snoezelen
Přístroje pro promítání efektů na stěny nebo na strop, typ GL100 nebo GL250 – tyto projektory
jsou určeny pro speciální promítání efektů na stěnu, plátno, na strop apod. Projektory
jsou ve dvou provedeních – pro větší a pro menší místnosti. Jsou osazeny vysoce
kvalitní optikou a je možné je rovněž ovládat dálkově ze speciálního dálkového
nosiče. Kotoučků, které nabízejí opravdu pestré efekty, je celá řada a neustále
přibývají nové a nové typy. Jsou zde např.: oblaka, noční obloha s hvězdami, východ
slunce, motýlí rej, zimní krajina, ranní mlhy, hloubka mořského dna, hra delfínů,
tropické rybky, tropičtí ptáci, les nebo pouze barevné efekty. Novinkou jsou rovněž
průhledné kotoučky, na které si klienti sami speciálními barvami mohou nanést vzory
a pak je promítat dále.
Projektor pro menší prostory GL100
6-11333
26 160,- (1 308 €)
Projektor pro prostory od 36 m2 GL250
6-11334
35 960,- (1 798 €)
Náhradní lampa
6-11335
500,- (25 €)
1 kotouček
6-11336
4 120,- (206 €)
Speciální kotouček s efekty barev
6-11337
6 600,- (330 €)
Speciální prázdný kotouček
6-11338
2 200,- (110 €)
ZVÝHODNĚNÉ SADY: GL100, 2 kotoučky klasické, 1 kotouček speciální s efekty barev,
náhradní žárovka
6-11339 35 800,- (1 790 €)
GL250, 2 kotoučky klasické, 1 kotouček speciální s efekty barev,
náhradní žárovka
6-11340 44 800,- (2 240 €)
MATHMOS SPACE-PROJEKTOR – je velmi malý, jednoduchý světelný projektor, kterým lze
na stěnu promítat „kapalné efekty“ – přelévané barevné skvrny. Tento přístroj je
vhodný pro malé prostory a je velice oblíbený. Díky své velikosti a výkonu jej lze bez
problémů přenést do jakéhokoliv dalšího prostoru.
6-11341 9 920,- (496 €)
Laserové světlo – je vysoce intenzívní druh světla, kterými se provádějí opravdu
gigantické laserové světelné efekty. Tento druh světla není ale vhodný pro všechny
typy klientů.
6-11342 4 960,- (248 €)
POZOR! Montáž některých přístrojů není v ceně – např. závěsné stěny ze světelných
kabelů apod.

výhodné

STOLEK PRO SNOEZELEN POMŮCKY

Geniálně vyřešený stoleček s pojezdem a s bohatým úložným prostorem, do kterého lze uložit velké množství přístrojů, které pak slouží pro komplexní SNOEZELEN-terapii.
Rozměry: šxhlxv: 70x50x110 cm umožní průjezd i užšími dveřmi, uložení přístrojů na stolečku umožní jejich snadné používání, ale hlavně bezpečné uložení, převoz z
místnosti do místnosti a také napojení v jednom místě na el. proud – stoleček má 5 zásuvek, integrovaných do zadní části. Větší kolečka, otočná kolem své osy a s brzdou
na obou, na kratší straně umožní velmi snadnou manipulaci. Stoleček je vhodný pro menší prostory, pro zařízení, kde je zapotřebí časté manipulace s přístroji nebo pro
prostory, ve kterých lze jen velmi špatně instalovat přístroje pro SNOEZELEN-terapii do stěny apod., např. v případě místností s antistresovými obklady či speciálním
obložením. Stoleček obsahuje: ložnou horní plochu s výřezy pro umístění kabelů od promítacího přístroje – projektoru. Na obou stranách ložné horní plochy jsou malá
přídržná madla, jednak pro snadnější manipulaci a jednak pro umístění a protažení světelných kabelů. Po jedné straně je ve spodní – dnové části ven vysunutá vyztužená
polička pro umístění vodního světelného válce a v horní části je vysunutá polička s otvorem. Tento systém dokonale zabrání převržení a vylití vody a poškození přístroje. Na
druhé straně je pouze horní polička, na které je umístěn přístroj pro aromaterapii. Celý stolek je rozdělen do více segmentů – horní část – cca ½ úložného prostoru stolku,
obsahuje dvě části s dvířky – jedna dvířka jsou průhledná, za nimi je umístěn hudební nosič, druhá jsou neprůhledná, s otvorem vpředu, ze kterého vedou světelné kabely.
Vzadu jsou otvory, protože FASEROPTIK – přístroj pro světelnou terapii vlákny, se zahřívá a mohl by nastat problém. Pod těmito dvířky jsou 2 zásuvky, neprůhledné, které
slouží pro uložení CD, kotoučků pro FASEROPTIK i pro projektor. V úplně spodní části pod zásuvkami je místo pro 2 či více reproduktory. V zadní části stolečku je umístěn
pětizásuvkový rozvod elektřiny, takže všechny přístroje jsou napájeny přímo ze stolečku, ke kterému vede pouze 1 kabel. To je nesporná výhoda proti tomu, když se
instaluje každý přístroj na svoji poličku apod. Průměr otvoru pro upevnění světelného vodního válce může být až 20 cm. Vycházíme z předpokladu, že vodní válec bude v
délce max. do 150 cm.
Cena vozíčku 6-11365 39 990,- (2 000 €) (bez přístrojů) – barvy dřeva i kovových částí jsou volitelné.
DOPORUČUJEME VŠECHNY PŘÍSTROJE, KTERÉ JSOU UMÍSTĚNY NA TOMTO SPECIÁLNÍM STOLKU, KONZULTOVAT S ODBORNOU FIRMOU A ROZHODNĚ SE VYHNOUT
POŘIZOVÁNÍ LEVNÝCH VODNÍCH SVĚTELNÝCH VÁLCŮ. TY JSOU URČENY PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ, MAJÍ NIŽŠÍ ŽIVOTNOST, ALE HLAVNĚ SE HODNĚ ZAHŘÍVAJÍ A MŮŽE
DOJÍT K POPÁLENÍ ČI JINÉMU ZRANĚNÍ KLIENTŮ. VYPLATÍ SE INVESTOVAT DO KVALITY!
Přístroje pro SNOEZELEN-terapii pak můžete objednat buď jako sety přímo pro tento stolek nebo samostatně. K tomu si vyžádejte bližší informace na výše uvedené adrese.
ZÁKLADNÍ SET PŘÍSTROJŮ PRO SNOEZELEN TERAPII PRO UMÍSTĚNÍ NA STOLKU:
- světelný vodní sloup se vzduchovými bublinkami (150 cm výška, průměr 10 cm)
- FASEROPTIK se světelnými kabely délka 1 m 100 ks (v základním provedení, tzn. s 1 kotoučkem)
- AROMASTREAM pro aromaterapii (v základním provedení, tzn. s 1 kartuší)
- Promítací projektor GL100 (v základním provedení, tzn. s 1 kotoučkem)
- Přístroj pro muzikoterapii (v základním provedení, tzn. s 1 CD a 2 reproduktory)

6-11366

Novinka

89 990,- (4 499,50 €)

všechny ceny jsou uvedeny bez DPH
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