senzorická integrace

VODNÍ POSTELE
Jsou vhodným doplňkem do SNOEZELEN-místností. Liší se od sebe pohyblivostí, která nám udává procentuální
hodnotu rychlosti ustáleni, resp. dobu v sekundách. Čím vyšší je hodnota %, resp. čím nižší je hodnota sekund, tím
rychleji se postel ustálí při změně polohy těla nebo jejím zatížení.
Dodáváme samotné matrace nebo postele s rámem, v němž je matrace upevněna.
Samostatné matrace jsou hlavně vhodné pro umístění na kobercem potažené podlaze, postele s rámem jsou
vhodné do relaxačních místností.
Každý typ se nehodí pro vybrané terapeutické prostory, vždy je nutná konzultace, právě kvůli pohyblivosti.
Typů je velké množství a některým klientům by se mohlo i ublížit právě použitím nevhodného typu!
Postele i matrace lze ošetřit speciálním prostěradlem a podložkou chráničem.
Postele jsou vyhřívané na stálou teplotu s minimální spotřebou energie.
Do vody se při napouštění přidává speciální kondicionér, který se jednou ročně doplňuje.
Ten zabrání kažení vody a jejímu znehodnocení. Náplň tak vydrží v matraci léta.

POLŠTÁŘE FORMOVACÍ
Novinka
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Skvěle poslouží jako křeslo i postel, je vhodný pro relaxaci, rehabilitaci i terapii. 18 barevných
odstínů Vás jistě uspokojí.

SEDACÍ VAK tryangle XL 140x125 cm

Sedačka odpočinková ve formě kostky s otvorem uprostřed, lze nabídnout 6 barev a lze je
vzájemně kombinovat.
6 100,- (305 €)

SEDACÍ VAK tryangle small 100x120 cm

Malý sedací trojúhelníkový tvar, vhodný hlavně pro menší děti. Lze jej zformovat jako křeslo. Na
výběr 7 barevných provedení.
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odpočinkové

5 100,- (255 €)

SEDACÍ VAK pea-nuts 85x85x40 cm

.6-11436
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5 500,- (275 €)

Trojúhelníkový tvar, vhodný do obývacího pokoje, do ložnice, dětského pokoje i pro terapii. Lze
jej zformovat jako křeslo. Na výběr je 14 barevných provedení.
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SEDACÍ VAK velký 140x180 cm

!6-11433
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Neboli „sedací vaky“. Jsou vyrobeny
z vysoce kvalitního
7-10321
sestava100% polyesteru
61 083,- s polyuretanovou
vrstvou. Polystyrenové kuličky, kterými
jsou
vaky
naplněny,
se
díky
své velikosti nesesedají
cena montáže
5 950,a jsou odolné proti zašpinění, jakož
i povrchový
materiál.
Z vaků instalace
vytvoříte hravě křeslo,
cena
dopravy
dle místa
pohovku, polštář, sedačku, relaxační polštář k tv apod.
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2 800,- (140 €)

SEDACÍ VAK do-nuts v.45 cm, prům.120 cm

9 barev na výběr potahu, poslouží hlavně dětem při hraní, terapiích apod.

6-11437

6 100,- (305 €)

2

4
3

všechny ceny jsou uvedeny bez DPH
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