
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inovacije za prihodnost 
neodvisnega življenja 

DEZZIV Brake & Go aktivna zavora za 

invalidski voziček vam pomaga pri: 
 

- Vzpenjanju predensko po klančini navzgor s 

spremljevalcem. 

- Pri samostojnem vzpenjanju po klančini navzgor 

predensko. 

- Vzpenjanju zadenjsko po klančini navzgor s 

spremljevalcem. 

- Pri samostojnem vzpenjanju po klančini navzgor 

zadenjsko. 

- Pri speljevanju na klančini predensko 

- Pri speljevanju na klančini zadenjsko. 

- Pri vzpenjanju po stopnicah navzgor s spremljevalcem. 

- Omogoča samostojno vzpenjanje po stopnicah navzgor. 

- Nadomešča standardno zavoro invalidskega vozička. 

- Z zavorno oblogo, ki jo lahko menjate. 

- Vse to omogoča tudi pri električno gnanih kolesih. 

- Handbike: Rešuje problem nehotenega zdrsa nazaj ko 

pogonsko kolo izgubi oprijem na podlagi. 

- Bolnikom z demenco preprečuje da bi pozabili zavreti 

invalidski voziček. 

 

Prva in edina aktivna zavora  za 
invalidski voziček, ki osvobaja vas ali 

vašega asistenta 
 

 

 

 

 

 

Model:   Classic 
Je enostavnejša cenejša 
izvedba zavore z aluminijastim 
zavornim kolesom za 
vsakodnevno normalno 
uporabo. 

Model:   Top 
Je tehnično zelo izpopolnjena 
zavora, z zavorno oblogo iz 
neoprena, ojačanega s 
steklenimi vlakni. Zavorna 
obloga se lahko menja.  
Namenjena je zahtevnejšim 
uporabnikom, tudi za uporabo 
v ekstremnejših pogojih 
uporabe (dež, sneg)  
 

Model:    PU 
Izdelana je na osnovi modela 
Classic, s spremenjeno krivuljo 
zaviranja, ki je prilagojena za 
uporabo pri PU polnih, zelo 
trdih in gladkih gumah. 

DEZZIV Brake & Go aktivna zavora je univerzalna in 

se na okvir vozička namesti s standardno objemko 

     Modeli Brake & Go aktivne zavore 

 
Slatina 30c, 3327 Šmartno ob Paki, Slovenija 

info@dezziv.si       www.dezziv.si 
 

DEZZIV  Brake & Go 
aktivna zavora za 
invalidski voziček 

 
Novo na svetovnem 

tržišču 

DEZZIV zavora je bila testirana pri nemškem proizvajalcu 
invalidskih vozičkov                                              
 
in v japonskem centru  
za oceno pripomočkov 

 

 



 

                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enostavno, na DEZZIV aktivni zavori, vklopite 
želeno smer vzpenjanja, predensko ali 
zadenjsko, s pomočnikom ali pa popolnoma 
samostojno. Brez strahu, takoj, ko boste 
prenehali poganjati invalidski voziček, ali ko 
vas spremljevalec neha potiskati, se bo 
zavora samodejno vklopila in invalidski 
voziček se bo samodejno ustavil. Če se želite 
zopet vzpenjati, lahko to enostavno storite z 
nadaljnjim poganjanjem vozička, brez da bi 
morali kar koli preklopiti, enostavno voziček 
poganjate naprej. Aktivna zavora Brake & Go 
vedno ščiti pred neželenim samodejnim 
pomikanjem invalidskega vozička navzdol. In 
kaj, če se želite z invalidskim vozičkom 
enostavno odpeljati naprej ali pa nazaj ?  
Spet zelo preprosto, na klančini zavoro 
preklopite v nevtralni položaj in invalidski 
voziček bo še vedno blokiran. Zdaj se 
premaknite z vozičkom malo naprej  in zavora 
bo samodejno popolnoma sprostila invalidski 
voziček in lahko se boste prosto premikali 
naprej ali pa nazaj. 

Predensko ali zadenjsko vzpenjanje po klančini Vzpenjanje po stopnicah 

Brez skrbi, DEZZIV aktivna zavora je odlična 
pomoč za vašega spremljevalca pri 
vzpenjanju po stopnicah, saj preprečuje da bi  
invalidski voziček  želel samodejno po 
stopnicah navzdol. Aktivna DEZZIV zavora to 
samodejno prepreči. Prav tako vam omogoča, 
da se lahko sami, le s pomočjo ograje, 
povsem samostojno povzpnete po stopnicah 
in vas na ta način osvobaja odvisnosti od 
drugih. 

 

 

 

 

Handbike – sprednji pogon 

V slučaju težave zdrsa pogonskega kolesa 
samodejno zavira invalidski voziček in tako 
preprečuje neželeno vožnjo invalidskega 
vozička navzdol. 


