Załącznik nr 2 do szacowania wartości zamówienia , Sala integracji sensorycznej

Nazwa

Zastosowanie
Opis

Opis

Opis

Opis

Wyposażenie 1 Sali Integracji Sensorycznej – sprzęt
specjalistyczny
1. Platforma podwieszana
2. Piłka z kolcami
3. Materac wibracyjny
4. Wałek-tunel
5. Batut z poręczą
6. Łódka przygód
7. Ścieżka sensoryczna
8. Ścianka wspinaczkowa
9. Pochylnia rolkowa
10. Podwieszany basen z piłeczkami
11. Deska równoważna z przeźroczystą płytą
12. Karuzela 2szt
13. Wałek podwieszany
14. Kamienie rzeczne
15. Zestaw piłek terapeutycznych
Do zajęć z integracji sensorycznej, terapii dzieci z
niepełnosprawnościami
Platforma podwieszana
około150 x 75 cm
Wykonana ze sklejki, zabezpieczona gruba pianką oraz obita
łatwym w utrzymaniu czystości, wysokiej jakości skajem.
Naroża zaokrąglone. Minimum 2 wałki.
Piłka z kolcami, śr 100 cm
Do wykorzystania w ćwiczeniach balansowania, siedzenia na
piłce, leżenia, kołysania się, bujania. Powierzchnia z kolcami
zrelaksuje, rozluźni napięte mięśnie całego ciała.
Materac wibracyjny
Składany materac wykonany z łatwego w utrzymaniu
czystości materiału. W zestawie z pilotem, którym można
regulować siłę masażu, jego rodzaj, czas. Podgrzewana
poduszka.
Wałek – tunel
Kolorowy, pokryty gąbką, tapicerowany wałek tunel o
wymiarach około 100 cm (długość) x 60 cm (średnica).
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Batut z poręczą
Wyrabia poczucie równowagi i kontrolę nad ciałem. Poręcz w
celu zwiększenia bezpieczeństwo ćwiczącego.
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Łódka przygód
Platforma do zawieszania, do terapeutycznej aktywności
dziecka lub grupy dzieci. W zestawie z akcesoriami do zabawy
w łowienie ryb.
Dopuszczalne obciążenie łódki to 150kg.
Ścieżka sensoryczna do różnicowania faktury materiałów (10
elementów)
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Kwadratowe formy łączących się, jak puzzle. W formach
wymienne elementy o różnej fakturze.
Ścianka wspinaczkowa z uprzężą i liną asekuracyjną
Zamontowana na drabinkę minimum około 240 x 120cm , z
uprzężą i liną asekuracyjną. Tablica ze sklejki drewnianej
montowana do ściany. W komplecie z uchwytami. Z
montażem.
Pochylnia rolkowa 200 cm
Zjeżdżalnia o szerokości około 60 cm i długości 200-250 cm.
Podwieszany basen z piłeczkami – huśtawka (400 piłeczek)
Sprzęt wykorzystywany do kształtowania obustronnej
koordynacji ruchowej, reakcji równoważnych, koordynacji
wzrokowo-ruchowej, integracji odruchów tonicznych
Deska równoważna z przeźroczystą płytą i kolorowymi
kulkami wewnątrz, średnica około 75 cm
Karuzela typu „aktywny koala”
Maksymalne obciążenie: 50 kg Wymiary: - średnica około 65
cm - wysokość: około 45 cm
Wałek podwieszany
Długość około 150cm. Podwieszany poziomo na 2 linach.
Kolorowe kamienie rzeczne (min.11 elementów)
Kolorowe kamienie rzeczne wykonane z trwałych materiałów,
każdy kamień z gumową obręczą przy podstawie, która
zabezpiecza przed ślizganiem. Kamienie mogą posłużyć do
stworzenia „ścieżki”, po której dziecko ma za zadanie przejść,
nie dotykając podłogi.
Zestaw piłek terapeutycznych o różnej fakturze, kształcie,
wielkości (w zestawie 10 szt)
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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.

