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Aktivitetstavla
Denna tavla hoppas vi ska skänka 
glädje och sysselsättning. Ljusknap-
par, kranar, lås är välbekanta detaljer 
vi hanterar i vår vardag. Tavlan står 
stabilt på bordet och kan med fördel 
placeras i en korridor eller på ett 
bord. Mått: 70x44 cm.

[504462] 1400:- (Inkl.moms 1750:-)

Låsbox, fixarlåda 
mini
Påminner om en verktygslåda full 
med utmanande lås.  Aktiverar rast-
lösa och pillriga fingrar. 
Mått: 24x13x15 cm

[503416] 895:- (Inkl.moms 1119:-)

Knådbollen
Tillverkad i mjuk skumpolymer som 
gör att den är lätt att klämma och 
återfår sin form. Ø 7 cm.

[504035] 29:- (Inkl.moms 36:-)

Tridget
Innehåller kulor i gel som rör sig 
 härligt i handen. Mått: 25 cm.

[502211] 199:- (Inkl.moms 249:-)

Konstruktionsbygge
Få ro en stund! Sortera, placera, 
plocka bort. En stunds förströelse 
med vackert och gediget trämaterial.

[504511] 1100:- (Inkl.moms 1375:-)

Aktivitetsförkläde
Motoriskt plockförkläde som kan 
minska oro och stress hos personer 
med demenssjukdom, både för män 
och kvinnor!

[503507] 699:- (Inkl.moms 874:-)

Jumbo Peggbricka
Sortera efter färg eller fyll hela 
 plattan. Ett spel utan regler. 
Innehåller: Peggplatta, 100 peggar, 
24 mönsterförlagor. Mått: 40x40 cm. 
Peggar L 4.5 cm Ø 2.5 cm.

[504186] 499:- (Inkl.moms 624:-)

10% rabatt
vid köp av 

 introduktionskit!
[100418] 4428:- (Inkl.moms 5535:-)

(Ordinarie pris 4920:- exkl moms)

Vid köp av enstaka produkter gäller ordinarie pris. 
Vi levererar kompletta kit därav är 

 leveranstiden 3-4 veckor.

Erbjud and e !Rastlösa  
Fingrar-kit
Effektiva pillerillsaker för stressade 
och pillriga fingrar.

Grabit
En härlig taktil ”väska” att greppa och 
krama. Grabitväskan är fylld med små 
färgglada kulor. Materialet stimulerar 
till att klämma och känna på. Finmo-
toriken tränas genom att urskilja och 
flytta kulorna runt om i väskan. 
 Rekommenderas ej för bitare.

[502210] 99:- (Inkl.moms 124:-)

›Mina händer är vana att jobba, 
utföra och vara i full gång…

Vi reserverar oss för eventuella ändringar på produkterna. tex färgbyte osv.


