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1. Produkto pavadinimas 

Taktilinis abstrakčių formų skydas 

2. Produkto kodas 

20940 

3. Spalva 

Kaip nurodyta nuotraukoje 

4. Trumpas aprašymas 

Estetiškai žavus ir taktilus. Gausi formų įvairovė, iškilios ir įdubusios sritys, taip pat 

kontrastingos tekstūros daro šį šiuolaikiškai atrodantį skydą malonų tiek lytėjimui, tiek 

akiai. 

5. Komplektą sudaro: 

1 x Taktilinis abstrakčių formų skydas 

6. Snoezelen® stimuliacijos 

Regėjimas 

Lytėjimas 

7. Geriausia naudoti 

Prieš naudojimą pritvirtinkite prie sienos. 

8. Suderinami ROMPA® gaminiai 

Netaikoma. 

9. Naudojimo pradžia 

Pritvirtinkite tvirtinimus, tokius kaip įrangos tvirtinimo plokštelės, prie skydo galinės dalies. 

10. Detalus aprašymas 

Estetiškai žavus ir taktilus. Gausi formų įvairovė, iškilios ir įdubusios sritys, taip pat 

kontrastingos tekstūros daro šį šiuolaikiškai atrodantį skydą malonų tiek lytėjimui, tiek 

akiai. Tekstūros buvo kruopščiai parinktos, kad pasiūlytų daugybę pojūčių, tokių kaip 

temperatūra, minkštumas / kietumas, glotnumas / šiurkštumas ir apima audinus, plyteles, 

kilimą, sintetinį velėną ir apsauginį veidrodį. Turi būti montuojamas prie sienos. Medinis 

rėmas. Spalvos ir funkcijos gali skirtis. 

11. Saugumas 

Visada prižiūrėkite produkto naudotoją. 

12. Techninės specifikacijos 

• Dydis: 115 x 115 cm 



                                                           

 

• Svoris: maždaug 30 kg 

 

13. Montavimas 

SVARBU – prieš naudodamiesi šiuo gaminiu, pritvirtinkite prie sienos, atsižvelgiant į šiuos 

dalykus: 

• Įsigykite ir naudokite tinkamus tvirtinimus (neįtraukiami) 

• Tvirtinimai priklausys nuo jūsų sienos konstrukcijos 

• Pasirinktos tvirtinimo detalės turi atitikti skydo svorį (maždaug 23 kg) 

• Siena turi būti pakankamai tvirta, kad galėtų išlaikyti skydą  

14. Priežiūra 

Nuvalykite švariu minkštu skudurėliu, kuris buvo šiek tiek sudrėkintas labai švelniu valikliu.  

15. Gedimai ir jų šalinimas 

Netaikoma. 

 

 

Daugiau šių instrukcijų kopijų galite atsisiųsti iš www.rompa.com 

Tikimės, kad mūsų instrukcijos buvo naudingos. Jeigu turite bet kokių pasiūlymų, kaip patobulinti 

instrukcijas, mielai laukiame jūsų komentarų - susisiekite su mumis el. paštu producthelp@rompa.com 

TAKTILINIS ABSTRAKČIŲ FORMŲ SKYDAS 20940, 2017 m. vasaris  

Autorių teisės ROMPA® Ltd 
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