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V  SPIGu najčastejšie inštalujeme klientom 
do domácností stropné zdviháky pre bez-
pečný a ľahký presun z postele na vozík a kú-
panie. Tieto zdvíhacie systémy v domácnosti 
sami o  sebe častokrát neriešia otázku slo-
body pohybu na 100%, preto sa robia spolu 
so zariadeniami na schody - schodiskové 
plošiny, stoličkové výťahy, mnohí dávajú 
prednosť pri presune po schodoch schodo-
lezom. 

Zároveň si nás ľudia obľúbili aj pre naše 
úpravy vozidiel. Veľmi často sa klientom 
upravuje ručné riadenie. Niektorí si zvolia 
prítlačný krúžok, iným viac vyhovuje malá 
nenápadná páka, ktorá sa nachádza blízko 
riadiacej. Popravde páky pod volant sú ako 
keby na ústupe a klienti dávajú prednosť ako 
som už spomínal nenápadnejšiemu riešeniu, 
ktoré sa zároveň ovláda veľmi jednoducho. 
Vozidlá sa u nás upravujú aj z dôvodu uľah-
čenia nastupovania. Zdvíhacie zariadenie, 
ktoré sa používa najčastejšie presúva oso-
bu na vozíku do sedadla vozidla vďaka 
vaku, ktorý sa zasúva za chrbát. Ide o  fy-
zicky veľmi jednoduché a  najmä bezpečné 
riešenie. Najmä ak sa potrebujeme presunúť 
z vozíka na sedadlo auta a máme jedno-dve 
kilá navyše. Bez takéhoto zariadenia často-
krát musíme osloviť niekoho, kto je dosť sil-
ný na to, aby nás presunul a navyše pri tom 
riskujeme pád. Vďaka zdvíhaciemu zaria-
deniu je presun úplne bezpečný a ľahký. 

Po viac než dlhom predslove sa dostávame 
k hlavnej téme tohto článku a tým sú streš-
né boxy. Určite to poznáte, jedná sa o box 
pripevnený na streche vozidla, v ktorom sa 
preváža vozík. 

Toto zariadenie slúži pre úplnú samostat-
nosť šoféra. Pretože keď sa šofér presunie 
za volant, ešte stále potrebuje odložiť vozík. 
Mnoho šoférov funguje tak, že si dokážu 
vozík poskladať a  vložiť do auta sami, ale 
nie každý na to má dosť síl. Strešný box sa 
ovláda elektricky. Stlačením tlačidla sa začne 
otvárať box a  vysunie sa háčik, na ktorý sa 
nastokne zložený vozík. Vozík sa Vám sám 
pekne zroluje do priestoru boxu, vy iba drží-
te tlačítko a mierne mu pomáhate.

Samozrejme, keď dorazíte do cieľa svojej 
cesty dej sa opakuje, len v opačnom poradí. 

Vďaka tejto pomôcke a vďaka ručnému ria-
deniu sa šofér stáva úplne samostatný, jeho 
vozík sa odloží sám a to do 30 sekúnd. Elek-
trické ovládanie má iba dve tlačítka pre na-
kladanie a vykladanie. 

Klienti si obľúbili odkladanie vozíka 
do STREŠNÉHO BOXU svojho auta

NOVINKY
vo �rme SPIG

MONTÁŽ: ručné riadenie + strešný box = 1 deň
STREŠNÝ BOX JE VHODNÝ PRE KAŽDÝ TYP VOZIDLA, ktorý má nosiče


