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PRODUKTY firmy SPIG s.r.o.

Tieto zariadenia majú špeciálne vlastnosti, 
ktoré slúžia pre zvýšenie komfortu osoby 
prevážanej po schodisku. Zároveň inteli-
gentné schodolezy výrazne uľahčujú prácu 
asistentovi. Veľmi ľahko sa ovládajú. Vďaka 
novým funkciám sú inteligentné schodolezy 
KSP SHERPA od SPIG, s.r.o. najobľúbenejšie 
schodolezy na Slovensku.

Inteligentné schodolezy KSP sherpa po-
užívajú v  zdravotníctve, pri prevoze osôb 
v domácnosti, napríklad pri dialýze. Pri náv-
števe lekára, pri opúšťaní nemocnice.

Častokrát nás klienti volajú s  požiadavkou, 
že chcú odskúšať schodolez práve v deň, keď 
sa potrebujú dostať domov z nemocnice. My 
im radi vyhovieme a počkáme na nich pred 
ich vchodom. Vďaka schodolezu ich presu-
nieme domov na ich poschodie.

Inteligentné schodolezy môžu v  domác-

nosti používať aj samotní klienti. Vďaka 
ich špeciálnym funkcia sa veľmi ľahko ovlá-
dajú a  naučiť sa to môže ktokoľvek. Inteli-
gentný schodolez môže ovládať staršia oso-
ba, mladistvý, bez problémov aj dieťa.

Pri presune po schodisku schodolez použí-
va jazdné pásy. Nie je potrebné vynakla-
dať fyzickú silu. Pasažier, osoba sediaca na 
vozíku má počas presunu po schodisku na 
schodoleze pohodlie vďaka opierke hla-

vy. Inteligentné schodolezy sú veľmi citli-
vé a jemne sa ovládajú. Vďaka ich jemnosti 
presun po schodisku netrasie. Informácie 
ohľadne aktuálnej činnosti, sklonu scho-
diska, stavu batérií, ale aj čas inteligentné 
schodolezy hlásia na displeji, ktorý sa 
nachádza na riadení kormidla. Technoló-
gia výsuvných koliesok uľahčuje presun 
po rovných plochách. Prídavný pohon 

naklápania zjednodušuje spájanie scho-
dolezu s  mechanickým, alebo elektrickým 
vozíkom. Určite oceníte najmodernejšie 
technológie, ktoré sú zabudované v  scho-

dolezoch KSP sherpa od SPIG, s.r.o.

Peňažný príspevok na schodolez sa po-

skytne ak: je osoba s ŤZP odkázaná podľa 
komplexného posudku na zdvíhacie zaria-

-
tuje ani nepožičiava na základe verejného 
zdravotného poistenia a  nie je porovna-
teľné so zdvíhacím zariadením poskytova-
ným z verejného zdravotného poistenia, ak 
osobe s  ŤZP nie je poskytovaná celoročná 
pobytová sociálna služba (s  výnimkou po-
skytovania tejto služby nezaopatrenému 
dieťaťu na účely plnenia povinnej školskej 
dochádzky, alebo sústavnej prípravy na 
povolanie), ak úrad práce, sociálnych vecí 
a  rodiny vydá právoplatné rozhodnutie 
o poskytnutí príspevku.

Schodolez je vhodné pred jeho 
výberom odskúšať
Je vhodné odskúšať schodolez pred jeho vý-
berom. SPIG s.r.o. ponúka bezplatné od-

skúšanie schodolezu priamo u vás doma 

na vašom schodisku.

Vďaka odskúšaniu schodolezu si môžete byť 
istí, že sa veľmi ľahko používa. Odskúšať 

schodolez je možné vďaka našim regio-

nálnym obchodným zástupcom všade na 

Slovensku.

JE MOŽNÉ SI VYBRAŤ ZO SIEDMICH 

TYPOV PÁSOVÝCH SCHODOLEZOV

Pokiaľ máte doma točené alebo atypické 
schodisko je vhodné odskúšať schodolez ko-
lieskový. Kolieskový schodolez je špeciálne 
vyvinutý na tieto typy schodísk.

Pásové schodolezy sú veľmi dobré pre rov-
né schodiská a schodiská s medzipodestami 
ako sú vo veľkých panelových bytovkách. 
Vďaka pásovému schodolezu nebude prob-
lém dostať sa ani na 12. poschodie.

Schodolez sa ľahko presúva do auta, je 
možné ho používať na viacerých miestach. 
Navrhnite čas kedy môžete odskúšať scho-
dolez a náš obchodný zástupca sa vám plne 
prispôsobí.

PRI SKÚŠANÍ SCHODOLEZU SA 

RÝCHLO NAUČÍTE AKO HO POUŽÍVAŤ

Schodolez je naozaj veľká pomoc, presun imo-
bilnej osoby po schodisku je vďaka nemu úpl-
ne bezpečný. Veľmi ľahko sa s ním manipuluje. 
Nové, inteligentné schodolezy od SPIGu sú 
veľmi jemné. Presun po schodisku je príjemný, 
pohodlie  pre presúvanú osobu zabezpečuje 

nastaviteľná opierka hlavy. Preto je naozaj veľ-
mi vhodné odskúšať schodolez SHERPA. Vy-
skúšať si ako pracuje a ako sa na ňom príjemne 
cítite počas presunu po schodisku. 

MÔŽETE DOMA POUŽÍVAŤ 

SCHODOLEZ AJ STROPNÝ ZDVIHÁK

Príspevok na stropný zdvihák sa vybavuje 
samostatne a môže sa tým pádom vybavo-
vať spolu so zdvíhacím zariadením na scho-
dy. Keď prídeme ku vám bezplatne odskúšať 
schodolez, môžeme vám zároveň hneď na-
vrhnúť projekt pre stropný zdvihák. Tieto za-
riadenia komplexne spolupracujú na zvýše-
ní vašej životnej úrovni. Vďaka tomu, že vám 
majú za úlohu pomôcť pri vašich každoden-
ných aktivitách. Sú vymyslené tak, aby sa 
ľahko ovládali a boli vždy poruke práve tam 
kde ich potrebujete.

Vďaka zákonu o kompenzácii ťažkého zdra-
votného postihnutia je možné získať na vý-
ťah na schody, alebo schodolez a  stropný 
zdvihák príspevok do maximálnej výšky 

až 95 % z ceny zariadenia.

Pridajte sa k  našim spokojným zákazní-

kom a  využite možnosť do2nancovania 

doplatku od klubu SPIG vo výške až do 

10 % z ceny zariadenia. 

SCHODOLEZ SA NAUČÍTE POUŽÍVAŤ 

VEĽMI RÝCHLO

Schodolez sa naučíte používať veľmi rýchlo. 
Jeho využívanie vám dopraje viac slobody 
pohybu. Vďaka schodolezu budete prechá-
dzať po akomkoľvek schodisku za pomoci 
asistenta, ktorého to nebude stáť žiadnu 
fyzickú námahu. V prvom rade je presun po 
schodisku vďaka schodolezu úplne bezpečný.

INTELIGENTNÉ SCHODOLEZY



PREDSTAVUJEME    

január - marec 2021  I  Inak obdarení  I  13www.inakobdareni.sk

Schodolez je veľmi šikovný pomocník, 

ktorý vám bude dobre slúžiť veľa rokov. 

Môže slúžiť naraz na viacerých schodis-

kách, pretože je prenosný. Veľmi ľahko sa 

nakladá do auta. Pre rovné schodiská a scho-

diská s  medzipodestami je vhodné vybrať 

si pásový schodolez. Pre točité a  atypické 

schodiská je určený kolieskový schodolez.

RAZ VYSKÚŠAŤ JE VIAC

NEŽ STOKRÁT VIDIEŤ 

Vyskúšajte bezplatne schodolez u vás doma 

na vašom schodisku. Vďaka tomu zistíte, kto-

rý variant upínania schodolezu na vozík je 

pre vás najvhodnejší. Dozviete sa o tom, ako 

môžete požiadať o  príspevok v  maximálnej 

výške 95 % na schodolez. Pridajte sa ku spo-

kojným zákazníkom spoločnosti SPIG, s.r.o. 

a vďaka klubu SPIG získajte doplatok do 10 % 

z ceny zariadenia.

AKO BONUS DOSTANETE KU 

SCHODOLEZU AJ MECHANICKÝ VOZÍK 

Schodolez je veľký pomocník, na ktorého 

sa môžete spoľahnúť. Navyše vám zabezpe-

čujeme kvalitný servis. V  prípade poruchy, 

ktorá sa nedá opraviť na mieste, klient do-

stáva do zapožičania servisný schodolez, 

až kým sa jeho schodolez neopraví.

Takýmto spôsobom sa naši klienti môžu 

vždy na služby SPIGu spoľahnúť.

PRODUKTY firmy SPIG s.r.o.

„Schodiskovú sedačku som objavila 

v časopise, ani chvíľu som ako matka 
neváhala...“

Vážené vedenie firmy SPIG, milí priatelia!

Splnil sa nám sen......

Život nám doniesol veľmi ťažké zmeny. Po synových chorobách sa obrátil náš ži-
vot celkom naopak. Syn Marek ostal na vozíku. Už niekoľko rokov sme dúfali, že 
začne opäť chodiť, robili sme preto všetko možné. Nepodarilo sa nám to. Teraz mu 
plníme sny tak, aby mohol existovať, zapájať sa do spoločenského života , venovať 
sa svojim záujmom. Plniteľom sna pre Mareka sa stala aj vaša firma SPIG. Touto 
cestou sa chceme poďakovať za vianočný darček alebo darček pod stromček.

Schodiskovú sedačku som objavila vo vašom časopise.

Ani chvíľu som ako matka neváhala a obrátila som sa so žiadosťou na inštitúcie. 
Podarilo sa to uskutočniť. Marek doteraz žil na prízemí domu, kde mal izbu na 
spanie i pre svoje záujmy. Otvoril sa mu svet, pretože teraz sa môže dostať na 
poschodie k obľúbenému klavíru, do svojej izby z detstva. Tohto roku už 
ozdoboval aj vianočný stromček. Ďakujeme za odborné práce a namontovanie 
schodiskovej sedačky aj pp. Zdenkovi Blahovskému, Petrovi Rybárovi, 
Viliamovi Čaučíkovi a Jozefovi Hrončekovi. Život človeku prináša každý deň 
niečo nové, buď zlé alebo dobré. Priali by sme si, aby tie zmeny boli vždy 
dobré a šťastné.

Ďakujeme vám a prajeme vám v novom roku 2021 veľa úspechov vo firme, 
nech sa vám práca darí, veľa zdravia, osobných a pracovných úspechov 
vám praje rodina Hurajtová – Marek, Izabella, Miroslav a Miroslav ml. 

VYUŽITE SLUŽBY KLUBU SPIG, KTORÝ VÁM ZÍSKA PROSTRIEDKY NA 

DOPLATOK DO 10 % ZO SUMY ZARIADENIA

V prípade záujmu vyplňte formulár na www.spig.sk alebo 

zavolajte na bezplatnú linku 0800 105 707, následne Vás 

bude kontaktovať a  BEZPLATNE VÁS NAVŠTÍVI náš 

obchodný zástupca kdekoľvek na Slovensku. 


