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SpinaliS
posaďte se zdravě

SpinaliS židle
Unikátní výkyvný sedák na pružině 
zajišťuje volný pohyb pánve, při kte
rém dochází ke zpevnění břišních 
a zádových svalů. Páteř je tak udržo
vána ve správné poloze, čímž dochá
zí k odstranění bolestí zad a zabrání 
se nevratným změnám na páteři. 
SpinaliS představuje nejzdravější 
způsob celodenního sezení doporu
čovaný lékaři a fyzioterapeuty.

Rehabilitační míč
Rehabilitační míč je vhodný jako cvi
čební pomůcka pro ty, kteří mají pro
blém se zády, jelikož je nutí k aktivnímu 
sezení. Výsledkem sezení na míči je 
správné držení těla a zpevnění zádo
vých a břišních svalů. Na rozdíl od židlí 
SpinaliS však není vhodný pro celoden
ní sezení z důvodu absence zádové 
opěrky a područek a přetěžování břiš
ního a zádového svalstva.

Ergonomické a kancelářské židle
Většinu pohybů během práce prová
díme do stran (počítač, telefon). Me
ziobratlové ploténky jsou nepřirozeně 
stlačovány při každém takovém po
hybu. Zádové svaly na židli s pevným 
sedákem tuhnou, nepracují a ochabují. 
Pánev je statická a rychle tak vzniká 
bolest zad. Tyto židle nejsou vhodné pro 
celodenní sezení.
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PŘEDCHÁZÍ
skolióze páteře



pracovní neschopnosti
Onemocnění, která vznikají v důsledku nesprávné
ho   sezení, způsobují až 35% pracovních neschop
ností. Pasivní sezení na nevhodné židli způsobuje 
trvalé bolesti zad. V celkovém počtu pracovních 
neschopností dosahují nemoci svalové a kosterní 
soustavy dlouhodobě nejvyšší podíl a ten se neu
stále zvyšuje. Nejohroženější skupinou jsou v tom
to případě lidé, kteří jsou většinu času na nohou 
nebo sedí mnoho hodin denně. V České republice 
má sedavé zaměstnání až 70 % populace v aktiv
ním věku.
Pohyblivý sedák zdravotních židlí SpinaliS mění pa
sivní sezení na aktivní pohyb svalů v oblasti zad, 
beder, břicha a také hlubokých stabilizačních svalů, 
které lze jinak posílit pouze cílenými zdravotními 
cviky. Unikátní patentovaná zdravotní židle s po
hyblivým sedákem na pružině pomáhá tyto svaly 
zpevňovat a preventivně působí proti jejich ocha
bování.

„Konstrukce židle s pohyblivým sedákem je extrémně důležitá pro prevenci degenerativního pro-
cesu meziobratlových plotének. Z důvodu neustálého pohybu sedáku se musí hýbat také celé 
tělo a při tom aktivně zapojujeme svaly. Páteř a ploténky tak nejsou zatěžovány jednostranně, 
ale tato zátěž je rovnoměrně rozložena po celé délce páteře. Proto zdravotní židle SpinaliS se sedá-
kem na pružině doporučuji všem, kteří již mají problémy s páteří anebo trpí častými bolestmi 
zad. Dále ji považuji za účinnou prevenci problémů s páteří zvláště pro ty, kdo musí při práci často 
sedět. Podle mého názoru tato židle skutečně reprezentuje významné preventivní opatření ke 
snížení zdravotních problémů s páteří.“

prof. MUDr. Jan Popovič, CSc., ortoped

35 %



51–61 104–127 64

základní barevná provedení

hacker
Model Hacker je nejprodávanější židlí 
SpinaliS. Je univerzální, vhodný pro muže 
i ženy a také do kanceláří, kde se střídá 
více osob na jednom pracovním místě. Sa
mozřejmostí je výškově nastavitelný sedák 
a nezávisle na tom také výškově nastavi
telná zádová opěrka s područkami.



apollo
Elegantní model židle SpinaliS Apollo je 
vhodný zejména pro ženy a štíhlejší muže. 
Nejen ženy ocení pohodlnou polstrovanou 
zádovou opěrku, kterou nabízí tento model 
židle SpinaliS. Sedák i zádová opěrka s po
dručkami jsou výškově nastavitelné.

51–61 106–129 64

základní barevná provedení



navigator
Židle Navigator má oproti jiným modelům 
SpinaliS prodlouženou zádovou opěrku a je 
tedy vhodná pro vyšší postavy. Navigator 
je již v základním provedení dodáván v nad
standardním potahovém materiálu Dyna
mika. Sedák i zádová opěrka s područkami 
jsou výškově nastavitelné.

51–61 114–137 67

základní barevná provedení



spider
Model Spider nabízí kromě standardních 
vlastností všech zdravotních židlí SpinaliS 
také speciálně tvarovanou zádovou opěrku 
a širší sedák, je tedy vhodný také pro ženy 
i muže s rozložitější postavou. V základním 
provedení je potahovým materiálem vy
soce kvalitní látka Alcantara v kombinaci 
s mikrovláknem.

51–61 110–133 67

základní barevná provedení



ergonomic
SpinaliS Ergonomic je vhodou židlí pro 
ženy i muže s průměrně vysokou postavou 
(155–180 cm). Má výškově nastavitelný 
sedák, zádová opěrka s područkami jsou 
ve standardní výšce bez možnosti nasta
vení. Ergonomic je ideálním řešením pro 
nenáročné uživatele a je vhodný také do 
domácí kanceláře. SpinaliS Ergonomic je 
možné v základním provedení volit v pota
hovém materiálu Microfibra nebo Renna.

54–64 102–112 64

základní barevná provedení



basic
SpinaliS Basic je židlí vhodnou pro štíhlé 
ženy menších postav. Židle Basic doplněná 
kruhem pod nohy je vhodná také pro děti 
od výšky okolo 120 cm. Jakmile dítě vy
roste, kruh pod nohy se jednoduše odstraní 
a židli je možno používat i v dospělosti.

51–61 90–113 64

základní barevná provedení



rodeo
SpinaliS Rodeo je židle typická inovativním 
designem kombinovaným s veškerými 
výhodami židlí SpinaliS na pružině. Sedák 
je speciálně tvarovaný tak, aby dolní kon
četiny udržoval ve správné ergonomické 
poloze po celou dobu sezení. Prostorově 
úsporný model Rodeo má menší zádovou 
opěrku podpírající pouze bedra, a je tedy 
vhodný na kratší a příležitostné sezení do 
kanceláře i na doma.

54–64 83–93 64

základní barevná provedení



pilot
SpinaliS Pilot je židle unikátního vzhledu 
a speciální konstrukce určená pro nároč
ného uživatele, nejen pro muže i ženy s po
stavou o výšce 190 cm a vyšší. Díky jedi
nečné konstrukci umožňuje model Pilot 
nastavit si výšku zádové opěrky s područ
kami a zároveň přizpůsobit hloubku sedu.  
V základním provedení je potahovým 
materiálem kombinace pravé telecí kůže 
a kvalitní látky Alcantara.

50–60 130–140 69

základní barevná provedení



dent
Židle Navigator má oproti jiným modelům 
SpinaliS prodlouženou zádovou opěrku a je 
tedy vhodná pro vyšší postavy. Navigator 
je již v základním provedení dodáván 
v nadstandardním potahovém materiálu 
Dynamika. Sedák i zádová opěrka s po
dručkami jsou výškově nastavitelné.

56–67 80–90 60

základní barevná provedení



smart
SpinaliS Smart je židle určená pro muže 
i ženy, kteří tráví dlouhé hodiny sezením 
a chtějí sedět zdravě, ale vzhledem k pova
ze jejich práce nebo ergonomii pracoviště 
nemají prostor pro standardní model židle 
SpinaliS s plnohodnotnou zádovou opěr
kou a područkami. Model Smart je vhodný 
také pro manikérky, kosmetičky, výrobní 
provozy, pokladny nebo laboratoře, kde je 
vyžadován náklon nad stůl nebo osobu.

51–61 70–80 64

základní barevná provedení



stylist
Židle SpinaliS Stylist v sobě spojuje mini
malismus a funkčnost. Prostorově úspor
ný model Stylist je určen především pro 
specializovaná pracoviště, kde je nutno 
pohybovat se na menším prostoru (např. 
kadeřnictví, kosmetický salon, apod.).

51–61 106–129 51–61

základní barevná provedení



do kanceláře pro náročné

na doma spec. pracoviště

Celodenní sezení
Na rozdíl od rehabilitačního míče, který je vhodný jen pro krátkodobé sezení (12 hodiny denně), jsou zdravotní kancelářské židle SpinaliS určené 
pro celodenní sezení. Díky zádové opěrce, područkám a pružinovému systému SpinaliS unikátně spojují vlastnosti rehabilitačního míče a poho
dlné kancelářské židle.
Nenáročná adaptace
Na aktivní sezení je potřeba si nejprve zvyknout. Doba adaptace svalů záleží na mnoha faktorech (např. tělesná proporce nebo fyzická zdatnost). 
Zpravidla se jedná o jednotky dní, maximálně však dvou týdnů. V prvních dnech používání, kdy svaly postupně začnou přebírat úlohu podpory 
páteře, můžete cítit mírné napětí až bolestivost ve svalech, což je však známkou toho, že doposud neaktivní svaly začaly pracovat a zpevňovat 
se. Tento stav však brzy odezní a po překonání adaptační fáze je sezení na židli SpinaliS pohodlné a zdraví prospěšné.
Nebezpečí pasivního sezení na ergonomických a kancelářských židlích
Lidské tělo není uzpůsobeno k dlouhodobému sezení. Svaly potřebují pravidelnou aktivitu, jinak ztrácí svou pružnost. Lidé se sedavým zaměst
nání proto nejčastěji trpí chronickými bolestmi zad, a to zejména v oblasti krční a bederní páteře. Dlouhodobě nevhodné sezení také může 
způsobit zažívací a dýchací problémy, otoky nohou a křečové žíly.
Proč SpinaliS
SpinaliS je průkopníkem zdravého sezení, který dlouhodobě udává trendy v oblasti sezení bez bolesti zad. Během dvacetiletého vývoje jsme 
představili již 4. nejmodernější generaci unikátního pružinového systému. Účinnost zdravotních židlí SpinaliS jako jediných na trhu je prověřena 
dlouholetými zkušenostmi spokojených uživatelů i mnoha fyzioterapeutů a ortopedů.
Aktivní sezení na židli SpinaliS je nejzdravější formou celodenního sezení, což dokládají mnohé klinické studie a lékařské reference, díky nímž se 
tyto židle staly certifikovanou zdravotní pomůckou. Židle je nejen řešením bolesti zad, ale působí také jako vhodná prevence skoliózy páteře či 
vyhřeznutí meziobratlových plotének.
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anatomie
židle SpinaliS

ERGONOMICKY TVAROVANÁ OPĚRKA

POLSTROVANÉ PODRUČKY

VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÝ SEDÁK
z měkké pěny a prodyšných materiálů

PATENTOVANÁ PRUŽINA SE ZÁRUKOU 7 LET
pro zdravé sezení bez bolesti zad

POGUMOVANÁ KOLEČKA
vhodná na všechny typy podlah



výhody
řešení SpinaliS

Patentované řešení

Klinicky testováno

4. generace pružinového systému s restriktorem*

20 let zkušeností v oblasti zdravého sezení

Možnost bezplatné zápůjčky židle až na 1 týden

Doprava zdarma

bezpečnostní prvek*



Oficiální dovozce do ČR:

MEDEXO CZ s.r.o.
Korunní 2569/108c

101 00 Praha 10

info@zdravotni-zidle.cz
infolinka: 840 60 40 60

Obchodní zastoupení v ČR:

BRNO

ČESKÉ  
BUDĚJOVICE

CHEB

JIHLAVA

LIBEREC

OSTRAVA

PLZEŇ

PRAHA

TEPLICE

VSETÍN

ZLÍN

ŽĎÁR N. SÁZAVOU

Naši síť distributorů neustále rozšiřujeme, aktuální seznam spolu s kontakty a otevírací dobou vždy naleznete na

www.zdravotni-zidle.cz

Váš nejbližší showroom:


