
1. Trilogy hluboký kočárek:

•	 V souladu s tradicí Inglesiny je i hluboká vanička Trilogy vyrobena s maximálním zaměřením i na ty nejmenší 
detaily. Výsledkem je elegance, dokonalé pohodlí pro dítě i maminku. Vnější i vnitřní potah kočárku je čalouněn 
jemnou, kvalitní a drahocennou látkou. 

•	 Opěrka zad je polohovatelná do více pozic, snadno ovladatelná jednou rukou, tak umožňuje rodiči zůstat v kon-
taktu s dítětem i během manipulace.

•	 Speciální zařízení pro regulaci proudění vzduchu na dně vaničky s ovládáním pod rukojetí zajišťuje ideální prou-
dění vzduchu.

•	 Vnitřní potah lze zcela sejmout a prát v ruce na 30° C. Pokud se sejme vnitřní potah, lze vyčistit i spodní část 
vaničky jemnou tkaninou.

•	 Praktická transportní rukojeť integrovaná v potahu boudičky s ergonomickým úchytem.
•	 Odjišťovací mechanismus pro sejmutí vaničky ovládaný pouze jednou rukou je skrytý v textilním detailu.
•	 Větrací síť v boudičce snižuje v létě teplotu uvnitř.
•	 Vanička je vybavena přikrývkou, kterou je možno připnout tak, aby dítě chránila před chladem v zimních měsí-

cích.
•	 Taška na rukojeť v koordinovaných barvách s přebalovací podložkou.
•	 Vaničku lze použít jako autosedačku do auta, splňuje Evropské standardy ECE 44/04, je homologovaná na skupi-

nu 0 (od narození do 9 kg) a je doporučeno ji používat pouze s Inglesina Car Kit.

Technické parametry vaničky kočárku:
Vnitřní rozměry:     34 x 22 x 74 cm (šířka x výška x hloubka)
Váha:       5,8 kg
Materiál vnějšího potahu:    Polyester
Materiál vnitřního potahu:    Polyester
Materiál struktury:     Polypropylene

2. Trilogy sportovní kočárek
Vlastnosti:
•	 Od narození do hmotnosti 15 kg.
•	 Legendární skládání jedním pohybem jen jednou rukou (patent Inglesiny).
•	 Sedačka je reverzibilní (pozice na podvozku může být směrem k mamince nebo po směru jízdy).
•	 Podvozek se může složit i se sedačkou umístěnou oběma směry.
•	 Držadla s výškově nastavitelnými ergonomickými rukojeťmi.
•	 Přední otočná kolečka s dálkovým systémem aretace přímo z místa řízení, bez nutnosti kočárek obíhat.
•	 Přední kola o průměru 175 mm, zadní kolečka o průměru 205 mm s ložisky ABEC 5.
•	 Propojené brzdy se západkami zvyšující bezpečnost.
•	 Košík na nákupy a potřeby s vyztuženým dnem a nosností až 3 kg.
•	 Držák lahve integrovaný v podvozku.

Trilogy systém
Trilogy od Inglesiny je novinkou, maximálně praktickou a ovladatelnou.
Vytváří novou designově čistou řadu, moderní s aktuálními a rafinovanými barvami potahů. Také technickými řešení-
mi,  které z ní vytvářejí ten správný produkt pro rodiče přející si pohodlný a praktický systém pro každou situaci. Ka-
ždá aktivita je s Trilogy snadnější. Kolečka vybavená kuličkovými ložisky nekladou odpor a dálkovým mechanismem 
ovládajícím přední natáčecí kolečka, lze manipulovat tak lehce, že stačí jen konečky prstů. Jednou z nejdůležitějších 
vlastností kočárků této kategorie je jejich skládání a rozkládání. Trilogy složíte či rozložíte jedním pohybem ruky s 
pouze jedinou pojistkou. Všechny části systému se intuitivně upínají na podvozek, snadno je z něj sejmete a tak je 
změna konfigurace velmi rychlá a snadná. Hluboká vanička s možností použití ve vozidle má stejné rozměry jako ty u 
tradičních kočárků, sportovní konfigurace je prostornější než jakékoliv golfové hole a přitom stejně, ne-li lépe skladná, 
při zachované možnosti změny orientace sedačky po směru či proti směru jízdy. Autosedačku Huggy multifix použi-
jete ve vozidle nebo upevníte na podvozek Trilogy. Tvoří tak třetí element kompletující systém, který v sobě rodičům i 
jejich dětem přináší to nejlepší co dosud Inglesina vyvinula.
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Trilogy systém
•	 Boční rukojeť na přenášení složeného kočárku.
•	 Nastavitelné 5-bodové popruhy.
•	 Popruhy jsou výškově nastavitelné do dvou poloh a to v návaznosti na růst dítěte.
•	 Polstrování ramenních  popruhů.
•	 Boudička je vybavena zipem, po jehož rozepnutí se změní na sluneční stříšku, umožňující lepší větrání.
•	 Měkký a polstrovaný nánožník lze upravit na vhodnou pozici, aby chránil dítě proti chladu.
•	 Opěrka zad nastavitelná do 4 poloh s centralním ovládáním.
•	 Přední madlo a podnožka z technicky nepromokavého materiálu, odolné a snadno omyvatelné.
•	 Nastavitelné 2-bodové stupačky.
•	 Plně snímatelný potah kočárku a boudičky lze prát ručně při 30 ° C.
•	 Sedačka lze snadno nasazuje a sundává z podvozku díky nově řešeným bočnicím s integrovanými pojistkami.

Technická specifikace:
Typ skládání:    “golfová hole”
Rozměry při otevření:   56,5 x 107 x 83 cm 
Rozměry při složení:   36,5 x 97 x 48 cm 
Hmotnost:    9,5  Kg.
Materiál konstrukce kočárku:  aluminium
Materiál potahu:   polyester

3. Trilogy travel systém s HUGGY MULTIFIX, což je autosedačka pro nejmladší děti, doporučovaná pro komfort a 
bezpečí dítěte díky úhlu naklonění opěrky zad.
•	 Homologováno podle standardů ECE R4/04 pro skupinu 0+ (od 0 do 13 kg)
•	 Nejnovější systém ochrany SHP (SHP- Side Head Protection- Ochrana před bočními nárazy do hlavy) na ochra-

nu dítěte před nárazy při cestách.
•	 Vhodné na reverzní uchycení (pouze proti směru jízdy) a doporučeno na použití na zadních sedadlech. Nemůže 

být použito na přední sedadla auta vybavené airbagy.
•	 Lze použít s klasickou bází, s bází s upevněním isofix a také bez báze.(báze patří mezi volitelné příslušenství)
•	 Centrální odepínací mechanismus se snadným přístupem na opěrce zad.
•	 Polohovatelné tří bodové bezpečnostní pásy s polstrovanými ramenními popruhy. 
•	 Vybaveno systémem Easy Clip na snadné uchycení či vyjmutí z auta, kompatibilní s Inglesina hlubokými a spor-

tovními kočárky.
•	 Transportní madlo s ergonomickou rukojetí nastavitelné do čtyř poloh.
•	 Komfortní polstrování z jemného gabardénu nabízené s protiskluzným klínem.
•	 Nastavitelný kšilt proti slunci.
•	 Lze používat také jako tašku na dítě či domácí sedačku s houpací funkcí.
•	 Potah sedačky a madla lze sejmout a prát v ruce na 30° C.

Technické parametry:
Materiál:     Polypropylen
Materiál vnitřní vložky:   Polyester 
Bezpečnostní pásy:    3 bodový úchytný systém
Upevnění do auta za pomocí 
bezpečnostních pásů:    3 bodové bezpečnostní pásy 
Pozice v autě:     pouze proti směru jízdy
Vnější rozměry sedačky:   hloubka 68 cm
      šířka 42 cm
      výška 55 cm
Váha bez základu, s rukojetí:   3,5 kg 
Certifikáty:     ECE 44/04
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