
 

 

 

DOMOV AKCIE  BEZPEČNOSTNE SYSTÉMY          SERVIS A SLUŽBY E-SHOP KONTAKT 

 
 

Martina Tarnóczyová – COMPANT, Levočská 866/10, 058 01  Poprad 
Objednávky: e-mail: info@compant.sk, tel.: 052/7885881, 0948 527272 

 

 Predajný cenník 
 

   

Názov tovaru Pôvodná cena Nová cena 

 Cena bez DPH Cena s DPH Cena bez DPH Cena s DPH 

Stolička Spinergo Beauty 299.00 € 358.80 € 224.25 € 269.10 € 

Kozmetická zdravotná Stolička Spinergo Beauty bola špeciálne navrhnutá pre použitie v kozmetickom 

priemysle. Beauty profesionáli sedia často pri svojej práci naklonení ku klientom, ale zároveň musia byť 

na svojom pracovisku aj mobilní a aktívni. Samozrejme pri zachovaní maximálneho možného komfortu 

sedenia. Vďaka aretačnej páčke a unikátnemu systému Move & Stop si stoličku pohodlne zastavíte a 

znovu uvediete do pohybu, kedy budete chcieť . 

Všetky farby skladom. 

Farba: Biela Červená Čierna Krémová Modrá Oranžová Tyrkysová Zelená  

Stolička Spinergo Business 599.00 € 718.80 € 449.25 € 539.10 € 

Zdravotná stolička Spinergo Business predstavuje triedu vysokého komfortu sedenia. Stolička je určená 

pre manažérske a kancelárske využitie. Elegantná konštrukcia stoličky Spinergo Business je dokonale 

prispôsobená anatomickej stavbe chrbtice. Vyznačuje sa vysokou pevnosť ou, ktorú zabezpečuje oceľ ová 

konštrukcia v kombinácii s pevným plastom. Je výškovo nastaviteľ ná a prekvapí výnimočným dizajnom a 

spracovaním. Dynamicky sa pohybujúci sedák, je unikátnym riešením pre systematické precvičovanie 

chrbtových a brušných svalov. Farba: Čierna Šedá Vínová  

Stolička Spinergo Classic 399.00 € 478.80 € 299.25 € 359.10 € 

Kancelárska zdravotná stolička Classic je určená hlavne pre kancelárie, domácnosti a pre každého, kto chce 

sedieť pohodlne a zdravo. Vďaka aretačnej páčke a unikátnemu systému Move & Stop si stoličku pohodlne 

zastavíte a znovu uvediete do pohybu, kedy budete chcieť . Farba: Čierna 

Stolička Spinergo Kids 299.00 € 358.80 € 224.25 € 269.10 € 

Detská zdravotná stolička Spinergo Kids je úplnou novinkou medzi zdravotnými stoličkami Spinergo. Už z 

názvu vyplýva, že ide o stoličku určenú špeciálne pre deti. 

Keďže deti rastú, v detskej izbe by nemala chýbať stolička, ktorá rastie spolu s dieť ať om. To presne spĺ ňa 

model Kids, ktorý sa dokáže prispôsobiť dieť ať u vo veku od 4 do 14 rokov. Vďaka aretačnej páčke a 

unikátnemu systému Move & Stop si stoličku pohodlne zastavíte a znovu uvediete do pohybu, kedy budete 

chcieť . 

Farba: Modrá Oranžová Ružová Zelená  

Stolička Spinergo Manager 2018 749.00 € 898.80 € 561.75 € 674.10 € 

Stolička Spinergo  Manager je novinkou v ponuke zdravotných stoličiek Spinergo. Zdravotné stoličky 

Spinergo  Manager sa odlišujú od tradičných stoličiek špeciálnymi sedadlami, ktoré sa vďaka patentovanému 

mechanizmu môžu pohybovať vo všetkých smeroch a tým umožňujú nie len klasické/statické sedenie, ale aj 

dynamické sedenie. Vďaka aretačnej páčke a unikátnemu systému Move & Stop si stoličku pohodlne 

zastavíte a znovu uvediete do pohybu, kedy budete chcieť . Farba: Čierna, Šedá  

 

http://www.compant.sk/
http://www.compant.sk/
http://www.compant.sk/
http://www.compant.sk/
http://www.compant.ekatalog.biz/
http://www.compant.sk/


 

 

 

DOMOV AKCIE  BEZPEČNOSTNE SYSTÉMY          SERVIS A SLUŽBY E-SHOP KONTAKT 

 
 

Martina Tarnóczyová – COMPANT, Levočská 866/10, 058 01  Poprad 
Objednávky: e-mail: info@compant.sk, tel.: 052/7885881, 0948 527272 

 Predajný cenník 
 

   

Názov tovaru Pôvodná cena Nová cena 

 

Stolička Spinergo Medical 399.00 € 478.80 € 299.25 € 359.10 € 

Stolička Spinergo Medical bola špeciálne navrhnutá pre použitie v zdravotníctve. Zdravotnícki pracovníci 

sa často potrebujú nakloniť k pacientom a zároveň musia byť na svojom pracovisku mobilní a aktívni pri 

zachovaní maximálneho možného komfortu sedenia. Vďaka aretačnej páčke a unikátnemu systému Move 

& Stop si stoličku pohodlne zastavíte a znovu uvediete do pohybu, kedy budete chcieť . 

Farba: Biela Červená Čierna Krémová Modrá Oranžová Tyrkysová Zelená  

Stolička Spinergo Music 299.00 € 358.80 € 224.25 € 269.10 € 

Zdravotná stolička Spinergo Music bola špeciálne navrhnutá pre hudobný priemysel. Konštrukcia stoličky 

kladie veľ ký dôraz na správne sedenie pri hraní na hudobný nástroj, čím sa výrazne znižuje bolesť chrbta. 

Je vhodná pre hudobníkov, ktorí hrajú v sediacej polohe (klavír, cimbal, violončelo a iné klávesové alebo 

strunové nástroje). Stolička tiež môže byť používaná v hudobných školách, hudobných kluboch alebo v 

domácnostiach, kde je každodenný život spojený s hudbou. Vďaka aretačnej páčke a unikátnemu systému 

Move & Stop si stoličku pohodlne zastavíte a znovu uvediete do pohybu, kedy budete chcieť . 

Farba: Biela Červená Čierna Krémová Modrá Oranžová Tyrkysová Zelená 

Stolička Spinergo Office 499.00 € 598.80 € 374.25 € 449.10 € 

Zdravotná kancelárska stolička Spinergo Office bola špeciálne navrhnutá pre ľ udí so sedavým 

zamestnaním. Vďaka aretačnej páčke a unikátnemu systému Move & Stop si stoličku pohodlne 

zastavíte a znovu uvediete do pohybu, kedy budete chcieť . 

Typy sedákov: Alcantara, Sunrise 

Farba: Čierna Modrá Oranžová Vínová Zelená  
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