psychomotorika
Stabilita jádra
Důležité svalové skupiny vytvářejí podmínky pro základní pohyby vedlejších svalový skupin. Proto aby byla stabilita jádra optimální je potřebná
podpora v statických a dynamických aktivitách. Je to zvláště nutné při práci s dětmi, jejichž vnímání vlastního těla je narušeno.
Stabili T Stool

Unikátní Stabili T Stool
poskytuje dynamický základ
pro balanční a integrační
terapii. Výška jednoho dílu je
38 cm. Zvláště vhodné pro
cvičení ve škole a v
domácnosti. jednoduše se
udržuje v čistotě, obsahuje
antismykovou plochu. Sada
6ks.
7-11746 6 354,- (317 €)

Novinka

Stabilizační podložky

Lze je využít pro sezení, ležení, je možné po nich chodit. Jsou navržené pro
posílení stability jádra. Průměr 32 cm, lze je nafouknout až na tloušťku 26
cm. Sada 6ks.
7-11747
3 160,- (158 €)

Gymnastická kobliha

Ačkoliv koblihy lze použít pro standardní gymanstická cvičení
s míčem, jejich hlavní předností jsou ploché strany, dobře stojí
na zemi, lze na ně vstoupit, sednout si (jóga meditace) chytat
je nohama, držet v rukách, ideální pro statickou i dynamickou
gymnastiku.
7-11748
538,- (26 €)

Stopy nohou

Pomáhají při učení chůze, lze dobře kombinovat se sadou otisky
rukou, lze je umístit přímo na podlahu nebo koberec. Dodávají
odvahu první kroky, podporují správné držení těla. Neodoláte a
musíte se jich dotknout.
7-11750
1 845,- (92 €)

Otisky rukou

Pro pohybové aktivity, lze je umístit přímo na
podlahu nebo koberec. Otisky rukou podporují
rozvoj koordinace, lze je využít v různých
hrách. Neodoláte a musíte se jich dotknout. 12
otisků v šesti barvách, průměr 16 cm
7-11749
1 845,- (92 €)

Novinka

Ring - A - Lingers - sada 6 ks

Povzbuje rozsáhlejší
pohyby, vydává zvukové
efekty. Vhodný pro většinu
postižení. Pásek lze snadno
připevnit k ruce nebo noze
a pak zvoní s každým
pohybem. Pomůcka vhodná
pro nácvik pohybových
dovedností. Sada obsahuje
6 pásků v barvách červená,
modrá, zelená, fialová a
oranžová.
7-11604
562,- (28,10 €)

všechny ceny jsou uvedeny bez DPH

Step Rampa

Rampa se v zásadě používá pro opakované cvičení vstupů a sestupů z nakloněné
roviny. Snižuje hrozbu poškození kolen, a kotníků. Hodí se pro všechny věkové
skupiny. Díly podložky jsou barevně odlišeny. Rampa je půlkulatý trojúhelník na
třech teleskopických nožkách. Náklon lze měnit od 15 do 30 stupňů.
7-11751 3 794,- (189 €)
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