


Coletto ASTIN je multifunkcijski
voziček z lesenim dnom v

globoki košari. Velja za izredno
temperamenten voziček močne

rdeče barve, ki bo opažen na
vsakem koraku. 

Odlikuje te močna,
energična, malce

avtoritativna, ognjena
osebnost,

zato ti bo Coletto Astin
pisan na kožo. 

TVOJA BARVA: RDEČA

OVEN Zate je: COLETTO ASTIN!



Si super mirna in z največjim
smislom za humor, hkrati pa si

vztrajna, strpna, odločna in zelo
pametna. Rada imaš lepoto.

TVOJA BARVA: ZELENA IN RJAVA

BIK

Voziček je super
komforten, izrazito
lep in zanesljiv. Z

veliki air free kolesi
bo zanesljiv partner. 

Zate je: ANEX M/TYPE  milk!



Komukativna, iznajdljiva,
vsestranska in polna idej - to je le
peščica tvojih super sposobnosti!
Ker si vedno vsaj en korak naprej

od drugih, zate priporočamo
voziček, ki ti bo kos!

TVOJA BARVA: RUMENA

DVOJČKA Zate je: DORJAN VIVO twin!

S sončno rumeno eko
strehico te bo navdala z

energijo, priloženi sta
kar dve torbici - tako kot
se spodobi za dvojčico,

ki je nenehno v pogonu!



Čustvena in dojemljiva, trdoživa in
z odličnim spominom! Družina ti

pomeni največ, zato smo zate izbrali
voziček, ki bo pravi družinski član!

TVOJA BARVA: MODRA IN BELA

RAK Zate je: ROAN Bloom!
Bloom je trpežen voziček, ki
ima vse, kar boš potrebovala

za nepozaben družinski
sprehod! Občudovali ga

boste vsi!



Samozavestna in neodvisna, z
aktivnim umom! Si zelo močna in

neustrašna, prava borka!

TVOJA BARVA: ZLATA

LEV

Zate je: JUNAMA Mirror!

Vozička v tej barvi se levinja
zagotovo ne bo ustrašila, še več,

oboževala ga bo! Voziček je
močnega karakterja, z diamantim
dnom, namenjem le peščici ljudi!



Zelo natančna, z bistrim in urejenim
pogledom na svet;   želiš, da so stvari

vedno urejene, si tudi super analitik.   

TVOJA BARVA: RJAVA

DEVICA
Zate je: Roan Bass next!

Voziček je narejen do potankosti
natančno, vsak del na njem je tam z

namenom. Všeč ti bo, ker je izdelan iz
hvaležnega blaga, ki ga samo pobrišeš,

čiste linije pa te ne bodo znervirale. 
 



Si preudarna, komunikativna in
zadeve dobro premisliš, preden se jih
lotiš. Rada imaš udobje, si pravična

in imaš smisel za estetiko.    

TVOJA BARVA: ROŽNATA

TEHTNICA

Zate je: Camarelo Zeo!

Estetsko dovršen in  harmoničen
voziček, tak, kot so tehtnice po

duši. 
Udobje ti pričarajo velika

kolesa, tvoja izbira pa je, ali
boš izbrala voziček z gel ali

napihljiimi kolesi.
 



Skrivnostna, skoraj mistična
škorpijonka, ki življenje podoživljaš
v neverjetno intenzivnostjo. Si super

energična in ekstra karizmatična!  

TVOJA BARVA: ČRNA

ŠKORPIJON Zate je: Bexa Next gold!

Bexa v globoki črni barvi,
namenjen le tistim ki življenje
jemljejo  izrazito čustveno. S

trpežnim ogrodjem bo kos tvoji
energičnosti in dinamičnosti na

vseh terenih. Zlata barva pa je le
še češnja na vrhu, ki zaokroži
izgled in praktičnost v celoto.

 



Ti si enostavno zaljubljena v
življenje! Navdušena nad svetom,

optimistična in z velikimi
pričakovanji zreš v prihodnost.  

TVOJA BARVA: MODRA

STRELEC Zate je: Roan Bloom titanium!
Ta voziček ti bo pisan na kožo! Ne le,
da je opremljen s tolikimi praktičnimi

dodatki, katere boš dan za dnem z
navdušenjem odkrivala, voziček je tudi

"moder;" z vgrajenimi amortizerji se
prilagajajo vozni površini!



Zanesljiva, močna, odločna in
vzdržljiva; si trdna opora, z realnimi
pričakovanji in odgovorna na vseh

področjih.  

TVOJA BARVA: RJAVA

KOZOROG

Zate je: Camarelo Baleo shine!

To je voziček, v katerega ne boš
dvomila! Sicer je zadržan in ni takoj
opazen, vendar je neustrašen in z

močnimi funkcionalnimi lastnostmi.
Kjerkoli se boš z njim pojavila, boš

deležna občudovanja.



Si nadpovrečno inteligentna,
širokega in odprtega duha.
individualna in neodvisna. 

TVOJA BARVA: MODRA

VODNAR Zate je: Bexa Line!
Inteligenten kot ti, je Bexa Line! Zanimiv

zaradi ogrodja, funkcionalen zaradi
popolnoma ležečega športnega dela.

Zaradi blažilnikov sunkov je dovolj
inteligenten da ga boš lahko brez težav

potiskala na asfaltu in tudi na neravnem
terenu.



Si zelo sočutna in polna domišljije,
iskrena prijateljica in osrečuje te, če

lahko pomagaš drugim. 

TVOJA BARVA: MODRA

RIBI

Zate je: Roan Coss!

Nežen voziček, vendar izrazito
čutne barve. Ker si oseba, ki

rada pomaga drugim, je Coss
voziček, ki bo tokrat tebi

nesebično v pomoč. Izberi ga
tudi zato, ker bo z njim tvoja

nežna plat toliko bolj prišla do
izraza!




