psychomotorika
Chodidla

Tato velká chodidla mohou být
použitá ke zlepšení koordinace a
postavení chodidel dětí.
1 pár.
7-11566
938,- (46 €)

Team Traks

Tato pomůcka povzbudí týmovou
spolupráci a koordinaci.
Je vyrobená z kvalitního vinylu s
5 páry bezpečně ukotvených
kontrolních lan.
7-11568
1 373,-

(68 €)

Novinka
Sit or go míč

Sit or go míč byl navržen jako přechod mezi
míčem a sedačkou. Seděni na míči je jeden
z nejdynamičtějších způsobů jak zlepšit základní pocit rovnováhy. Konstrukce zahrnuje
čtyři úchyty a strukturovaný povrchový materiál, který poskytuje pocit bezpečí, je hřejivý a dobře působí esteticky. Úchyty jsou
zesílené, takže míč lze použít i na skákání.
7-10154
45-55cm
1 297,- (64 €)
7-10617
65-75cm
1 552,- (77 €)

Trampolína s ochrannou zdí

Bezpečná trampolína s ochrannou zdí. Průměr 130 cm. Výška
ochrany 84cm.
7-11567
5 995,- (299 €)

Step stones

Kameny po sešlápnutí vydávají zvuk vypouštěného vzduchu, který z nich uniká
a kameny se propadají k podlaze. Ihned
po uvolnění se vracejí zpět do původního
stavu. Jsou odlišeny barevně a mají na
sobě čísla pro rozšíření možností využití
ve výuce. Každý kámen je vyroben z jednoho kusu a je velmi dolný. Sada obsahuje 6 kamenů s čísly od jedné do šesti.

7-10181

889,- (44 €)

Novinka
GaitSpots

Lze upevnit na většinu velikostí bot
od batolete do velikosti č. 4
Zvukový efekt povzbuzuje skákání,
pravidelnou chůzi, tlak na patu.
7-11592
172,- (8,60 €)

Kontrol ball

Míč je navržen pro výuku řízení směru rotace a
udržování rovnováhy. Napomáhá k tomu sestava šesti
úchytů po obvodu míče umístěných střídavě ve
vertikálním a horizontálním směru, takže je možný
bezpečný úchop dvěma rukama, nezávisle na tom
jestli se právě nacházíte na míči nebo mimo něj. Tak
terapeut může snadno, v určeném směru, otáčet
míčem na němž leží dítě. Dítě se rovněž může držet
úchytů pro získání pocitu bezpečí.
6-10083
1 490,- (74,50 €)

Novinka
52

všechny ceny jsou uvedeny bez DPH

