
KAKO VEM, KATERI VOZIČEK IZBRATI?



Si tudi ti med tistimi,
ki sanjajo o najboljšem otroškem

vozičku, čeprav se ti v resnici sploh ne
sanja,

na kaj moraš biti pozorna pri izbiri? 
 

Si se zalotila ob konstantnem listanju
katalogov in skrolanju po otroških
spletnih trgovinah, pa se ti zdi, da
nikakor ne moreš razvozlati, kateri
voziček bi bil res dober zate? 

 
 
 
 
 
 
 
 



Tako zmedeno sem se počutila tudi sama
na sejmu otroških vozičkov. 

Si predstavljaš halo, veliko kot trideset
nogometnih  igrišč in na tisoče in tisoče

otroških vozičkov? 

Kot predstavnica tima Junior imam še
vedno vsako leto res težko nalogo - med
vsemi tisočimi izbrati le tiste vozičke, ki
bodo navdušile tudi tebe, draga bodoča

mami!

Da bi tudi tebi olajšala delo (in zožala krog
izbire), sem izdelala vodič s sedmimi

točkami, v katerem pokažem, na kaj je
vredno biti pazljiv pri izbiri vozička:

 



Si predstavljaš, da bi izbrala voziček, ki
je tako visok, da moraš vsakič, kadar
želiš pokukati svojega dojenčka, stopiti

na prste?  Ali pa, da ga pred
seboj potiskaš z ukrivljeno hrbtenico, ker

je podvozje tako nizko? Višina
vozička je še kako pomembna! 

Voziček naj bo
visok toliko, da ti bodo sprehodi v veselje. 

V mislih imej tudi to,  da boš
kdaj ročaj vozička prepustila očku

 otročka, zato izbiraj med tistimi modeli,
ki imajo

možnost regulacije višine ročaja.

Primerjaj višino vozička s svojo
višino

1.



Kolesa na
otroškem vozičku so pomembna točno
toliko kot so pomembna kolesa na

avtomobilu.
 Še preden se zapodiš v nakup vozička,
preveri svoj domači teren.  Če je v tvoji
okolici veliko neravne površine kot so
gozdne in poljske poti, potem izbiraj
med večjimi napihljivimi ali gel kolesi.
Če pa bo voziček v uporabi na asfaltu,
pločniku, lahko izbereš tudi kakšna

kolesa iz trpežne pene.

2. Bodi pozorna na kolesa



Amortizerji so v slovenskem prevodu
blažilniki sunkov in so zaslužni za to, da

"zmehčajo" ogrodje. Ponazorim na
primeru: odpraviš se na sprehod z

vozičkom na ravnem, asfaltiranem terenu.
Potem pa zmanjka ceste in se znajdeš
pred makadamom. Če imaš blažilnike
nastavljene na t.i. trd način, primerno za

asfalt,  bo tvoj voziček na neravni
makadamski površini nenadzorovano
poskakoval, otrokovo hrbteničko pa bo

butalo na dno globoke košare. Da se temu
izogneš, je potrebno amortizerje  nastaviti

na mehkejši način. 
Na nekaterih vozičkih so amortizerji
vgrajeni v voziček, na naketerih pa jih

nastavljamo ročno. 

3.    Vrži eno »učko« tudi na amortizerje



Pomembna je predvsem v tistem primeru,
če boš morala ogrodje vsakodnevno
zlagati in nositi po stopnicah do

stanovanja ali do dvigala. 
Vozički v teži nimajo neke drastične

razlike (ni ogrodja, ki tehta nekaj kilc in
ogrodja z 30-mi kilogrami), vseeno pa je
dolgoročno pomembno, ali boš večkrat
na dan dvigovala pol kile težje ali lažje

ogrodje. 
Izberi voziček, ki je kompakten, a lahek

ter  enostavno zložljiv.

4. Teža ogrodja je nadvse pomembna

13,7 kg 12,1 kg



Zunanjost (in tudi notranjost) vozička je izdelana iz:

*tkanine, 
*eko usnja, 

*kombinacije obojega.
 

Če veš, da nisi med najbolj pridnimi kar
se čiščenja tiče, izberi voziček v temnejši
barvi in v materialu, ki je enostaven za
vzdrževanje (belo eko usnje najbrž

odpade). 

 5. Material vozička naj sovpada 
s tvojim načinom življenja

voziček iz
tkanine

voziček iz eko
usnja



READ MORE

Večina vozičkov prihaja v kompletu 2v1, kar
pomeni, da sta globoka košara in športni

del v paketu. 
 

Načeloma otrok nekje pri 6. mesecu svoje
starosti preraste

globoko košaro, začne raziskovati svet
okoli sebe, njegove male rokice pa se

zelo radovedno in pogosto dotikajo vsega
kar dosežejo. Športna enota mora biti

temu kos! 
Naj bo udoben in velik, da malček ne bo

utesnjen, naklon hrbtišča pa
se naj spusti do popolnoma ležečega, da z
lahkoto zagotovimo udobno posteljico, če
otročiček zadrema. Super je, če lahko

enoto namestimo v obe smeri
vožnje, zaščitna streha pa naj bo konkretno

dolga. Tako se boš izognila
neposredni sončni svetlobi, vetru in tudi

mimoidočim pogledom.

 
 

6. ŠPORTNA ENOTA JE MUST HAVE!



Jasno, voziček ti mora biti všeč!
Če ti pusti super prvi vtis, potem

le začni s podrobnejšim
seciranjem.  Saj veš, voziček bo 

 družinski
 zvesti spremljevalec vsaj tri

leta, zato
res ne bi bilo v redu, če bi ga po

treh mesecih že rada
preoblekla ali pa ga

skrila v kot.
 
 
 
 

7. VOZIČEK TI MORA BITI VŠEČ



Zaključek:
voziček izbiramo glede na svoj

karakter in način življenja. Voziček ti
mora biti v oporo v tako veliki meri,
da se z njim sploh ne boš ukvarjala.

 To preprosto pomeni, da je vsak del
na vozičku tam samoumevno in  v
pomoč, da boš ti lahko imela fokus

le na svojem otroku.

V trgovini JUNIOR boš
deležna veliko vprašanj še

preden začnemo s
prezentacijo vozičkov. Tega

nam ne zameriti!

Na koncu boš imela nedvomno
voziček, o katerem si sanjala. 

Adijo do naslednjič, ko bom pisala o razlikah med gel
in napihljivimi kolesi. 

Natalija 


