AKTIVITETS-KIT
Produkter som lockar till rörelse, aktivitet
och ger inspiration till samtal och samarbete.

Bowlingset

Korthållare Trä

Två klot och tio käglor i mjukt skum.
Mått: Kägelhöjd 30 cm. Klotvikt 450 g

Bordsmodell. Böjd modell i obehandlat
trä.

[503160] 950:- (Inkl.moms 1188-)

[[504085] 35 cm 39:- (Inkl.moms 49:-)
[504086] 50 cm 49:- (Inkl.moms 61:-)

Taktilt memory
Bräde med nio taktila ytor + nio
tillhörande brickor som ska placeras på
motsvarande yta. Mått: 35x30,
brickor Ø 8 cm.
[504501] 479:- (Inkl.moms 599:-)

Minnesspel svenska djur
Minnesspelet ”Svenska djur” består av
18 par stadiga och stora kort med
härliga foton av både tama och vilda
djur. Med spelet följer ett häfte med
fakta om de olika djuren och tips på
samtalsfrågor och sinnesstimulerande
aktiviteter att göra tillsammans.
[504474 299:- (Inkl.moms 374:-)

Stort Fiaspel Touch
Pjäserna har upphöjda
mönstermarkeringar så att personer med
nedsatt syn kan känna igen sina pjäser.
Innehåll: Spelplatta av lackad trä ca. 40x40
cm. 5 cm höga spelpjäser i färgerna rött,
blått, gult och grönt samt en stor tärning.

Rytmik- & danssjalar
Sjalarna är lättare att fånga då de faller sakta
och greppas lätt med en hand. Utmärkta vid
gymnastik för äldre och för personer med
begränsad motorik. 3-pack. 100% polyamid.
Mått: 65x65 cm.
[500355] 79:- (Inkl.moms 99:-)

Mått: 65x65 cm.
[503418] 599:- (Inkl.moms 749:-)

"JAG GILLAR ATT RÖRA PÅ
MIG ÄVEN OM MIN FÖRMÅGA
ÄR BEGRÄNSAD"

0340-66 68 70 | komikapp.se
Vi reserverar oss för eventuella ändringar på produkterna. tex färgbyte osv.

Paketpris!
4 691:- exl moms
[100417] 4691:- (Inkl.moms 5864:-)

Vi levererar kompletta kit därav är 
leveranstiden 3-4 veckor.

Bingo 1-75
Bottenplatta: 44x30 cm, höjd ca 45 cm,
Bingokorg Ø 30 cm, Bingobrickan 59x20
cm uppfällt (29x20 cm ihopfällt).
Bingoblock 20x11 cm (600 blad)
[503795] 1599:- (Inkl.moms 1999:-)

Pussel i färg 2 st
30-bitars träpussel. Mått: 21x30 cm. Varje
pussel är förpackat i kartonglåda med lock.
[504466] Vårbruk
[504467] Macken
Styckpris: 299:- (Inkl.moms 374:-)

