SENSORIKOS PRIEMONIŲ RINKINIAI IR PASIŪLYMAI
VAIKAMS
Sensorinis kampas
Skirtas sukurti sensorikos erdvę
namuose. Atsipalaidavimui,
savireguliacijai, sensorinių sistemų
stimuliavimui. Rinkinį sudaro:
Burbulų vamzdis 1,75 metro,
Laikiklis
Minkšta platforma 80 x 80 x 30 cm
Veidrodžiai 80 x 160 cm - 2 vnt.
Bevielis spalvų valdymo pultas
Šviesos pluoštas 1 m x 150 vnt. su
šviesos šaltiniu

Kaina: 2,575 €

Snoezelen priemonių rinkinys vaiko
kambariui
Snoezelen aplinkai namuose sukurti
atrinktos priemonės - viskas viename
rinkinyje.
Sėdmaišis Play
Kosmoso projektorius
Trys burbulų vamzdžiai su apvaliu pagrindu
135 cm aukščio
„Begalybės“ mini skydas-veidrodis
Spalvas keičiantis aromadifuzorius ir aliejų
rinkinys
Akrilo veidrodis su minkštu rėmu
Pastatomas šviečiančio pluošto žibintas

Kaina: 1,038 €

Snoezelen priemonių rinkinys
„Mini“
Burbulų vamzdis 1,75 m su
žuvytėm, spalvų valdymo pultas,
paminkštinta platforma
80x80x30 cm, akrilo veidrodis
80x160 cm 1 vnt.

Kaina: 1,874 €

Pakabinama vandens burbulų
sienelė 120 cm Vizualiniam
stimuliavimui, nusiraminimo
aplinkai sukurti. Sienelė šviečia 16
skirtingų spalvų

Kaina: 573,47€

Šviečianti užuolaida 1 m pločio su šviesos
šaltiniu
Užuolaida sudaryta iš šviečiančių gyslelių,
skirta tvirtinti prie įėjimo, prie sienos.
Užuolaida keičia spalvas. Gyslelės saugios
liesti. Sukuria šviečiančio krioklio įspūdį.

Kaina: 817.86 €

Šviečiants pluoštas šviesos
terapijai 2m x 150 vnt.
Užtikrina vaizdinę ir lytėjimo
stimuliaciją, pritraukia dėmesį.
Spalvos keičiasi arba galima
keisti bevielio pulto pagalba.
Jungiamas į elektros tinklą,
galima atnešti arba tvirtinti prie
sienos.

Kaina: 653.00 €

Apvalus burbulų vandens stalas
Vandens stalas šviečia 16 skirtingų
spalvų, yra integruoti LED žibintai,
galima reguliuoti spalvų ryškumą

Kaina: 640,92€

Spalvas keičiantis cilindras 100 cm
Pastatomas mobilus cilindras- puiki
užburianti priemonė sensoriniai aplinkai

Kaina: 232€

Šviečiantis pluoštas
"Bambukas" šviesos terapijai 2
m x 20 vnt.
Užtikrina vaizdinę ir lytėjimo
stimuliaciją. Spalvos keičiasi arba
galima keisti interaktyviai
bevielio pulto pagalba.
Jungiamas į elektros tinklą,
galima atnešti arba tvirtinti prie
sienos.

Kaina: 549.67 €

Spalvų valdymo pultas, 8 spalvų
Naudojamas su daugeliu
multisensorinės įrangos vienetu:
burbulų vamzdžiais, šviečiančiais
pluoštais, skydais

Kaina: 329.43 €

Begalybės tyrinėtojams, sienos skydas
Vaizdinei, garsinei ir lytėjimo stimuliacijai.
Turi daugiau nei 1500 unikalių ir lengvai
parenkamų kombinacijų. Galima rinktis iš 8
formų, 11 spalvų, 6 modelių ir 3 greičių. Su
apskritimais, kvadratais ir trikampiais. Gali
būti naudojamas 3-imis skirtingais rėžimais:
pasyviu, interaktyviu ar muzikiniu,
pasirenkant individualiai. Taip užsiėmimų
metu naudojant sienos skydą skatinamas
iniciatyvumas, vizualus stebėjimas,
koordinavimas rankomis ir akimis bei
priežasties ir pasekmės poveikis ir sąveika.
Išmatavimai 115x67x10 cm. Tvirtinamas
ant sienos.

Spalvų ir garso skydas
Showtime
Vizualiniam, garsiniam lietimo
stimuliavimui. Skydas reaguoja į
skirtingus garsus ir jų stiprumą.
66 skirtingos efektų
kombinacijos, 6 efektai ir 11
spalvų. Galima naudoti su vienu
ar 2 mikrofonais (įeina į
komplektaciją), žaisti poroje.
Išmatavimai 115x67x10 cm.
Tvirtinamas ant sienos.

Kaina: 1,503.47 €

Kaina: 1,969.04 €

LED projektorius su 3 diskais
Projektorius skirtas perduoti lėtai
judančius vaizdus spalvų pažinimui,
temų sukūrimui ant sienos ar lubų.

Kaina: 898.28 €

Supamas fotelis
Didelis supamas fotelis atispalaidavimui,
poilsiui. Supimas veikia vestibuliarinę
sistemą. Galima pasirinkti spalvą ir
prisitaikyti prie namų aplinkos. Išmatavimai
130 cm ilgis, 82 cm aukštis, 80 cm plotis.

Kaina: 1,215.10 €

Sėdmaišis "Minkšta sala"
Didelis sėdmaišis, skirtas
atsipalaidavimui,
pozicionavimui. Išmatavimai:
150 cm diametro, 50 cm aukščio.

Kaina: 435.00 €

Snoezelen priemonių vežimėlis su
priemonėmis
Vežimėlis su spalvotais
ištraukiamais stalčiais, kas leidžia
organizuoti priemones pagal
sensorines sistemas: taktilinės,
garso, vizualinės ir kvapų.

Taktiliniai sienų skydai

Kaina nuo 270.00 €

Nusiraminimo mini rinkinys
Pasunkinta antklodė, žalia, 1 vnt.
Spalvą keičiantis
aromadifuzorius,
Sensorinis žaislas „Šuniukas“
arba „Kačiukas“

Kaina: 204.00 €

Kaina: 894.00 €

Pasunkinta antklodė su
užtrauktuku 200 x 150 cm, 9 kg
svorio
Pasunkinta antklodė tinka žmonėms
su autizmo spektro sutrikimais,
dėmesio sutrikimais, neurologiniais
sutrikimais, jaučiantiems nerimą,
turintiems sensorinio apdorojimo
sutrikimų, miego sutrikimų. Puiki
kaip taktilinė priemonė giliai
kompresijai per svorį ir spaudimą.

Kaina: 252.00 €

Pasunkinta liemenė, įvairūs dydžiai

Kaina nuo 97.18 €

Pasunkinta apykalė 1 kg
Pasunkintos priemonės veikia
raminančiai ir atpalaiduojančiai.
Apyaklę patogu nešioti dienos
metu sėdint ilgesnį laiko tarpą
prie stalo, kai reikalingas
susitelkimas.

Kaina: 71.63 €

Lubinis keltuvas vaiko kambaryje
Lengvam perkėlimui nuo lovos ant sėdmaišio, supamo krėslo, į vonios kambarį.
Atlaiko iki 175 kg svorį, su kėlimo diržu ir montavimu

Kaina nuo 2086.00 €

