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Carlo

Et simpel og enkelt produkt i en rolig farve, som er velegnet til personer med demens,
autisme eller har behov for ro og koncentration.

Slip fantasien løs. Børn digter deres egen historie med Carlo og bruger ham som
tryghedsven.
Carlo er velegnet til børnehave og skole, hvor børnene skiftevis får lov at have Carlo
med på tur eller med hjem. I skolen kan man sidde med Carlo og lege uden at larme ved
at putte en sanseting ind i Carlo og dermed bedre kunne bevare koncentrationen. Børn
fortæller Carlo hemmeligheder og har man svært ved at udtrykke sig, bruger børnene
ofte Carlo som talerør.
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Stimulerer berøringssansen
Medvirker til øget koncentration
Leger og putter sanseting i Carlo
Krammeven
Kan anvendes som talerør
Antibakteriel overflade
Indeholder ikke ftalater
Rengøringsvenlig PU
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Sansevest

De tager den bare på😉

Sporty sansevest, der ligner en helt
almindelig vest og får ingen til at skille sig
ud.
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Stimulerer berørings- og muskel-led-sansen
Muskelafslappende ved brug af sandposer
Medvirker til øget kropsbevidsthed
Afhjælper uro i kroppen og medvirker til at øge
koncentrationsevnen
Kan anvendes til genoptræning af ben og ryg
Ned og op regulere vægten efter eget behov
Vægtposerne kan tages ud af vesten
Str. fra 4 år(xxs) til xl - vægt fra 1 – 5 kg
Let og åndbar, bævernylon/bomuld
Vaskemaskine 40 grader

Dansk design
Comfi

Sansevest

Med sin udformning i vaskbart sort bævernylon og
bomuld, ligner sansevesten en helt almindelig vest. Den
får dermed ingen til at skille sig ud. De medfølgende
sandposer giver mulighed for at justere den
vægtmæssige belastning efter behov – dog max. 5 kg.
Vesten er vind- og vandafvisende.
Fremstillet i let og åndbart materiale.
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Sansetæppe

Sansetæppe, der kan vægtreguleres

Med sin blødhed og omfavnede effekt har sansetæppet en
beroligende og afstressende effekt, der skaber ro og
balance hos brugeren.
Det lækre tæppe fås i vaskbart nylon og i PU uden ftalater,
der nemt rengøres med en fugtig klud.
Begge udgaver kan leveres i både junior og voksen
størrelse.
Sandposerne er i nylon og kan bestilles som løsvægt i gram,
så man selv kan tilpasse vægten efter eget behov.
Sandposerne kan tages ud og tæppet kan komme i
vaskemaskinen dog ikke PU modellen.
Sandposer til justeringer af tæppets vægt
Sandposer til justering af tæppets vægtbelastning tilkøbes i
ønsket løsvægt fra 1000 – 5000 g.

•
•
•
•
•
•

Stimulerer centralnervesystemet og giver ro til hjernen
Tæppets tyngde virker omfavnende og giver en beskyttende
effekt
Tyngden stimulerer berørings- og muskel-led-sansen
Hjælper med at bekæmpe uro i kroppen
Giver øget kropsbevidsthed
Medvirker til en bedre og roligere søvn
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Sansetæppe
Sasetæppe

Sandposer til op
og nedregulering
af vægt

Sanseposerne er
modulære og
passer til andre
Comfi produkter

Lynlås til
sandposer
kanaler

Lynlås til
sandpose
kanaler
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Multiflex

En sansestol med flere muligheder
En blød og praktisk stol, der kan anvendes som ligge- eller sidde stol,
lege- og hvilehynde.

Slå stolen ud til en hynde, hvor børn kan sidde og lytte til gode
historier eller tag den med i hallen til leg og gymnastik.
Stolen har en antibakteriel overflade. Indeholder flammehæmmende
skum. Rengøringsvenlig PU og indeholder ikke ftalater.
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Stolens voluminøse sider omfavner kroppen og giver
tryghed og ro
Medvirker til øget kropsbevidsthed
Stimulerer berørings- og muskel-led sansen.
Afhjælper uro og øger koncentrationsevnen
Bekvem sidde- og hvilestilling
Let at håndtere
Vægt 2 kg..
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Sanseruller
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Sanserullen er designet med 2 store lommer, hvori du kan lægge sandvægtposer efter eget behov for følelsen af tryghed.
Har man brug for hygge i sofaen, sengen, stolen eller et hvilket som helst andet
sted, er den nem at tage med og bruge, som en god krammepude.
Produktet fås i PU uden ftalater, som er blød og nemt at rengøre. Sanserullen
indeholder krøyerkugler og har mål 136 cm x 32 cm

En sanserulle giver øget kropsbevidsthed, balance, ro og
velvære.
Sanseruller er særlig velegnet til personer inden for
autismespektret , ADHD, PDD og andre med sensorisk
modulering eller adfærdsmæssig dysfunktion.
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Sanseruller

Har man brug for hygge i sofaen, sengen, stol eller
et hvilket som helst andet sted, er den nem at tage
med og bruge som en god krammepude.
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Sansekrave

Sansekraven anvendes på skoler, i
børnehaver og på plejecentre til personer
inden for autismespektret, personer med
uro, angst og demens.
Tyngden fra sandposerne stimulerer
kropsbevidstheden og kan hjælpe personer
med motorisk uro til at få mere ro i kroppen.
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Stimulerer berørings- og muskel-led sansen
Øger kropsbevidstheden
Kan afhjælpe uro og angst
Skærper koncentrationen
Kan anvendes under aktivitet og i stillesiddende
gøremål
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Sansekrave

Sansekraven kan også bruges
ved spisebord, undervisning eller
bare afslapning.

Sansekraven kan også
anvendes som tyngde til
lårene.
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Multi Build

Hvem elsker ikke at tumle rundt.

Det kan du i den sammenklappelige Comfi Multi Build
Den rummer utallige funktioner som leg, fordybelse, aktivitet og afslapning.
Fyld den eksempelvis op med små plastbolde, så du får et boldbassin. Det giver en
optimal sansestimulering.

Når Comfi Multi Build er foldet ud, måler den 200 cm x 150 cm.
Sammenklappet måler Comfi Multi Build 200 cm x 90 cm.
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Kan bruges til sjov og leg.
Balancesansen stimuleres, når
Comfi Multi Build anvendes som
boldbassin.
Afstressende massage kan
berolige centralnervesystemet.
Kan bruges til timeouts
Hygge i sofa med en god bog.
Foldemadras tages ud til
hvilepause.
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Multi Build
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Sanserederne reducerer lyden med 4,4 dB kan anvendes til skoler,
institutioner, wellness, klinikker, hotel, haveanlæg mm.
Materialet er udført i basaltfiber (lava) og polyuretan. Lava
produkter er lavet i hånden og er dermed unika, og kan anvendes
både inde og ude. Produkterne er modstandsdygtige over for klor
og saltvand.
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Redens rolige bevægelser i vinden,
medvirker til at afhjælpe uro og angst
Øger kropsbevidstheden
Sansestimulerende
Øger koncentrationsevnen
Det perfekte sted til ”timeout”
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Sanserede mini

Sanse rede godkendt til skoler og
institutioner med lukket sider
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Puf
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Vælg en markant farve der skiller sig ud, eller en naturlig nuance
for et simpelt og minimalistisk look, som fungerer i alle slags
miljøer og på mange forskellige måder. Anvendes til skoler,
institutioner, kontor, klinikker og hoteller.

Anvendes som skammel, siddeplads og kan
bruges til leg eller bare hygge.
Nem at vedligeholde og rengøres med våd klud.
Skridsikker bund
Fås i flere farver
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Legemåtter
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Rund legetæppe med Skridsikker gummibelægning på
bagsiden. Anvendes til skoler, institutioner, kontor,
klinikker og hoteller. Materiale er uden ftalater og
antibakteriel.

Legemåtter er 3 cm tyk, antibakteriel materiale.
Nem at vedligeholde og rengøres med våd klud.
Skridsikker bund
Anvendes til skoler, institutioner, kontor, klinikker og
hoteller.
Fås i flere farver

Dansk design
Comfi

Legemåtter

Måtterne ligger fast på alle
flade underlag, da der er
skridsikker gummi på
bagsiden.

Legemåtter kan anvendes
til hygge, legerum og
børneværelser.

Med et hævesænkebord fås et sundere
arbejdsmiljø, og giver muligheden for
variation i din arbejdsstilling.

Hæve sænkeborde

Alle bordplader fås med forskellige kanter og
tykkelser. Vi kan designe bordplader med
forskellige overflader i alle størrelser.
Vores hævesænkeborde har et 3-leddet stel
med elektronisk betjening med memory
funktion med mange muligheder.

Stellet har to motorer hvilket gør det rigtig stabilt i
alle højdeintervaller.
Belastningsevnen er 120 kg og kan indstilles i fire
faste højder.
Fås i sort, sølv og hvid.

Hæve sænkeborde

Den nye overflade hedder Zero, som har
en
antibakteriel overflade, og er godt for
hospitaler, laboratorier, skoler, intuitioner,
klinikker og alle andre steder, hvor der er
risiko for overførsel af bakterier.
Zero laminat er en stærk overflade, som er
antistatisk og resistent mod ridser og
fingeraftryk, og er nemt at gøre rent og
vedligeholde.

