Sanser og Motorik
Der er tænkt hele vejen rundt om sanser og
motorik i vores sortiment af produkter til børn og
voksne inden for autistisk spektrum, ADHD, PDD
og andre med sensorisk modulation eller adfærdsmæssig dysfunktion.
Ergonomi, funktionalitet og god kvalitet har været
nøgleord for os i processen med udvikling af produkter med multifunktionelle egenskaber.
Dansk Design - produceret i danmark

Comfi Sansestol
Komfortabel stol med betræk af PU uden
ftalater. Polstringen består af en blød skum,
der giver en fantastisk siddekomfort.
Stolens krave med vægt stimulerer kroppens sanser og reducerer dermed stress og
uro hos brugeren.
Kraven er monteret på ryghynden med
lynlås og kan derfor tages af og bruges som
krammepude med eller uden de medfølgende vægtposer alt efter behov.
Vægtposerne er af nylon og indeholder
udelukkende sand.

Comfi Multiflex

En blød og praktisk stol som anvendes til at ligge, sidde, hvile eller lege i.
De voluminøse sidehynder omfavner kroppen og giver omgående brugeren en
følelse af tryghed og ro, der får kroppen til at slappe af.
Stolen er betrukket med rengøringsvenlig PU uden ftalater, og med en vægt på
bare 2 kg. Er den let at bære. Perfekt i børnehaven, når der skal læses historie
eller tages en hvilepause.

Comfi Sansevest
Sansevesten er perfekt til børn og voksen med
uro i kroppen, koncentrationsbesvær og stress
og er oplagt til brug i skole, institution, indkøbscentre eller familieudflugter. Fås i str. fra 4 år til
XL med vægt fra 1 – 5 kg.
Med sin udformning i vaskbar sort nylon og
bomuld ligner sansevesten en helt almindelig
vest, og får ikke nogen til at skille sig ud.
De medfølgende sandposer giver mulighed for
at justere den vægtmæssige belastning efter behov. Til forskel fra andre sanseveste kan vægtbelastningen fordeles over hele vesten og ikke
kun på brugerens skulder- og halsparti.

Comfi Sansetæppe
Med sin blødhed og omfavnende effekt har sansetæppet
en beroligende og afstressende effekt, der skaber ro og
balance hos brugeren.
Det lækre tæppe fås i vaskbar nylon eller PU uden ftalater,
der nemt kan rengøres med en fugtig klud .Begge udgaver
kan leveres i både junior og voksen størrelse.
Sandposer til justering af tæppets vægtbelastning tilkøbes
i ønsket løsvægt fra 1000 – 5000 g.

Comfi Carlo

Tag Carlo med på tur
Comfi Carlo er vores lille håndven, der giver brugeren en tryg fornemmelse og er en sand ven, der er
god at lege med eller få sig en lille snak med.
Comfi Carlo følger gerne med overalt, f.eks. i
klassen, ved spisebordet eller på indkøbsturen,
hvor den bidrager til at bevare ro og koncentration.
Comfi Carlo er udformet af rengøringsvenlig PU
uden ftalater, og skal blot aftørres med en fugtig
klud.

Comfi Multibuild
Multibuild kan anvendes som et blødt og
sikkert område til leg og for¬dybelse.
Fungerer også som en dejlig sofa, en afslappende massagebriks, en hyggelig stol eller
bløde madrasser til hvil.
Stabiliteten sikres af en indbygget træplade
i skumpolstringens sidestykker.

Comfi Multibuild er et multifunktionelt aktivitetsbassin bestående af fleksible foldbare sider i ét stykke og 2 madrasser, der kan bruges som bund.
Som alle vores øvrige produkter iCarlo
sortimentet er Comfi Multibuild udformet
af en rengøringsvenlig
SansetæppePU uden ftalater.
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