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SPIG, s.r.o. zdvíhacie zariadenia pre imobilných
Spoločnosť SPIG s.r.o. je na trhu od
roku 1998 nielen ako distribútor, ale
najmä ako výrobca zdvíhacích zariadení, ktoré slúžia pre osoby so zdravotným postihnutím pri presune po
schodoch a zároveň v domácnosti pri
ich každodenných potrebách.
Naše produkty sa aktívne podieľajú na
kvalitnom živote osoby so zdravotným
postihnutím. Naša pomoc prichádza už
ráno pri vstávaní z postele. Vďaka stropnému
zdviháku je presun veľmi jednoduchý a už
navždy bezpečný. Toto zariadenie – stropný
zdvihák vás prenesie z postele rovno do kúpeľa, zabezpečuje ľahké polohovanie, umožňuje domáce cvičenie, sprístupní pre vás toaletu a je vďaka nemu možné prechádzať aj
cez najužšie zárubne a tak ďalej.
Naše riešenia pre vaše schody vás nadchnú.
Dokážeme pre vás vytvoriť riešenie, aby ste
mohli byť úplne samostatný pri presune
po schodoch na invalidnom vozíku. Budete
sa môcť presúvať kedykoľvek bude chcieť.
Schodiskové plošiny vyrábame na mieru
vašich potrieb a rozmerov vášho schodiska.

Ponúkame aj riešenia, ktoré sa vyhnú
potrebe inštalácie do schodiska
Sú prenosné a tým pádom aj využiteľné na
viacerých miestach. Jedná sa o schodolezy.
Schodolez za pomoci jedného asistenta
prenesie osobu na mechanickom, alebo aj
elektrickom invalidnom vozíku bezpečne
a ľahko. Ich nosnosť je do 150 kg. Preto sa
nemusíte obávať o svoje pohodlie, alebo
bezpečie pri jeho ľahkom a rýchlom pou-

žívaní. Pritom nami vyrobené schodiskové
plošiny majú nosnosť až 225 kg. Sú určené
pre samostatný presun osoby na vozíku po
schodoch, ale vyžadujú si inštaláciu dráhy
do schodiska.
SPIG je výrobcom domácich výťahov nielen na schody, ale aj pre vertikálne riešenia.
Zvislé plošiny vyrábame so skrutkovým
pohonom. Je na vás či si vyberiete našu výrobu, alebo plošiny s hydraulickým pohonom,
ktoré dodávame. Obrátiť sa na nás môžete
pokiaľ potrebujete zvislo prekonať akýkoľvek
zdvih do 12 metrov. Vieme pre vás vyrobiť domáci výťah, ktorý vás presunie z prízemia na

prvé, alebo aj piate poschodie. Vďaka dlhodobej spolupráci s ACCCESS zabezpečujeme
aj výťahy Altura. Jedná sa pritom o zvislé plošiny, ale od tej najlepšej, ktorá nám dodáva aj
najkvalitnejšie stoličkové výťahy.

Veľa druhov stoličkových výťahov
Dokážeme riešiť vonkajšie, vnútorné, rovné, zákrutové schodisko. Stoličkový výťah
sa doposiaľ odporúčal najmä pre seniorov
a osoby, ktoré sú schopné si na zariadenie
presadnúť. Ale my vám prinášame aj stoličkový výťah FLOW X. Jedná sa o úplne najnovší
výťah, ktorý mysli na všetky potreby osôb

so zdravotným postihnutím. Tento výťah na
schody má minimálne požiadavky na rozmery dráhy, po ktorej sa pohybuje. Dokonca nemusí zasahovať do spodnej podesty.
Staráme sa aj o upravenie vozidla, aby spĺňalo požiadavky osoby so zdravotným postihnutím. Máme širokú škálu možnosti ako
prispôsobiť vaše vozidlo na ručné riadenie.
Zároveň uľahčujeme nastupovanie. Ktoré
môže byt samostatné, alebo za pomoci doprovodu no v prvom rade úplne bezpečné.
Keď už sedíme v aute, je potrebné naložiť si
vozík a aj v tom prípade ponúkame riešenia.
Naše služby dopĺňa prídavný pohon HURT-e,
ktorý je veľkou podporou pre samostatnosť
osoby na vozíku. Je veľmi ľahký a ľahko sa
pripína na akýkoľvek mechanicky vozík. Preto je ľahšie použiteľný ako elektrické vozíky,
dokáže sa pohybovať oveľa rýchlejšie a dojazd má až 30 km.
Schodiskové plošiny, domáce výťahy,
stoličkové výťahy, schodolezy, stropné zdviháky, úpravy vozidiel pre ručné
riadenie, uľahčenie nastupovania a nakladanie vozíka, ale aj prídavný pohon
slúžia klientom každý deň pre ich slobodnejší život.

Budovanie dlhodobých dobrých vzťahov
s našimi klientmi, ktorí využívajú naše zariadenia sú pre nás to najdôležitejšie. Našich
klientov vnímame ako rodinu a práve preto
sme tu vždy pre nich. Tvoríme časopis Inak
Obdarení a vytvorili sme klub SPIG. Vďaka
klubu sme v bližšom kontakte a dokážeme im
oveľa viac pomôcť. Zároveň im vieme pomôcť
aj s vybavovaním financií na tieto zariadenia
a zabezpečujeme doplatky k príspevkom.
Klient následne môže mať doma zariadenie,
ktoré mu bude pomáhať pri každodennom
živote a nemusí naň doplácať z vlastného.
Celý podnik SPIG, s.r.o. sa riadi srdcom
a každý jeden z nás sa cíti dobre, keď Vám
budeme môcť pomôcť a uľahčiť vám život.
Obráťte sa na nás , sme tu vždy pre vás, na
celom Slovensku. Náš obchodný zástupca vás
navštívi a vykoná bezplatne zameranie schodiska, alebo odskúšanie schodolezu. Vytvorí
pre vás projekt pre ľahké presúvanie sa vo
vašej domácnosti, ktorého súčasťou bude aj
kúpeľ, toaleta, cvičenie a dostupnosť v rámci
celej domácnosti. Pomôžeme Vám so získaním finančných prostriedkov a s dofinancovaním príspevku. Zariadenie Vám dodáme po
schválení príspevku a úradu dodáme všetky
potrebné doklady o montáži a platbe.

Všetky starosti okolo schodiskových bariér
môžete nechať na nás a vy sa môžete starať
o to, ako správne využiť svoj čas. Pričom váš
hendikep Vám už až tak nebude viac zasahovať do vašich možností, lebo budete môcť
využiť naše zariadenia. Práve preto SPIG,
s.r.o. je firma, na ktorú sa vždy môžete obrátiť a zveriť sa do rúk skutočných odborníkov.

Šikmá plošina, schodolez, stoličkový
výťah, stropný zdvihák, zvislá plošina
sú zdvíhacie zariadenia, ktoré
odstraňujú hendikep
Zdvíhacie zariadenia ako sú schodiskové
plošiny, stoličkové výťahy, schodolezy sú
častokrát nohami aj rukami našich klientov.
My si to uvedomujeme a preto pracujeme
tak, aby sa pomoc dostala každému kto ju
potrebuje. Pri výbere produktov v SPIGu
dôsledne hľadíme na kvalitu. Zároveň sme
aj výrobcami produktov ako schodiskové
plošiny, zvislé plošiny. Tam na našu kvalitu
dozerá aj inšpekcia.
Schodolezy, stoličkové výťahy a stropné
zdviháky zabezpečujeme od tých najlepších
Európskych výrobcov.

Volajte bezplatne 0800 105 707
alebo píšte SPIG s.r.o., Tulská 2, Zvolen • e-mail: spig@spig.sk

www.spig.sk
Zaregistrujte sa bezplatne v KLUBE SPIG è pomoc s príspevkom a doplatkom
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Stropný zdvihák od SPIG, s.r.o.
Splnený sen o vlastnej domácnosti
Dobrý deň, volám sa Simone Sophie Stewart, žijem život naplno hoc som sa narodila so zdravotným postihnutím a nerozprávam. Milujem život a užívam si všetko čo
mi prináša. Nemôžem hovoriť, ale môžem písať. Študovala som na dvoch vysokých
školách, pomaly si plním svoje sny a píšem knihy.

Vždy som snívala o tom, mať
vlastnú domácnosť
Mojim snom bolo mať vlastný život,
vlastnú rodinu a prežívať skutočnú lásku.
A teraz, keď sa moje sny splnili, chcem
Vám poradiť, ukázať, ako sa dá robiť väčšinu vecí čo robia ostatní ľudia, hoc mám
hendikep. V roku 2020 sme mali s Danielom
svadbu snov, nasťahovali sme sa do vlastného
bývania, ktoré sme si mohli vybaviť zariadením od spoločnosti SPIG, s.r.o. Vďaka solidarite našej krajiny voči zdravotne postihnutým,
ktorá nám dala príspevok a financovaniu poplatkov KLUBOM SPIG máme stropný zdvihák a všetko je oveľa jednoduchšie. Ďakujeme, naozaj nám to veľmi pomáha.
Moja diagnóza, spastická kvadruparéza,
mi nedovoľuje sa pohybovať samostatne
a presúvať ma je určite náročné a niekedy
aj nebezpečné. Pritom potrebujem pravidelne polohovať a ako každí človek aj ja potrebujem každodennú hygienu. Ešte k tomu,
každý deň cvičím, lebo potom sa cítim lepšie.
Spastickosť sa žiaľ musí pravidelne rehabilitovať, našťastie so stropným zdvihákom sa
to všetko dá robiť ľahko. Všetko s manželom
riešime vďaka tej malej vecičke, ktorú nám
sem firma SPIG priniesla a namontovala.

Stačí, že ma Daniel preloží na bok a vystrie
vak vedľa mňa, následne ma prevráti naspäť
na chrbát a vak zapne do mašinky. Vďaka
ovládaniu ma ľahko zdvihne a potom už môžeme fungovať.

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.

S. S. Stewart

Máme doma viacero vakov, ktoré každý je
určený na niečo iné.

Pri výbere vaku sú tiež na prvom
mieste Vaše špeciálne potreby

Stropné zdviháky – naše realizácie

Veľkou výhodou stropného zdvíhacieho
zariadenia je aj úspora času. Bez tohto
zdvíhacieho zariadenia sa niektoré činnosti pokojne mohli pretiahnuť aj na pol
dňa. S ním zvládnete všetko jednoducho,
rýchlo, hravo a hlavne bezpečne.
So stropným zdvihákom si môžem vychutnať aj pocit chôdze, vďaka špeciálnemu
vaku, v ktorom sa môžem postaviť. Môj
zdravotný stav si vyžaduje, rehabilitáciu
a vďaka stropáku môžem pravidelne cvičiť
každý deň. Nácvik chôdze je ideálna forma
cvičenia, ale nejde to tak ľahko. Nechceme sa
predsa zraniť a keďže ma pravidelne chytajú
spazmy a rôzne mimovoľné pohyby, mohli
by sme veľmi ľahko prísť k úrazu, alebo pri
mojom stave aj k trvalému poškodeniu, keďže každá operácia či zlomenina, ale aj moje
spazmy situáciu zhoršujú, pretože prípadná zlomenina mi neumožňuje cvičiť a moje
svalstvo tuhne, takže tá bezpečnosť je nevyhnutná. S týmto zdvíhacím zariadením sa
nemusím báť ničoho. Popruhy na chodenie
sú vyrobené veľmi bezpečne, z materiálov
vysokej kvality s veľmi dobrou nosnosťou.

Ako získať pomoc?
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Nezúfajte ani nad cenou, aj keď zdvíhacie zariadenia sú naozaj drahá záležitosť. Ja stropný zdvihák používam denne tak 20 krát a pokiaľ ma to má presúvať po celej domácnosti,
dennodenne slúžiť v kúpeľni a tak ďalej 7
rokov, skrátka musí to byť kvalitné.

Po schválení príspevku, sme dostali peniažky
na stropný zdvihák na náš účet. Poslali sme
do firmy zálohu a oni u nás boli do dvoch
týždňov. Namontovali nám koľajničkový systém, vďaka ktorému sa mašinka pohybuje.

Na začiatok by som Vám poradila, ak ešte nemáte tento stropný zdvihák a uvažujete nad
ním, zavolajte do Spig-u, oni sa s Vami ako
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prvé, dohodnú na obhliadke bytu, aby mohli
pre Vás pripraviť to najvhodnejšie riešenie.

S financovaním nám pomohol SPIG, vysvetlil nám ako funguje zákon o kompenzáciách a vypracovali projekt, s ktorý
sme navštívili UPSVaR v našom meste
a a požiadali si o príspevok na kúpu zdvíhacieho zariadenia. SPIG pomohol aj pri
vybavovaní všetkých potvrdení, ktoré bolo
potrebné pridať.

Priatelia, tomuto by sme sa chceli
vyhnúť pravdepodobne všetci

Už ráno sa vďaka stropnému zdviháku dostaneme z postele, presunieme sa rovno do
kúpeľne a fungujeme, ako každá iná domácnosť... Keď ideme von, tak stropný zdvihák
pomáha pri obliekaní a pri presune na vozík.

predstavujeme ¨

Zariadenie by sme si nemohli
s Danielom dovoliť zaplatiť

Nesmieme zabudnúť, že dôležitým faktorom je naše zdravie a bezpečnosť, nakoľko ľudovo povedané som dosť tuhá,
manipulácia so mnou je náročná. Dá sa
povedať, že bez pomocného zdvíhacieho
zariadenia je život pre nás tak trochu až
nemožný... To sa odzrkadľuje napríklad pri
kúpaní.

Predstavte si situáciu, že musíte niekoho položiť do vane, alebo vybrať z nej.
Všetko je šmykľavé a mokré, okrem toho, ak
zoberiete do úvahy fakt, že som úplne odkázaná na pomoc druhého a vaňa je taktiež
o dosť nižšie. Mohlo by sa veľmi ľahko stať,
že sa pošmyknem, alebo sa pošmykne Daniel a spadneme na zem. Verte mi, nie je to
nič príjemné. V minulosti sa mi totiž stalo, že
sme spadli spolu s mojou osobnou asistentkou a skončili sme na pohotovosti v nemocnici. Riešením pre tento problém je stropný zdvihák od firmy SPIG.
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Rehabilitačná miestnosť

Kúpeľňa

Izba

RTR

Kúpeľňa

Obráťte sa na nás a dostanete sa do rúk ľudí, ktorí svoju prácu milujú a srdcom pomáhajú.
www.inakobdareni.sk
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