Załącznik nr 1 do szacowania wartości zamówienia
Opis przedmiotu zamówienia, Sala doświadczania świata
Nazwa

Zastosowanie

wyposażenie Sali do zajęć specjalistycznych: Sala doświadczania świata
1. Tor świetlno-dźwiękowy
2. Kolumna wodna
3. Projektor „Kosmos”
4. Lampa wodna do aromaterapii z zestawem olejków
5. Lustra akrylowe
6. Siedzisko terapeutyczne
7. Dywan światłowodowy
8. Generator baniek mydlanych
9. Panel z aktywną cieczą
Do terapii i zajęć stymulujących rozwój psychoruchowy w Sali Sztuk
doświadczania świata
1. Tor świetlno-dźwiękowy
Chodnik świetlny połączony z grająca ścianą. Chodnik świetlny kwadratowe, kolorowe pola (8 pól), które rozświetlają się i wydają
pod wpływem nacisku dźwięk – skorelowane z kolorowymi polami
na panelu ściennym. Wymagana instalacja urządzenia (dostawa,
montaż, uruchomienie)
Wymiar : ok.75cm x 150cm
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2. Kolumna wodna
Kolumna wypełniona wodą destylowaną, w której przemieszczają
się podświetlane w różnych kolorach pęcherzyki powietrza.
Wymagana instalacja urządzenia (dostawa, montaż, uruchomienie)
Wymiary: około 200cm średnica około 20cm.
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3. Projektor „ Kosmos ”Wymagana instalacja urządzenia (dostawa,
montaż, uruchomienie)
Wyposażony w technologię holograficzną i nowoczesny laser, 2
wbudowane soczewki. Pozwala na uzyskanie efektu
„rozgwieżdżonego nieba”.
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4. Lampa wodna do aromaterapii z zestawem olejków eterycznych.
Misa o śr. ok 30cm z emiterem mgły nawilżającym pomieszczenie.
Misa wypełniona wodą destylowaną. Pilot umożliwia podświetlenie
w wybrany, zaprogramowany kolor zmieniający się z różną
częstotliwością.
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5. Lustra akrylowe
Nietłukące(każde ok. 1m2 lub w sumie 6m2)
Do zamontowania na ścianie lub suficie. Z montażem.
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6. Siedzisko terapeutyczne
Leżanka okrągła wypełniona granulatem śr około 140 cm
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7. Dywan światłowodowy na podłogę
Wymiar około 180 x 120 cm
Wykonany z gęstej wykładziny dywanowej, w której wmontowane są
włókna światłowodowe. Sterowany pilotem (zmiana koloru i
natężenia światła)
8. Generator baniek mydlanych
Waga aparatu z płynem ok 2kg. W zestawie z płynem –
koncentratem.
9. Panel z aktywną cieczą typu Fluence
Interaktywny panel zawiera aktywną ciecz, która płynnie
przemieszcza się pod wpływem nacisku i przesuwania ręką po
panelu. Zmiana koloru sterowana pilotem. W zestawie z zasilaczem.
Orientacyjny wymiar ok. 50cmx50cmx3cm. Z montażem.
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Zamawiający informuje, iż podane opisy i wymiary są przykładowe oraz że dopuszcza zastosowanie
rozwiązań równoważnych o parametrach nie gorszych jak opisane.
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