snoezelen
SVĚTELNÉ KABELY PRO PŘÍMÝ DOTYK
Světelné kabely pro přímý dotyk (FASEROPTIK GK 1280) – tento druh světelné terapie slouží pro přímý kontakt
klienta se světlem. Ze speciálního přístroje vycházejí světelné kabely, které může klient vzít do ruky, hrát
si s nimi a pozorovat hru světel přímo při terapii. Přístroj – zdroj světla, lze osadit různými druhy
kotoučků, které mají různé typy světelného spektra. Na přístroji je možné regulovat jak rychlost pohybu
světla v kabelech, tak je možno zastavit kotouček na zvolené barvě. Dále je možno pustit buď klasické
„problikávání“ světýlek v kabelech nebo kabely mohou trvale svítit zvolenou barvou, která se pak
nemění.

6-11326
6-11327 cena 1 přídavného kotoučku
6-11328 náhradní lampa do přístroje

23 560,- (1 178 €)
2 100,- (105 €)
840,- (42 €)

Světelné kabely v délce dle výběru (cenu vždy nutno připočítat k ceně přístroje!!!):

6-11329
6-11330
6-11331
6-11332

100 ks délka 1 m
100 ks délka 2 m
200 ks délka 2 m
200 ks délka 3 m

12 160,- (608 €)
16 280,- (814 €)
25 920,- (1 296 €)
36 800,- (1 840 €)

Zrcadlová koule pro světelné efekty – je vyrobena ze zrcadlových kostiček, které skvěle odrážejí
světlo. Můžeme dodat 3 průměry, podle velikosti prostoru. Pro nasvícení obvykle nestačí
světlo ze žároviček hvězdného stropu, ani je-li zakryt průsvitným baldachýnem.
Doporučujeme samostatné nasvícení speciálním světelným reflektorem. K zrcadlové kouli
dodáváme samozřejmě rovněž motor.

Novinka

6-11321 průměr 20 cm
2 970,- (148,50 €)
(v ceně je zahrnuto: světelná koule, motorek a světelný reflektor)
6-11322 průměr 30 cm
3 425,- (171,25 €)
(v ceně je zahrnuto: světelná koule, motorek, upevňovací řetěz a světelný reflektor)
6-11323 průměr 40 cm
5 650,- (282,50 €)
(v ceně je zahrnuto: světelná koule, motorek)

Barevné světlo pro nasvícení zrcadlové koule (samostatné) – je prováděno kotoučkem se 4 barevnými poli,
která se otáčením posunují. Dodáváme tento přístroj v jednodušším nebo dražším – složitějším
provedení. POZOR: přístroj musí být umístěn mimo dosah klientů, neboť je velmi horký!

6-11324 jednodušší provedení 4 000,- (200 €)
6-11325 dražší provedení
17 000,- (850 €)

Světelný koberec „mléčná dráha“ – dodává se ve
dvou provedeních – tmavý koberec a světlý
koberec. Oba typy jsou dodávány ve
standardní velikosti 2x1 m, světlo vychází z
podobného přístroje, jako je zdroj pro světelné
kabely. Efekt „mléčné dráhy“ je dokonalý,
klient může na koberci ležet, cvičit, relaxovat….
Koberec je vyroben z měkkého polyamidového
materiálu, který se velmi dobře udržuje.
6-11343
46 960,- (2 348 €)
Světelné kabely závěsné pro vytvoření světelné stěny

– vlastně se jedná o stejné typy kabelů, jako u přímé dotykové terapie, ale jsou zavěšeny ve
speciálních lištách od stropu, takže tvoří jakousi „světelnou záclonu“. Jsou většinou určeny pro
200 ks světelných kabelů, aby byly efekty výraznější. Projektor je ale menší a dálkově ovládaný.

Novinka

Projektor s dálkovým ovládáním, včetně držáku
6-11344 18 840,- (942 €)
Cena kabelů – viz nabídka výše
Speciální lišta pro vedení 200 ks kabelů (rovná, délka 120 cm) 6-11345 5 000,- (250 €)
Rohová lišta pro vedení 200 ks kabelů (délka 120 cm)
6-11346 9 000,- (450 €)
Hotová světelná stěna – je vlastně obdoba závěsných světelných kabelů, ze kterých se stěna
vyrobí dle přání na míru. Rozměr je: š 2 m x d 1 m, kontinuální proměna barevného spektra,
automatické střídání.
6-11347 59 900,- (2 995 €)
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všechny ceny jsou uvedeny bez DPH

