MATTE’S WAY

CAMERE
SENZORIALE
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e-mail: info@matte.ro

CAMERA MULTI- SENZORIALA MATTE SILVER
Camera multi-senzoriala Matte- Silver este configuratia de baza pentru terapia multi- senzoriala a copiilor
sau adultilor cu diverse afectiuni . Configuratia acesteia contine echipamente care pot fi folosite atat pentru
a stimula cat si pentru a calma diversi receptori senzoriali in functie de obiectivele terapeutice . Camera este
dotata cu echipamente si seturi de materiale standardizate produse de catre firme specializate in crearea si
productia de echipamente pentru terapie recunoscute la nivel mondial.
Pret : 52.350 euro +TVA
Dotari
Denumire

Descriere

Modul

Transforma orice spatiu intr-un
mediu interactiv multisenzorial.
Dispune de cel mai bine vandut
Tunel LED Infinity , oferind un tunel
nesfârșit de lumini colorate , The
MoodLight cu patru pătrate vibrante
de lumină , o cascada de Fibre optice
și un Bubble Tube & Mirror 1.5 m.
Designul inteligent oferă, de
asemenea un spatiu de relaxare și de
depozitare pentru seturile senzoriale
suplimentare și poate fi fabricat în
oricare din cele 13 culori disponibile.

MatteHome****

Imagine
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Fotoliu

Fotoliu din softplay cu sistem de

Vibro-

vibratii sensibil la sunete

Matte

Perdea din

Retea de fibre optice de 2 m cu sursa

fibre

de lumina

optice

Panou
sensibil la
sunete

Panou care este sensibilla sunete su
care coreleaza intensitatea sunetului
cu numarul de lumini care se aprind
pe panou. Are opt nivele de perceptie
sunet- lumina diferite .Toate
programele oferă o recompensă
vizuală uimitoare . Vine cu un
microfon .
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Proiector

Proiector si cd-uri pentru proiectii

efecte

luminoase pe pereti care creaza o

speciale

atmosfera pentru relaxare

Panou

Panoul de perete încorporează

interactiv

elemente-cheie motrice, acustice,

pentru

tactile și cu fibra optica care

stimulare

inetractioneaza cu copii. Copii pot

motrica si

explora cu ajutorul texturilor diferite

tactila

ale obiectelor de pe panou, etc. Toate
creaza diferite experiențe senzoriale.
Dimensiune - 1200mm x 900mm x

150mm.

Kit Aroma
terapie

Massage
ball

Un set complet pentru aroma-terapie
care include diverse uleiuri esentiale
, aroma-difuser si cd-uri pentru
relaxare
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Phisioball

Set soft
play

Joc din softplay pt stimulare fizica si
proprioceptiva

dezvoltare
fizica si
proprioce
ptive

Pardoseal
a si plinte
pereti

Pardoseala speciala din mocheta
antibacteriala sau softplay si plinte
pereti din softplay pana la niv. 1,5 m

**** Pret Modul Matte- Home: 17.600 Euro
Oferta de mai sus reprezinta configurari predefinite de camera senzoriale si kituri auxiliare. In functie de
buget acestea pot fi reconfigurate.

PRETURILE sunt exprimate in EURO si NU CONTIN TVA
Informatii:
psh. Rodica Mateian
Tel. 0722661809
Email: info@matte.ro
Rodica.mateian@gmail.com

