různá rehabilitace
Antistresové válce

Antistresové válce pomáhají v rozvíjení
dovedností při zvládání agrese. Je
možné zbavit se napětí bezpečným
způsobem.
Válce se skládají z PUR válce, měkkého
ale přitom dostatečně pevného s
ochranou zápěstí a madlem. Rozměry:
délka 55cm.Průměr 15 cm .

6-10019

529,-

(26,45 €)

Novinka

průsvitný
Sáček s hrachem, 120g, 500g
7-10916 červená, modrá, zelená, žlutá 24,- (1,20 €)
7-10917 červená, modrá, zelená, žlutá 58,- (2,90 €)

Šátek 80x72 cm
7-10915 červená, modrá, zelená, žlutá 77,- (3,85 €)

Spordas Body Sox

Pytel navržený pro interakci v prostoru. Uvnitř se dítě cítí jako v intimním soukromí,
které vyzývá k dalším průzkumům. Materiál Lycra je průsvitný takže nebrání ve vnímání
okolí. Pytel je opatřen suchým zipem pro uzavření vstupního otvoru.
7-10159
M 1,2-1,4m
1 279,- (63,95 €)
7-10547
L 1,4-1,7m
1 476,- (73,80 €)
7-10548
XL 1,7-1,9m
1 701,- (85,05 €)

Novinka

Tunel

Jedinečné tunely s křižovatkou v základních
a odvozených barvách. Tunely jsou dodávány včetně tašky na přenášení.
7-10156
185cm
1 283,- (64,15 €)
7-10619
225x225cm 2 497,- (124,85 €)

Edubug fazole

Jemné vinylové fazole jsou navrženy přesně pro dětskou ruku. Každá fazole je označena číslem se
slovním vyjádřením ve čtyřech jazycích s dalším znázorněním pomocí teček (Anglicky, Španělsky,
Francouzsky a Německy).
7-10122 sada 6 ks
431,- (21,55 €)

7-10167 sada 6 ks
11 868,- (593,40 €)
7-10552 1 ks
1 966,- (98,30 €)
7-10553 spojovací pásek 200,- (10 €)

Megascoot II

Megascoot desky vyráběné technologií vstřikování nabízejí neočekávaně velký prostor.
Mají speciální kolečka, která umožňují bezproblémový pohyb. Držadla jsou velká,
pohodlná, umístěná 11cm od kraje desky, pro zaručení maximálního
bezpečí. Pásky suchého zipu umožňují vytvářet vláčky.

všechny ceny jsou uvedeny bez DPH

Core disk

Disk o průměru 30 cm na kterém lze stát
nebo sedět a cvičit tak udržení rovnováhy.
Disky jsou naplněny plastovými fazolemi
které se rychle přizpůsobí změnám polohy

7-10245

1 273,- (63,65 €)
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