Paketpris!

SKOLKIT
SITTA STILLA

6370:- exl moms
[100426] 6370:- (Inkl.moms 7963:-)

Från åk F-5
En bra början på att NPF-säkra skolan. Barn, ungdomar och vuxna med
motorisk oro och som har koncentrations och inlärningssvårigheter
finner ro i att använda olika typer av sittdynor. Sittdynor ger impulser
till en bra sittställning och ökad koncentration! Fotgungan Swnx® gör
det lättare att inkludera motoriskt oroliga elever i skolan.
4 st Protac Bolldyna™
Två bolldynor utan fack och två bolldynor med fack. Protac
Bolldyna™ är fylld med plastbollar som ger ett punktvis
tryck och impulser till en bra sittställning. Bollarna ger
möjlighet till rörelse som kan leda till ökad koncentration.
Dynan utan fack ger mer möjlighet till rörelse medan
dynan med fack ligger stilla och ger ett mer fast tryck.
Mått: 40x40 cm.
[504331] Protac Bolldyna™ 25 mm bollar, Aqua
[504334] Protac Bolldyna™ med fack 25 mm bollar, Aqua

OM JAG FÅR SITTA PÅ NÅGOT SOM
RÖR SIG HAR JAG LÄTTARE FÖR ATT
KONCENTRERA MIG OCH SITTA KVAR
PÅ MIN STOL.

Styckpris: 935:- (Inkl.moms 1169:-)

4 st Movin’ Sit

4 st Diskus

1 st Swnx®

En lätt framåttippad sittställning hjälper ryggen att behålla sin naturliga form. Dessa luftfyllda kilkuddar
har noppror som stimulerar känseln.
Mått: Junior 26x27 cm
[501252] Junior

Luftfylld diskus som med sin rörlighet hjälper barn
som har svårt att sitta stilla. Här kan man
nämligen få röra på sig samtidigt som man sitter
på stolen.
Mått: Junior Ø 31 cm.
[503218] Junior

Fotgungan Swnx® gör det lättare att inkludera
motoriskt oroliga barn i skolan, på förskolor och
vid middagsbordet i hemmet. Den ger livliga barn
möjlighet att sitta still samtidigt som de får ett
frirum till att röra sig under bordet.
Mått: Ø 22 cm.
[504574] Fotgungan Swnx mini 830:-

Styckpris: 225:- (Inkl.moms 281:-)

Styckpris: 225:- (Inkl.moms 281:-)

(Inkl.moms 1038:-)

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