКАЗКА
Antislip baby potties
DUCK | LITTLE BUNNIES | OWLS
ROYAL BABY | 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/
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PLAY & FUN
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!

116

117

PLAYMATS

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!

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!

PGS02105DIN
динозавърчета | dinosheep

PGS02107PLT
време за игра | play time

PGR02102ELE
слонче | еlephant

PGS02109HAN
весели животинки | happy animals

-поточе | forest spring

PGS02106OCN
океан | ocean

PGS02108SUD
слънчев ден | sunny day
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PGRML02104JP
джунгла | jungle party

PGR02101SAV
савана | savana

PGS02110BTM
време за плаж | beach timе

PGRML02102FF
горичка | forest friends

PGRML02101LK
цар лъв | lion king
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PLAYMATS

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!

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!

PGR02104BIP
птиче розова | birdie pink
PGS02102JUN
джунгла | jungle

PGRCA02102ZZ
зиг-заг | zig zag

PGS02103FUN
забавна игра | fun time

PGRCA02104JO
пътешествие | journey

PGS01804MUL
мултиколор | multicolor

PGR02103BIB
птиче синя | birdie blue

PGRCA02101DO
точици | dots
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PGRCA02103PA
парти | party time

PGS02101OWD
бухалче и слонче | owl and dumbo

PGS02104SPM
космонавти | spacemen
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MUSICAL MOBILES FOR BED

MUSICAL MOBILES FOR BED

Универсален захват за всяка кошара или дървено легло.
Universal clamp suitable for any playpen or wooden bed.
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MILD02102HON
кошер с медец | honey

MILD02101TED
мечо теди | teddy bear

MILD02105SEA
морски свят | sea world

MILS02114ZO
зоопарк | zoo

MILS02109CH
пиленца | chicken

MILD02104PON
пони | ponies

MILD02103RNB
шарена дъга | rainbow

MILD02106DIN
динозавърчета | dinos

MILR02103BLF
плаж | beach life

MILR02102DCK
патета | duck

MILR02104PAR
парти | party animals

MILS02105PP
кученца | puppies

MILS02107LE
слончета | little elephants

MILS02106SG
жирафчета | sweet giraffes

MILR02105PBE
принцеси мечета | princess bears

MILR02106PRA
принцеси зайчета | princess rabbits

MILR02101SAV
савана | savana

MILS02108MF
весели рибки | merry fishes
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MUSICAL MOBILES FOR BED

BABY BOUNCERS AND BABY ROCKERS
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!

• Музика
• Вибрация
• Music
• Vibration

MILS02115OR
орбита | orbit

MILS02101LB
буболечата | little bugs

MILS02116YD / MILS02117GD / MILS02118WD
патенца | ducks
SHENJ02103PI
розов | pink

SHENJ02102BL
син | blue

SHENJ02101BE
ЕНДЖОЙ бежов | ENJOY beige

MILS02104SP
пролет | spring time

MILS02103GE
жирафчета и слончета | giraffes and elephants

MILS02112LF
лисиче | little fox

• Мелодии
• Звуци от природата
• Вибрираща функция
• Melodies
• Nature sounds
• Vibration

SHEDL0203BR
птиче | bird

MILS02110BS
мече и звездички | bear and the stars
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MILS02113RC
енот | raccoon

MILS02111PC
розово пиленце | pink chicken

SHEDL0201LI
лъвче | lion

SHEDL0202SN
DOLCE охлювче | DOLCE snail
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BABY BOUNCERS AND CRADLES

SWING PARADISE

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!

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

• 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

SHECP0203OR
орхидея | orchid

SHECP0202MO
мока | mocca

LSHP01904GS
сиви звездички | grey stars
SHECP0201GY
КАПРИЗ сив | CAPRIZ grey

SHES01901BL
син | blue

SHES01902PI
розов | pink

• Музика
• Вибрация

• 10 мелодии
• 5 скорости на люлеене
• Вибрация

• Music
• Vibration

SHES01903GY
СИЕСТА сив | SIESTA grey
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SHES01904BE
беж | beige

• 10 melodies
• 5 speeds of swinging
• Vibration
LSHP01903BG
ПАРАДАЙЗ бежова панделка | PARADISE beige ribbon
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SWINGS

SWING GIA 2 in 1

LSHGI02103PP
божур | peony pink
• 3 скорости на люлеене
• Музика (мелодии и
звуци от природата)

LSHFE0203BR
птиче | bird

LSHFE0201LI
лъвче | lion

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

LSHFE0202SN
ФЕЛИСИТИ охлювче | FELICITY snail

LSHGI02101MT
мъгла | mist

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

128

LSHAD0202GY
сиво слонче | gray dumbo

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

• 5 скорости на люлеене
• Музика (мелодии и звуци от природата)
• 5 speeds of swinging
• Music (melodies and natural sounds

LSHAD0203DG
кученце сиво | doggie gray

LSHGI02102LA
лате | latte

LSHAD0201PI
АИДА розово слонче | AIDA pink dumbo
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SWINGS

• 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

LSHHU0203MI
мъгла | mist

LSHHU0202LA
лате | latte

LSHLB0201GY
ЛЮШ-ЛЮШ сива | LULLABY grey

• 5 скорости на люлеене
• Музика (мелодии и
звуци от природата)
• 5 speeds of swinging
• Music (melodies and
natural sounds

LSHHU0201MT
ГУШ-ГУШ мента | HUG mint
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BABY WALKERS

360°

BABY WALKERS

Седалката се върти на 360°
Seat rotates at 360°

PRLI01702PI
розов | pink

PRLI01703BE
беж | beige

• Музикален бебешки
център за игра
• Люлка
• Проходилка
• Играчка за бутане
• Musical activity play
center
• Rocker
• Baby walker
• First steps push toy
PRJL01901ST
ДЖОЯ ЛУКС 4в1 звездички |JOYA LUX 4in1 stars

Бебешко бънджи
Jumper

PRLI01701BL
ЛИЛИ 4в1 син | LILLY 4in1 blue

PRLI01704GR
зелен | green

360°

Люлка
Rocker

PRFN01902BE
бежови точки | beige dots

PRFN01901PD
розови точки | pink dots

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

PRJL01902RA
зайчета | rabbits
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Музикален бебешки център за игра
Musical activity play center

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

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

PRFN01903YS
звезди | yellow stars
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BABY WALKERS

BABY WALKERS
• Музикален бебешки
център за игра
• Проходилка
• Люлка

PRRC02102BL
синя | blue

PRRC02103PI
розова | pink

PRRC02101BW
черно/бяла | black/white

PRRC02105YE
жълто/черна | yellow

• Musical activity play
center
• Baby walker
• Rocker

PRRO02101MT
мъгла | mist

PRRO02104PP
божур | peony pink

PRRO02102LA
лате | latte

PRHL02101LA
лате | latte

PRHL02104DH
далия | dhalia

PRHL02103TA
мандарина | tangerine

• Музикален бебешки
център за игра
• Проходилка
• Играчка за бутане
• Люлка
• Musical activity play
center
• Baby walker
• First steps push toy
• Rocker

PRRC02104RE
Рейсър 4 в 1 червена | Racer” 4 in 1 red

PRRO02103PE
РОКИ 3 в 1 круша | ROCKY 3 in 1 pear

• Музикален бебешки
център за игра
• Проходилка
• Люлка
• Musical activity play
center
• Baby walker
• Rocker
PRST02102MI
мента | mint

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

PRST02103PP
божур | peony pink

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

PRST02101MT
SUPER STAR 2в1 мъгла | SUPER STAR 2in1 mist
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PRHL02102MT
ХЕЛИКС мъгла | HELLIX mist
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BABY WALKERS

MUSICAL FIRST STEPS PUSH TOYS

PRRL02103LG
лагуна | laguna

PRRL02104DH
далия | dhalia

PRRL02102PE
круша | pear

PRRL02101MT
РОЛИ мъгла | ROLLY mist

MIK02003BLK
кубчета | blocks

PRCR02001BL
синя | blue

PRCR02003RD
КАРЕРА червена | CARRERA red
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PRCR02002PI
розовd | pink

PRSM0184ML
шарена | multicolor

MIK02005FNP
FUNNY розова | FUNNY pink

MIK02001PIA
пиано | piano

MIK02002LAP
учи и играй |learn & play

MIK02006MLG
MULTI зелена | MULTI green

• Топки за игра
• Отделящи се
играчки

• Топки за игра
• Отделящи се
играчки

• Balls for play
• Removable toys

• Balls for play
• Removable toys

MIK02004FNM
Funny минт | Funny mint

MIK02007MLP
MULTI розова | MULTI pink
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RIDE ON CARS

RIDE ON CARS

95 cm

85 cm

ROCMB02102RE
червена | red
ROCFT0181WH
бял | white

ROCFT0182RE
червен | red

60 cm

27 cm

ROCMB02103BK
черен | black

ROCFT0183BL
FIAT 500 син | blue

40.5 cm

30 cm

85.5 cm

ROCFT02001RE
FIRE TRUCK
с дръжка червена |with handle red

ROCMB02101WH
с дръжка/ сенник бял |with handle and canopy white

ROCATV02104OR
оранжева | orange

ROCATV02105GR
зелена | green

ROCATV02103NA
нейви | navy

65 cm

85 cm

ROCGL630192R
червен | red
93 cm
ROCGL630193B
черен | black

60 cm

31 cm
ROCATV02101RU
ATV рубин | red
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ROCATV02106YE
жълта | yellow

ROCATV02102RO
роза | rose

45 cm

70 cm

ROCGL630191W
MERCEDES AMG GLE 63 COUPE бял | white

30 cm

65 cm

ROCUN02001WH
с дръжка Еднорог бяла |with handle Unicorn white
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RIDE ON CARS

RIDE ON CARS
97 cm

85 cm
100.7 cm

ROCMGLE202RE
червена | red

ROCLA0202GR
зелена | green

ROCLA0203BL
синя | blue

ROCMGLE203BL
синя | blue
33 cm

46 cm

80 cm

30 cm

ROCMGLE201WH
MERCEDES AMG GLЕ 63
с дръжка/ сенник бял |with handle and canopy white

71.8 cm

ROCLA0201OR
Lamborghini оранжев | Lamborghini orange

65 cm

ROCPL02001WH
POLICE
с дръжка бял |with handle white

95 cm
98 cm

ROCFIA02103RE
червен | red

48cm
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69cm

ROCFIA02102WH
FIAT 500X бял | white

ROCAMGC181WH
бял | white

ROCFIA02101PI
розав | pink

40.5 cm

ROCAMGC183BL
син | blue

ROCAMGC184PI
роза | pink

85.5 cm

ROCAMGC182RE
MERCEDES BENZ GL63 AMG
с дръжка/сенник червен |with handle/canopy red
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RIDE ON CARS

BATTERY CARS
1x12V/ 7Ah

mp3

remote control

85 cm

ROCRR0182RE
червен | red

40 cm

ROCRR0183BL
син | blue

ROCRR0184P
розова | pink

ELJMBAMG24W
бял | white
143 cm

82 cm

80 cm

ELJMBAMG25B
MERCEDES черен | black
две седалки | two seats

ROCRR0181WH
RR MAX
с дръжка/сенник бял | with handle/canopy white

2x6V/ 7Ah

mp3

remote control

87 cm

ROCTR02104YE
жълта | yellow

ROCTR02105BL
синя | blue
ELJAUQ701BL
черен | black

42 cm

63 cm

ROCTR02103RE
с дръжка TURBO червена | with handle TURBO red
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ROCTR02101WH
бяла | white

ROCTR02106PI
розова | pink

ROCTR02102BK
черна | black

ELJAUQ703RE
червен | red

121 cm

72 cm
ELJAUQ702WH
AUDI Q7 бял | white
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BATTERY CARS
1x12V, 7Ah

BATTERY CARS
mp3

1x12V/ 7Ah

remote control

ELKAUQ8R22R
червен | red

mp3

remote control

ELKAUQ8R24P
розов | pink

ELJMG50022B
черен | black
107 cm

101 cm

62 cm

64 cm

ELKAUQ8R21W
AUDI RS Q8 бял | white

2x6V/7Ah

ELKAUQ8R23B
черен | black

mp3

116 cm
ELKBMW183RE
BMW X6 червен | red
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1x12V7Ah

remote control

ELKBMW181BL
черен | black

74 cm

ELJMG50021W
MERCEDES G 500 бял | white

mp3

remote control

ELJMAG6501W
бял | white

ELKBMW182WH
бял | white

62 cm

ELJMAG6502B
черен | black

110 cm

ELJMAG6503R
Mercedes Maybach G650 червен | red
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BATTERY CARS

BATTERY CARS

1x12V, 7Ah

1x12V, 4.5Ah

mp3

mp3

remote control

remote control
ELKLAHU03RE
червена | red

ELKLAHU04YE
жълта | yellow

ELKJSVR211W
бяла | white

ELKLAHU05PI
розова | pink

120 cm

ELKLAHU01WH
бял | white

ELKJSVR214P
розова | pink

ELKJSVR212R
червена | red

110 cm

65 cm
ELKJSVR213B
JAGUAR червена | red

64 cm
ELKLAHU02BK
Lamborghini Huracan черен | black

1x12V, 4.5Ah

mp3

1x12V/ 4.5Ah

remote control

mp3

remote control

ELJRREV01WH
бяла | white

ELJLAUR02BK
черна| black

105 cm

62 cm
ELJLAUR01WH
Lamborghini Urus бял | white
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ELJRREV04PI
розова | pink

ELJLAUR03RE
червена | red

108 cm

67 cm
ELJRREV02BK
Rover Evoque черен | black

ELJRREV03RE
червена | red
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BATTERY CARS
2x6V/ 4Ah

BATTERY CARS
mp3

remote control

1x12V/4.5Ah

1x12V/4.5Ah

mp3

mp3

remote control

remote control

Soft EVA wheels
Меки EVA гуми

ELKVWBDC21R
червена | red

ELJML350N3W
бял | white

ELJML350N2R
червен | red

96 cm

51 cm

110 cm

62 cm

ELKVWBDC23P
VW BEETLE DUNE розова | pink

ELJML350N1B
ML350 черен | black

1x12V, 4.5Ah

mp3

remote control

ELKMBGTR01W
бяла | white

113 cm

ELKVWBDC22W
бяла | white

62 cm
ELKPOLN01B
POLICE черна | black

12V/ 4.5Ah

mp3

remote control

ELKMBGTR03R
червена | red

ELJPOL02101BL
черен | black

55 cm
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110 cm

98,5 cm

ELJML350N1B
Mercedes Benz GTR AMG черна | black

ELJPOL02103RE
червен | red

68 cm
ELJPOL02102WH
SUV POLICE бял | white
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TRICYCLE 2PLAY

BATTERY CARS
1x6V / 4Ah

mp3

ELATV0215YE
жълто | yellow

ELATV0214PI
розово | pink

• Подходяща за две деца с общо
тегло до 50 кг.
• Предната седалка се върти на 360 ˚
• Големи помпащи гуми от
висококачествен каучук
• Сгъваеми поставки за крачетата

68 cm

42 cm

ELATV0212RE
червено | red

ELATV0211WH
ATV бяло | white

12V4.5Ah

360°

mp3

ELATV0213BL
синьо | blue

12V4.5Ah

remote control

mp3

• Suitable for two children with total
weight up to 50 kg
• First seat rotates at 360 degrees
• Big air high quality rubber wheels
• Two foldable and movable footrests

remote control

TRK2P0214VA
ванилия | vanilla
ELKF102101WH
бял | white

67 cm
ELKF102103YE
BATTERY OPERATED CAR FORMULA yellow | white
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ELKF102102RE
червен | red

99 cm

ELJSAF02101BK
BATTERY OPERATED SUV SAFARI черен | black
TRK2P0212MT
мъгла | mist

TRK2P0213MI
мента | mint

TRK2P0215PP
розов божур | peony pink

TRK2P0211AT
асфалт | asphalt

TRK2P0216BP
синя/розова | blue/ pink
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TRICYCLE DUET

360°

TRICYCLE VECTOR MG

• Подходяща за две деца с общо
тегло до 40 кг.
• Предната седалка се върти на 360 ˚
• Големи гуми
• Сгъваеми поставки за крачетата

• Подходяща за деца с тегло до 25 кг.
• Кормило от магнезиева сплав
• Седалката се върти на 360 ˚
• Дръжката се регулира на височина
• Сгъваема поставка за крачетата
• Регулируем наклон на облегалката
• Трансформира се в триколка за голямо дете
• Сгъваема

• Suitable for two children with total
weight up to 40 kg
• First seat rotates at 360 degrees
• Big wheels
• Two foldable and movable footrests

TRKDU0214PB
синя/розова | blue/ pink
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TRKDU0211MT
мъгла | mist

360°

• Suitable for children with weight up to 25 kg.
• Magnesium handlebar
• Seat rotates at 360 degrees;
• Height adjustable push parent handle
• Foldable footrest
• Adjustable backrest
• Transforms into tricycle for bigger child
• Foldable

TRKVEM215PN
бор | pine

TRKDU0212MI
мента | mint

TRKDU0213PP
розов божур | peony pink

TRKVEM214DH
далия | dhalia

TRKVEM213LA
лате | latte

TRKVEM212AT
асфалт | asphalt

TRKVEM211CB
карбон | carbon
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TRICYCLE BOLIDE

TRICYCLE CITY

360°

• Подходяща за деца с тегло до 25 кг.
• Регулираща се на височина дръжка за
родителски контрол
• Допълнително подплатена седалка
• Сгъваема поставка за крачетата
• Големи помпащи гуми от висококачествен каучук
• Много положения на облегалката включително
пълно легнало
• Трансформира се в триколка за голямо дете

• Подходяща за деца с тегло до 25 кг
• Седалката се върти на 360 ˚
• Сгъваеми поставка за крачетата
• Гуми от висококачествен каучук
• Мощен фар
• Музика и Bluetooth
• Регулираща се на височина дръжка за
родителски контрол
• Трансформира се в триколка за голямо дете

• Suitable for children with weight up to 25 kg.
• Height adjustable push parent handle
• Seat is equipped with safety bumper
• Front leg rest
• Air high quality rubber wheels
• Multirecline position of backrest including full flat;
• Transforms into tricycle for bigger child
TRKBLD02102AT
асфалт | asphalt
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TRKBLD02104DH
далия | dhalia

• Suitable for children with weight up to 25 kg.
• Seat rotates at 360 degrees
• Foldable, movable footrest
• High quality rubber wheels
•Powerful light at front
• Music and Bluetooth
• Height adjustable parent handle
• Transforms into tricycle for bigger child

TRKCY0211AT
асфалт | asphalt

TRKBLD02103LA
лате | latte

TRKBLD02101CB
карбон | carbon

TRKCY0213OC
океан | ocean

TRKCY0214DH
далия | dhalia

TRKCY0212VA
ванилия | vanilla
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TRICYCLE ARENA

360°

TRICYCLE LARGO

360°

• Подходяща за деца с тегло до 25 кг.
• Седалката се върти на 360 ˚
• Гуми от висококачествен каучук
• Сгъваема поставки за крачетата
• Трансформира се в триколка за голямо дете

• Suitable for children with weight up to 25 kg.
• Seat rotates at 360 degrees
• High quality explosion-proof wheels
• Foldable, movable footrest
• Transforms into tricycle for bigger child

TRKAR02102MT
мъгла | mist
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TRKAR02103LA
лате | latte

• Подходяща за деца с тегло до 25 кг
• Регулируем наклон на облегалката
• Подвижна поставка за крачетата
• Седалката се върти на 360 ˚
• Трансформира се в триколка за голямо дете

TRKAR02101AT
асфалт | asphalt

TRKAR02105PP
розов божур | peony pink

TRKAR02104MI
мента | mint

• Suitable for children with weight up to 25 kg.
• Adjustable backrest
• Foldable, movable footrest
• Seat rotates at 360 degrees
• Transforms into tricycle for bigger child

TRKLRG02103CO
кобалт | cobalt

TRKLRG02101AT
асфалт | asphalt

TRKLRG02102MI
мента | mint

TRKLRG02104DH
далия | dhalia
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TRICYCLE JAZZ

360°

TRICYCLE VEGA

360°

• Подходяща за деца с тегло до 25 кг
• Седалката се върти на 360 ˚
• Трансформира се в триколка за
голямо дете
• Сгъваема поставка за крачетата
• Големи колела
• Suitable for children with weight
upto 25 kg.
• Seat rotates at 360 degrees
• Transforms into tricycle for bigger child
• Foldable, movable footrest
• Big wheels

•Подходяща за деца с тегло до 25 кг
•Допълнителна подплатена подложка за главичката
•Седалката се върти на 360 ˚
•Сгъваема поставка за крачетата
• Трансформира се в триколка за голямо дете

•Suitable for children with weight up to 25 kg.
•Additional pad for the head
•Seat rotates at 360 degrees
•Foldable, movable footrest
• Transforms into tricycle for bigger child

TRKJA0215MI
мента | mint
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TRKJA0211AT
асфалт | asphalt

TRKJA0212MT
мъгла | mist

TRKJA0213VA
ванилия | vanilla

TRKJA0214DH
далия | dhalia

TRKVG0214DH
далия | dhalia

TRKVG0211MT
мъгла | mist

TRKVG0213OC
океан | ocean

TRKVG0212LA
лате | latte
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TRICYCLE MATRIX

360°

TRICYCLE JETRO

360°

• Подходяща за деца с тегло до 25 кг
• Седалката се върти на 360 ˚
• Сгъваема поставка за крачетата
• Трансформира се в триколка за
голямо дете

• Подходяща за деца с тегло до 25 кг
• Седалката се върти на 360 ˚
• Сгъваема поставка за крачетата
• Големи колела
• Трансформира се в триколка за
голямо дете

• Suitable for children with weight
up to 25 kg.
• Seat rotates at 360 degrees;
• Foldable, movable footrest
• Transforms into tricycle for bigger child

• Suitable for children with weight
up to 25 kg.;
• Seat rotates at 360 degrees;
• Foldable, movable footrest
• Big wheels
• Transforms into tricycle for bigger child

TRKMT0212VA
ванилия | vanilla

TRKMT0213OC
океан | ocean

160

TRKJE0214DH
далия | dhalia

TRKMT0214DH
далия | dhalia

TRKMT0211MT
мъгла | mist

TRKJE0211MT
мъгла | mist

TRKJE0213OC
океан | ocean

TRKJE0212VA
ванилия | vanilla
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TRICYCLE PULSE

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

TRKSK0213RE
червена | red
• Подходяща за деца с тегло до 25 кг
• Сгъваема поставка за крачетата
• Трансформира се в триколка за голямо дете

• Suitable for children with weight up to 25 kg
• Foldable, movable footrest
• Transforms into tricycle for bigger child

TRKSK0201GR
лайм | lime

TRKSK0212BL
синя | blue

TRKSK0215YE
жълта | yellow

TRKSK0214PI
розова | pink

TRKRU0214PI
розова | pink

TRKRU0211MC
мулти | multi color

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

TRKPL02106CH
череша | cherry
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TRKPL02102LA
лате | latte

TRKPL02104OC
океан | ocean

TRKPL02105DH
далия | dhalia

TRKPL02103MI
мента | mint

TRKPL02101MT
мъгла | mist

TRKRU0213LI
лайм | lime

TRKRU0212SK
небесно синьо | sky
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TRICYCLE AND BALANCE BIKE SMARTY

BALANCE BIKE ENERGY

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

DIKEN02104PU
лилава | purple

TRKSM0203WH
бяла | white

DIKEN02101RE
червена | red

TRKSM0201RE
червена | red
Продуктът се предлага в цветна кутия.
Музикални светещи колела.

DIKEN02102OR
оранж | orange

TRKSM0202YE
жълта |yellow

FOUR WHEELER MAXBIKE

Product is offered in a colorful gift box.
Musical wheels with lights.

DIKEN02103BL
синя | blue

BALANCE BIKE MAX FUN

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

DIKMF02101GR
зелен | green
DIKMB0204YE
жълта |yellow

DIKMB0203PI
розова | pink

DIKMF02103BL
синя | blue

DIKMB0202OR
оранжева | orange

Продуктът се предлага в цветна кутия.
Седалката и кормилото се регулират на
височина.
DIKMB0201MI
минт | mint
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DIKMF02102OR
оранж | orange

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

DIKMF02104PI
розова | pink
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BALANCE BIKE SPRINT

4 IN 1 TOY ALL RIDE

RIDE ON, BALANCE TOY, TRICYCLE, SCOOTER
Подходяща за деца с тегло до 25 кг
Suitable for children weighing up to 25 kg

DIKSR02104PI
розов | pink

DIKSR02101GR
зелен| green

Продуктът се предлага в цветна кутия.
Седалката и кормилото се регулират на
височина.
DIKSR02103OR
оранж| orange

Product is offered in a colorful gift box.
Saddle and steering bar are height adjustable.
DIKSR02102YE
жълт | yellow

BALANCE BIKE SPEED
DSAR02002RD
4в1 “ALL RIDE” син / sky

DIKSD0211BL
син | blue

DIKSD0212GR
зелен| green

DIKSD0215PI
розов | pink

DIKSD0214OR
оранж| orange

DIKSD0213MU
мултиколор | multicolor
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.
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DSCRE0201CG
жълт / yellow

DSAR02003YE
червен / red
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SCOOTER X-PRESS 2in1

SCOOTER CROXER EVO

DSXP02102WH
бял| white

DSXP02104BL
син | blue

DSCRE0211ST
звезди
stars

DSCRE0212BL
син
blue

DSCRE0213OR
оранж
orange

DSCRE0202SP
космос
space

DSCRE0206GG
зелен графити
green grafitti

DSCRE0214LI
лайм
lime

DSCRE0201CG
цв.графити
colorful grafitti

DSCRE0207PG
лила графити
purple grafitti

DSCRE0215LO
лолипоп
lollipop

DSCRE0216FI
огън и лед
fire and ice

DSCRE0211PU
лила
purple

DSXP02103OR
оранж| orange

Продуктът се предлага в цветна кутия.
Product is offered in a colorful gift box.
DSXP02101YE
жълта | yellow

DSCRE0201CG
цв.графити
colorful grafitti

SCOOTER NEO RIDER 2in1

DSNEO0214OR
оранж| orange

DSNEO0212PI
розов | pink

DSNEO0213RE
червен | red

DSNEO0215GR
зелен | green

Продуктът се предлага в цветна кутия.
Музика и светлина.
DSNEO0211BL
син | blue
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Product is offered in a colorful gift box.
Music and lights.

DSNEO0216YE
жълта | yellow
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SCOOTER KIDDY EVO

DSKIE0217OC
океан | ocean

DOLL STROLLERS

DSKIE0216LI
лайм | lime

KZKLO02001PI
розова | pink

DSKIE0218VI
виолетов | violet

KZKLO02004GA
градинка | garden

KZKLO02005CA
кексчета | cakes

KZKLO02003FL
цветенца | flowers

KZKLO02002WH
ЛОРА бяла | LORA white

DSKIE0215SP
космос | space

DSKIE0213GG
зелени графити | green graffiti

DSKIE0214PG
лила графити | purple graffiti
KZKNE02001PI
розова | pink

KZKDI02001PI
розова | pink

DSKIE0212CG
Киди Ево цветни графити| Kiddy Evo colorful graffiti

KZKNE02003GA
градинка | garden

DSKIE0211LO
лолипоп | lollipop
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KZKNE02002WH
НЕЛИ бяла | NELLY white

KZKDI02002WH
ДИДИ бяла | DIDI white
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СИМВОЛИ / SYMBOLS
Възраст / Age
Размери на количката - разгъната Д x Ш x В / Stroller size unfolded L x W x H
Размери на количката - сгъната Д x Ш x В / Stroller size folded L x W x H
Ширина на седалката / Seat width
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
Тегло / Weight
Тегло рама / Frame weight
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
Кош за новородено / Carry cot
Столче за кола / Car seat
Акумулаторна батерия / Battery
Термометър / Thermometer
Вибрация / Vibration
Музика / Music
Дистанционно управление / Remote control

* 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.
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* 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.
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