
Vizualen izgled vozička Anex Sport 2.0 je spektakularen zaradi kombinacije eko usnja in žakarda.  

Gre za estetski  tandem teksture in odtenka.  

Amortizerji in blažilniki sunkov 

Poglavitna značilnost vozička so amortizerji,  katere vloga je odločilna pri okretnosti vozička.  Anexovi 

inženirji so veliko pozornost posvetili tej zadevi in tako so amortizerji pridobili večjo odpornost proti 

obrabi.  

Kakovost vozička je možno že vizualno oceniti; videz in oblika vozička sta bolj jedrnata in 

racionalizirana. Nič več masovnih in težkih »zobnikov« in masivnosti v gibljivih delih, nov tip 

amortizerjev daje celotnemu vozičku harmonično obliko, in kar je najpomembnejše, voziček je zaradi 

tega tudi lažji.  

Regulacija blažilnika na ogrodju pa ostaja enaka, intuitivno preprosta, prav tako kot pri modelih 

prejšnjih generacij: desno je regulirano v smeri urinega kazalca, levo pa v nasprotni smeri.  

 

 

 

Zložljivost ogrodja na višjem nivoju 

Novost na vozičkih je zložljivo ogrodje s sistemom »finger  point«, kar omogoča lažje in predvsem 

bolj varno zlaganje vozička in prepreči in se izogne  najmanjši možnosti nenamernega stiskanja 

prstov, tudi,  ko voziček zložite na hitro in neprevidno.  

Nova struktura ogrodja 

Nova struktura ogrodja omogoča, da so vozički še bolj kompaktni,  moč materiala tukaj odigra 

ključno vlogo.  Ogrodje vozička je preoblikovan  in je dimenzija manjša, da zavzame malo prostora 



tudi v manjših prtljažnih prostorih (mere:  72 × 59,5 × 32.).  Še ena zelo uporabna lastnost: športni 

del se zloži skupaj z ogrodjem! 

Udobje na poti z zloženo strehico globoke košare 

Nov, inovativen sistem zlaganja strehice globoke košare nobenega ne bo pustil ravnodušnega. In to 

zato, ker sistem omogoča zlaganje z eno roko! Sprehodi z vozičkom Anex bodo tako še bolj udobni! 

Kako deluje? Če želite spustiti strehico, z eno roko pritisnite na gumba, ki se nahajata  ob strani 

strehice, dokler gumbki ne kliknejo. Inženirji so uspeli doseči tihi način delovanja, da vašega malčka 

zvok gumba ne (z)moti pri sladkem spanju.  

»AIR FREE« kolesa za gladko in udobno vožnjo 

Nova generacija otroških vozičkov Anex Sport so opremljeni z izboljšanim tipom koles.  Poglavitna 

razlika »air free« koles  je odsotnost zračnih komor v pnevmatikah, tako ni več skrbi zaradi rednega 

vzdrževanja tlaka v kolesih.   

Kolesa vsebujejo elastično polnilo EVA, ki dodajo fleksibilnost in v kombinaciji z amortizerji  

dosežejo  nemoteno vožnjo tudi po neravnih površinah.  Polnilo Eva je znano po svoji odpornosti, saj 

gre za polipropilen polnilo in zmanjša obrabo tudi, če kolesa drsijo po asfaltu, pesku, makadamu ali 

tlakovcih.  Air sistem zdržijo visoke temperature pod in nad ničlo (od minus 40 do plus 40). Skupek 

teh dejavnikov povečajo število prevoženih kilometrov do celo 1,5 krat!  

 

 

Uporabljeni materiali  

Da bi bilo vaši sprehodi udobni in varni,  Anex uporablja okolju prijazne materiale in svoje 
vozičke opremi z vrsto preverjenih materialov. 

 



Zagotovljena varnost 

Zahvaljujoč posebni tkanini, bo vaš voziček ostal suh tudi, če vas ujame dež  (vodoodporni 
materiali),  razen tega pa tudi sončni žarki ne prodirajo v tkanino vozička, saj jo varuje UV zaščita 
50+.  

 

Posebni sistem X-lock bo preprečil premikanje vozička med transportom, sistem Comfy stop pa 
pomaga takoj ustaviti voziček, ko je to potrebno. 

5-točkovni varnostni pas športne enote nudi maksimalno varnost in poskrbi, da je vaš otrok pravilno 
ter varno pripet. 

 

Anex Sport 2.0 je izboljšana različica Anex vozičkov. Elegantna, funkcionalna in udobna. To je voziček, 

ki je staršem v pravi užitek in malčkom pravo udobje! 

 


