De sterkste,
meest compacte
professionele sling.

het probleem met
andere slings

instabiel
Andere slings bieden zelden stabiliteit
op ongelijke ondergrond of bij harde
windvlagen.

te zwaar
Vergelijkbare producten zijn vaak overgedimensioneerd en wegen daardoor
teveel voor praktisch gebruik.

onhandig
De meeste slings zijn te groot van
formaat en nauwelijks opvouwbaar,
daardoor nemen ze veel ruimte in
beslag.

niet veilig
De meeste slings zijn gemaakt van
harde materialen en beschadigen
hierdoor vaak uw boot.

de beste sling die u
ooit zult gebruiken
Met de Dinxx staat uw boot als een
huis. Onze slings zijn ontworpen
met oog voor detail, vanuit het
perspectief van de roeier.
De Dinxx is veilig door zijn stabiele
ontwerp en beschermt uw boot
als geen ander. De materialen
zijn geselecteerd op basis van
hun prestaties. Onze slings zijn
enorm licht en sterk. Door deze
eigenschappen en een slim ontwerp
zijn ze kenmerkend eenvoudig en
handig in hun gebruik.
In 2011 heeft Dinxx een reddot
design award gewonnen met deze
innovatieve oplossing voor de
roeisport. Een bevestiging dat ons
product de beste sling zal zijn die u
ooit zult gebruiken!
Dinxx is een product van RowAnnex.
RowAnnex is gespecialiseerd in
ruimte besparende opslag systemen
specifiek voor de roeisport.

geen enkele sling
is gemaakt als een
Dinxx

stabiel en veilig

daarom werkt geen
enkele sling zoals
een Dinxx

+

De Dinxx past zich aan
ongelijke ondergrond aan
en is daardoor stabiel
op de meest ongelijke
oppervlaktes.
Door het ontwerp van de
hoge ‘oren’ valt uw boot niet
meer bij een windvlaag van
uw slings.
De materialen die wij
gebruiken beschadigen zelfs
de fragiele huid van uw boot
niet meer.

licht en sterk

+

handig en compact =

De materialen waar onze
slings uit bestaan zijn
gekozen op basis van hun
prestaties. De aluminium
profielen zijn bijvoorbeeld
speciaal geëxtrudeerd voor
ons ontwerp.

Onze slings zijn niet vanuit
een bepaalde esthetische
voorkeur gemaakt, maar
vanuit een functionele en
gebruiksvriendelijke.

Dit resulteert in een frame
dat zowel enorm sterk en
licht is. De Dinxx is daarom
niet alleen handig om
te gebruiken, maar ook
ontworpen om lang mee te
gaan.

De Dinxx is vanuit dat
oogpunt ontworpen als een
handzaam product. Daarom
zijn onze slings opvouwbaar
tot lichte, handige en
compacte pakketjes.

de sterkste,
meest compacte
professionele sling

Wilt u meer informatie
of wilt u de Dinxx slings
bestellen?
Voor meer informatie over de
Dinxx slings kunt u onze website
bezoeken en bij eventuele vragen
ons contactformulier onder aan de
‘over ons’ pagina invullen.
Mocht u meer informatie over
RowAnnex of een van onze
producten willen ontvangen, neem
dan vrijblijvend contact met ons op
via info@dinxx.com.

www.dinxx.com

