
Snoezelen 
 Sala Doświadczania Świata 

Dla zmysłów



Snoezelen

Zainspiruj swoje 
zmysły

Zawartość katalogu

W naszym katalogu znajdą Państwo 
informacje o koncepcji Snoezelen, 
oddziaływaniu świata barw, dźwięków i 
światła na zmysły człowieka oraz 
elementach wyposażenia niezbędnych do 
wybudowania Sali Doświadczania Świata. 
Pragniemy Państwa zainspirować i 
wprowadzić w niezwykły świat zmysłów. 
Zachęcamy do zaufania naszej fachowej 
wiedzy oraz długoletniemu 
doświadczeniu. 

Chętnie doradzimy Państwu na miejscu i 
wesprzemy na wszystkich etapach 
realizacji, począwszy od projektu aż po 
kompleksowy montaż i serwis 
posprzedażowy.

Zapraszamy do współpracy! 

Sale       Stwórz świat relaksu i odpoczynku

Holistyczne założenia koncepcji str.     2-17

Najwyższy komfort dla najbardziej wymagających

str.    18-30

Basics Podstawowe wyposażenie sali zmysłów str. 31-53 

Planowanie i doradztwo                                                      od   str. 54

Szanowni Państwo

Odpoczynek i relaks nabierają w naszym 
zabieganym świecie coraz większego 
znaczenia. Dotyczy to zarówno osób 
młodych, jak i starszych. Spacer na łono 
natury oraz całkowita izolacja nie są niestety 
dostępne dla każdego .

Dlatego też potrzebujemy ucieczki od trosk 
życia codziennego choćby na krótką chwilę.

Koncepcja Snoezelen zdaje się tu być 
idealną alternatywą. Dzięki działaniu 
odprężającemu i aktywizującemu znajduje 
ona swoje zastosowanie w wielu 
dziedzinach życia: nie tylko w terapii ale 
jako forma odpoczynku, wyłączenia się czy 
osiągnięcia równowagi duchowej.



XDirekt bestellen unter 0800 9564956 (freecall) oder www.der-weisse-raum.info miteinander 
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Prof. Dr. Krista Mertens
Humboldt-Universität zu Berlin
Institut für Rehabilitationswissenschaften, 
Przewodnicząca International Snoezelen 
Association ISNA – Snoezelen professional e.V.

Uważa się, że w dzisiejszych czasach posiadanie telefonu komórkowego 
czy tabletu to mus. Ciągły napływ informacji i bodźców z różnych 
źródeł przytłacza nas. Aby się od tego uchronić, człowiek potrzebuje 
miejsca, w którym będzie mógł się całkowicie wyłączyć, odpocząć i 
zrelaksować. Idealnie byłoby, gdyby było to łono natury lub też miejsce 
otoczone sztuką czy zmysłowymi dźwiękami.

Sale Snoezelen zostały stworzone właśnie po to, by w tym całym zgiełku 
odnaleźć spokój i relaks. To miejsce na rozmyślania, inspiracje i 
ładowanie akumulatorów.  

Słowo „Snoezelen” wywodzi się z języka holenderskiego i jest 
połączeniem 2 angielskich czasowników „to snooze” i ‘’to doze” 
oznaczających „drzemkę”. 
Specjalnie oświetlone pomieszczenie wyposażone jest w wygodne 
siedziska, poduszki, materace, łóżka wodne – czasem nawet huśtawki 
lub baseny sensoryczne. Połączenie tych wszystkich elementów ma 
działanie głęboko odprężające.

Wybór wyposażenia Białej Sali uzależniony jest od grupy docelowej, a 
więc jej użytkowników. Będzie się ona różnić w zależności, czy będą to: 
rodziny z małymi dziećmi, przedszkolaki czy uczniowie, ludzie starsi 
czy osoby niepełnosprawne. 

Sala Snoezelen
Odpoczynek / Relaks / Rozwój / Terapia

Jak dotąd udało się stworzyć wiele sal Snoezelen w przedszkolach i 
szkołach integracyjnych, aby zmotywować dzieci do nauki, wyciszyć czy 
wesprzeć w rozwoju.

W Instytucie Nauk Rehabilitacyjnych na Uniwersytecie Humboldt 
powstało wiele koncepcji Snoezelen mających na celu wsparcie rozwoju 
oraz terapię. Koncepcje te nauczane są podczas kursów i szkoleń na 
całym świecie (www.isna.de).

Właściwy wystrój sali to podstawa. Zarówno oświetlenie, dźwięki jak i 
wysokość tonów muszą być dobrane w taki sposób, aby użytkownik czuł 
się podczas sesji komfortowo, nawet przez dłuższy czas.

W naszym instytucie przeprowadzono wiele badań dotyczących 
efektywności koncepcji Snoezelen oraz oddziaływaniu muzyki na zmysły. 
W ostatnich latach obserwujemy znaczne zwiększenie popytu w zakresie 
doradztwa oraz wyposażenia sal doświadczania świata.

Pomieszczenie Snoezelen to miejsce, które oferuje odskocznię od 
codzienności. Jest również miejscem do nauki oraz zdobywania 
doświadczeń, które może być natchnieniem do powstawania nowych idei 
i eksperymentów. Wspomaga rozwój, pogłębia kompetencje społeczne, 
wycisza! 

W zależności od celu, jaki chcemy osiągnąć, personel będzie musiał 
dokonać reorganizacji sali. Niezbędne będzie dostosowanie jej do 
pełnienia odpowiedniej funkcji: relaksacyjnej, edukacyjnej czy 
terapeutycznej.

Coraz częściej mamy problemy ze znalezieniem miejsca do odpoczynku 
i pełnego relaksu...
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Gdzie budujemy Sale Snoezelen:

• żłobki specjalne
• przedszkola integracyjne / specjalne
• szkoły z oddziałami specjalnymi
• kliniki psychiatrii i psychosomatyki
• domy opieki społecznej
• środowiskowe domy samopomocy
• ośrodki wczesnego wspomagania
• zakłady opieki leczniczej
• domy seniora / spokojnej starości
• centra i gabinety terapeutyczne 
• gabinety psychologiczne i logopedyczne
• ośrodki rehabilitacyjne
• przychodnie zdrowia
• hospicja

Wybrane obszary zastosowania: 

• problemy psychiczne (anoreksja, depresja)
• opieka paliatywna
• redukcja agresji, stresu
• upośledzenia umysłowe i ruchowe 
• demencja osób starszych
• zaburzenia koncentracji
• brak motywacji
• stany bólowe różnego pochodzenia
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Planowanie Sali Snoezelen

Dla kogo skierowana jest oferta?
• dzieci, młodzież, dorośli czy seniorzy
• osoby tej samej płci czy grupy mieszane
• osoby z ograniczeniami ruchowymi (dodatkowe miejsce na wózki
inwalidzkie, podnośniki,  chodziki)

W jaki sposób będzie używane pomieszczenie?
•  w celach terapeutycznych czy edukacyjnych
• na siedząco, leżąco czy w formie ruchu

–> przestrzeń do poruszania się / możliwość przebudowy

Co powinniśmy wziąć pod uwagę przy planowaniu?

• żłobki / przedszkola integracyjne

•  szkoły specjalne

• szkoły podstawowe i średnie z oddziałami integracyjnymi

• specjalistyczne kliniki psychiatrii i psychosomatyki, geriatrii, chorób 
sercowo-naczyniowych, neurologii, ortopedii, reumatologii, onkologii 

• domy opieki społecznej 

• środowiskowe domy samopomocy 

• ośrodki wczesnego wspomagania 

Gdzie buduje się sale doświadczania świata?

Warunki lokalowe:

• zakłady opieki leczniczej

• domy seniora / spokojnej starości 

• centra i gabinety terapeutyczne (terapia zajęciowa, fizjoterapia, 
logopedia, psychologia) 

• ośrodki rehabilitacyjne 

• przychodnie zdrowia 

• hospicja

• spokojna lokalizacja -  nie przy wejściu / przejściu
• wyposażenie pomieszczenia w dźwiękoszczelne drzwi i okna
• izolacja akustyczna podłogi poprzez położenie wykładziny lub 

specjalnych mat
• odpowiednia osłona okien (np. folia, jasne żaluzje lub zasłony)
• temperatura pomieszczenia i wentylacja powinny być regulowane
• odpowiednie oświetlenie awaryjne w sytuacjach zagrożenia

Elementy wyposażenia:

Możliwe elementy oświetleniowe:
światłowody LED, wodospady świateł, kolumny wodne z możliwością 
regulacji, lustra ścienne z podświetleniem, kule szklane, rozświetlone 
niebo, świetlówki, łańcuchy

Nie przesadzaj z ilością elementów!
Upewnij się, że wszystkie elementy oświetleniowe można indywidualnie 
włączyć, a w razie potrzeby regulować natężenie ruchomych efektów 
świetlnych, barw i kontrastu. Świetnie sprawdzi się tu technologia 
oświetlenia LED z pilotem zdalnego sterowania.

Dobór kolorów:
Moduły ścienne, sufitowe, podłogowe oraz meble tapicerowane do 
siedzenia i leżenia  mogą być zaprojektowane w klasycznej bieli, a nawet 
w kolorze żółtym, pomarańczowym lub beżowym dla uzyskania 
przyjemnej przestrzeni sensorycznej.
Należy jednak mieć na uwadze, że zbyt duże urozmaicenie barw lub 
przesadna ilość kolorowych elementów, np. duże bloki konstrukcyjne 
mogą doprowadzić do przeciążenia sensorycznego.

Siedziska i leżanki:
Liczba, pozycja i wysokość elementów są uzależnione od grupy 
docelowej Białej Sali oraz celów terapeutycznych i pedagogicznych.

Standardowe elementy wyposażenia sali: 
siedziska, leżące platformy, wyspy, podesty, poduszki, worki fasoli, łóżko 
wodne, maty podłogowe i ścienne
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Odpoczynek, spokój, relaks, skupienie się na własnych 
potrzebach i pragnieniach - to ważne zarówno dla 
dzieci i młodzieży, jak i dorosłych oraz seniorów, 
którzy na co dzień bombardowani są przez niezliczoną 
ilość bodźców. 

Sala Doświadczania Świata to miejsce, która skutecznie 
separuje od czynników obciążających nasz system 
nerwowy. Panujący w niej nastrój stwarza możliwość 
odtworzenia wspomnień, a jednocześnie przeżycia 
nowych doświadczeń sensorycznych w atmosferze 
bezpieczeństwa i spokoju - z dala od świata 
zewnętrznego. 

W sali Snoezelen wszystkie elementy wyposażenia jak: 
ściany, podesty, podłogi, maty i lustra ścienne są w 
kolorze białym. Kolorowe efekty świetlne, obrazy, 
zapachy, dźwięki i muzyka - ich intensywność jest 
dobierana w zależności od efektu, jaki chcemy 
osiągnąć, a więc czy ma to być stan pobudzenia lub 
też wyciszenia.

Snoezelen 
Stymulacja wszystkich zmysłów
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Pełen relaks

Rób to, na co 
masz ochotę...

Drzemać, marzyć, bawić się, poruszać, słuchać muzyki - tak po prostu, bez 
napięcia. To także ważne dla dzieci. Przepracowanie, przemęczenie i 
nadmiar bodźców prowadzą już od najmłodszych lat do nadmiernego 
stresu i przeciążenia organizmu. Można to rozpoznać, obserwując 
niecodzienne przemęczenie, nerwowość, problemy w nauce czy agresywne 
zachowanie. 

Terapia Snoezelen pomaga osobom z problemami w odzyskaniu równowagi 
i osiągnięciu stanu pełnej relaksacji. Dzieci mogą zagłębić się w świat 
zmysłów Snoezelen wraz z osobami towarzyszącymi, np. rodzicami.

 Osiągnij wewnętrzną równowagę 
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Jak działa Snoezelen:
• stymuluje wszystkie zmysły
• relaksuje
• odpręża
• przywołuje wspomnienia
• wyzwala emocje
• uspokaja
• aktywuje
• niweluje dolegliwości bólowe
• zacieśnia więzi
• wspomaga rozwój

STYMULACJA I WYCISZENIE:
Suchy basen z piłeczkami w terapii Snoezelen daje 
możliwości różnorodnych doświadczeń 
sensorycznych, stymuluje zmysły oraz wspomaga 
rozwój percepcji.  

NEUTRALNE BARWY: 
Indywidualnie dostosowane do użytkownika podesty, 
maty oraz siedziska w neutralnej bieli mają działanie 
uspokajające.



10 Faire Preisauszeichnung! Alle Preise in € : Netto/Brutto (inkl. 7 bzw. 19 % MwSt.). Frachtkosten: + 9,5 %. Lieferung ohne Dekoration.



11Direkt bestellen unter 0800 9564956 (freecall) oder www.der-weisse-raum.info miteinander

Zmysłowa podróż
Snoezelen 
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Snoezelen jest dla wszystkich

Miejsce do wypoczynku, relaksu, regeneracji

Sale doświadczania świata mogą zostać wyposażone z 
uwzględnieniem wieku użytkowników lub też w zależności od 
potrzeb. Dzieci i młodzież w szczególności zachwycają się 
efektami świetlnymi oraz kolumnami wodnymi. Baseny 
sensoryczne i podesty o różnych kształtach i wysokościach 
zachęcają do animacji oraz wspinania się. Seniorzy cenią sobie 
wygodne siedziska oraz leżanki ze wsparciem dla kręgosłupa. Dla 
osób niepełnosprawnych montuje się specjalne podnośniki lub 
ruchome podesty. Osoby pracujące potrzebują po prostu 
bezpiecznego, cichego i wygodnego miejsca do odpoczynku i 
relaksu. 

Wszechstronność
Snoezelen to metoda niezwykle uniwersalna o szerokim spektrum 
zastosowania, przeznaczona dla wszystkich pokoleń  - bez względu 
na płeć, wiek czy stan zdrowia:

• wspieranie percepcji u małych dzieci

• odbudowa zaufania pomiędzy dziećmi a opiekunami

• odreagowanie stresu u uczniów i osób pracujących

• przywołanie wspomnień u osób z demencją

• relaksacja i ucieczka od codziennej rutyny

• leczenie dolegliwości bólowych różnego pochodzenia
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Miejsce do Snoezelen można znaleźć wszędzie

Stworzenie salki doświadczania świata wcale nie musi być bardzo 
kosztowne. Osobne pomieszczenie nie jest tu warunkiem koniecznym. 
W tym celu można zaadaptować nawet kącik czy niszę, które będą 
służyć nam do relaksu, odprężenia się czy jako oaza do wykonywania  
codziennych czynności. 

Wehrfritz oferuje wszystkie elementy niezbędne do wyposażenia Białej 
Sali nie zależnie od tego, czy będzie to specjalnie wydzielona salka czy 
też mały kącik sensoryczny.  

System modułowy deLana stworzony został specjalnie do 
kompleksowego wyposażenia sali Snoezelen i oferuje niezliczone 
możliwości aranżacji. 
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Psychologiczne 
oddziaływanie barw ma 
zastosowanie nie tylko w 
terapii. Kolorowe światło 
działa także uspokajająco i 
aktywizująco. 

Harmonia barw
Bała Sala jako baza
W klasycznym pomieszczeniu Snoezelen ściany, tapicerka, maty 
podłogowe i ścienne występują w kolorze białym. 
Dopełnienie stanowią kolorowe efekty świetlne, które są uzyskiwane za 
pomocą wybranych elementów wyposażenia (światłowody, projektory, 
rzutniki, kule lustrzane, wodospady świateł, kolumny wodne). 

W zależności od rozmieszczenia i ustawienia źródeł światła biała 
przestrzeń może być pokojem jedno- lub wielokolorowym.
Dzięki tej uniwersalności salę można dostosować do indywidualnych 
potrzeb oraz konkretnej sesji terapeutycznej.

Funkcje sali zmysłów:

• pokój relaksacyjny do wypoczynku
• wspieranie percepcji
• nauka technik relaksacyjnych
• sesje psychoterapeutyczne
• ćwiczenia ruchowe, np. joga
• terapia, np. metodą Feldenkraisa lub Bobath
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Zanurz się w świecie barw 

Jasne promienie słońca 
przedzierają się przez cienie 
drzew, przenikają przez liście 
i malują białe wzory na 
ziemi. Niezwykła gra kolorów 
soczystej zieleni i słonecznej 
żółci. Słychać śpiew ptaków... 
Piękny poranek w lesie...

Snoezelen wspiera rozwój percepcji. 
90% wszystkich zmysłów jest 
postrzeganych przez oko.  Wrażenia 
optyczne są więc w sali Snoezelen 
niezwykle istotne. Optymalnie 
oświetlone pomieszczenie tworzy 
niezwykle barwne otoczenie i 
zachęca do obserwacji. Oświetlenie 
jasne lub ciemne, światło szeroko 
rozproszone lub skupione - wszystko 
to powoduje różne wrażenia 
zmysłowe. 

Projektory, kolumny wodne,  lustra, 
kule lustrzane i wodospady świateł 
dają różnorodne efekty optyczne,  to 
zaś sprzyja fantazjom, marzeniom, 
drzemce czy przywoływaniu 
wspomnień.

Skąpana światłem przestrzeń tworzy 
niezwykły świat stymulujący zmysły.

Im bardziej autentyczne 
oddziaływanie efektów świetlnych, 
tym większy stan odprężenia i 
relaksacji. Aby uzyskać odczucia 
bliskie rzeczywistości (np. „pod 
wodą”, „w lesie” czy „na kwiecistej 
łące”), trzeba zwrócić szczególną 
uwagę na stonowane barwy i 
zróżnicowane poziomy oświetlenia 
źródeł światła. Możliwość regulacji 
natężenia oświetlenia znacznie 
ułatwia dostosowanie się do potrzeb 
użytkowników oraz różnorodnych 
sytuacji.
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Podesty przystosowane dla osób 
niepełnosprawnych

Nasze podesty ustawione są na mocnych, 
metalowych stopach i można pod nie bez problemu 

wjechać specjalnym podnośnikiem

Przenoszenie wibracji w każdym 
podeście

Wszystkie nasze podesty można wyposażyć w  
przekaźniki drgań. Nie potrzebne jest do tego 

łóżko wodne.

Planowanie, montaż i wprowadzenie - 
wszystko jest po naszej stronie

Kolumny wodne można 
zintegrować z dowolnym 

podestem

Każdy podest dostępny również jako 
mata podłogowa

Wszystkie maty podłogowe posiadają powłokę 
antypoślizgową pod spodem.

Doskonały komfort siedzenia

Rdzeń z pianki o grubości 18 lub 27 cm, trwała 
skóra ekologiczna i stabilna podstawa 

zapewniają najwyższy komfort siedzenia i 
leżenia.

Komfort + Jakość
Najwyższy poziom przy najbardziej wyszukanych wymaganiach



17miteinander 
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System deLana

Kącik Snoezelen A
Wymagana przestrzeń: 325 x 351 cm Elementy: 
podesty, kolumna wodna, konsola ścienna z 
pasmami świateł

Kącik Snoezelen B
Wymagana przestrzeń: 302x 205 cm
Elementy: podesty, maty ścienne, lustro narożne z 
podświetleniem, kolumna wodna, konsola ścienna z 
pasmami świateł 

Przykładowe aranżacje
Tak może wyglądać Państwa kącik Snoezelen!
Kalkulacja na zapytanie
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Najwyższy komfort przy 

niestandardowych 

wymaganiach

Bezpłatna Infolinia.

Bezpłatne doradztwo i pomiar 
u Klienta:

Tel. 0800 200 221

• Projekt wnętrza / instalacji elektrycznej
• Pliki DWG / DXF poszczególnych elementów wyposażenia
• Pomoc w przetargach
• Wizualizacja 2D/3D

Zagospodarujemy każdy kącik
Niestandardowe i nieustawne wnętrza, nisze, które na pozór 
ciężko funkcjonalnie wyposażyć, nie stanowią dla nas 
problemu. Ponieważ nasze meble produkowane są w fabryce 
w Niemczech na specjalne zamówienie, projekt sali Snoezelen  
dostosowywany jest zawsze do konkretnego wnętrza, życzeń 
oraz preferencji klienta. Możliwe jest to dzięki uniwersalnemu 
systemu mebli modułowych deLana.

Więcej informacji na:
www.SalaDoswiadczaniaSwiata.info.pl

Kącik Snoezelen C
Wymagana przestrzeń: 131 x 302 cm
Elementy: podesty, maty ścienne, lustro narożne z 
podświetleniem, kolumna wodna, rozświetlone niebo

Kącik Snoezelen D
Wymagana przestrzeń: 271 x 390 cm
Elementy: podesty, maty ścienne, lustro z podświetleniem, 
kolumna wodna, półokrągła konsola ścienna z pasmami świateł

Indywidualne aranżacje 
według preferencji klienta

Jakość na miarę!
Od koncepcji po montaż
Wehrfritz oferuje kompleksowy pakiet usług w zakresie 
planowania, przygotowania oraz wyposażenia sali Snoezelen:
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Podesty do leżenia 
i siedzenia
głębokość montażu 65 cm
wys. siedziska 35/44/53 cm

Mały podest z oparciem, prawy
Wymiary: 65 x 65 cm
Wysokość całk. 69/78 cm
Głęb. siedziska 46 cm
Głęb. montażu 65 cm
163126  wysokość 35 cm

163127  wysokość 44 cm  

078323  wysokość 53 cm  

163091  wysokość 44 cm  

078308  wysokość 53 cm  

Podest "Fala"
Wymiary: 195 x 110 cm
163042  wysokość 35 cm  

163043  wysokość 44 cm  

078242  wysokość 53 cm  

Podest "Fala" z oparciem
Wymiary: 195 x 110 cm. 
Całkowita wys. 69/78 cm, 
Głębokość montażu 65 cm.
163044  wysokość 35 cm

163045 wysokość 44 cm 

078243  wysokość 53 cm  

163051  wysokość 44 cm

078262  wysokość 53 cm  

Podest "Ćwierć koła"
Wymiary: 65 x 65 cm, głęb. montażu 65 cm.

163162   wysokość 35 cm   

163163   wysokość 44 cm   

078328   wysokość 53 cm   

Podest "Ćwierć koła" z oparciem, lewy
Wymiary: 65 x 65 cm, głęb. montażu 65 cm, 
wys. całkowita 69/78 cm

163166   wysokość 35 cm

163167   wysokość 44 cm   

078330   wysokość 53 cm   

Podest "Ćwierć koła" z oparciem, prawy
Wymiary: 65 x 65 cm, głęb. montażu 65 cm, 
wys. całkowita 69/78 cm
163164   wysokość 35 cm
163165   wysokość 44 cm   

078329   wysokość 53 cm   

Mały podest
Wymiary: 65 x 65 cm 

Głęb. montażu 65 cm

163122  wysokość 35 cm  

163123  wysokość 44 cm  

078321  wysokość 53 cm  

Mały podest z oparciem 
Wymiary: 65 x 65 cm 
Wysokość całk. 69/78 cm 
Głęb. siedziska 46 cm 
Głęb. montażu 65 cm 
163124  wysokość 35 cm  

163125  wysokość 44 cm  

078322  wysokość 53 cm  

163049  wysokość 44 cm  

078245  wysokość 53 cm

Średni podest
Wymiary: 130 x 65 cm 

Głęb. montażu 65 cm

163082    wysokość 35 cm  

163083  wysokość 44 cm  

078304  wysokość 53 cm  

Średni podest z oparciem
Wymiary: 130 x 65 cm 
Całkowita wys. 69/78 cm
Głęb. siedziska 46 cm
Głęb. montażu: 65 cm.

163084   wysokość 35 cm

163085  wysokość 44 cm  

078305  wysokość 53 cm  

Średni podest z oparciem, lewy
Wymiary: 130 x 65 cm 
Całkowita wys. 69/78 cm
Głęb. siedziska 46 cm
Głęb. montażu: 65 cm.
163088  wysokość 35 cm  

163089  wysokość 44 cm  

078307  wysokość 53 cm  

163087  wysokość 44 cm  

078306  wysokość 53 cm  

Podest "Fala" lewy 
Wymiary: 195 x 110 cm 
Całkowita wys. 69/78 cm, 
Głębokość montażu: 65 cm.
163048  wysokość 35 cm

Podest "Fala" prawy 
Wymiary: 195 x 110 cm 
Całkowita wys. 69/78 cm, 
Głębokość montażu: 65 cm.
163046  wysokość 35 cm

163047   wysokość 44 cm

078244  wysokość 53 cm

Średni podest z oparciem, prawy
Wymiary: 130 x 65 cm 
Całkowita wys. 69/78 cm
Głęb. siedziska 46 cm
Głęb. montażu: 65 cm.
163086  wysokość 35 cm  

Średni podest z oparciami
Wymiary: 130 x 65 cm 
Całkowita wys. 69/78 cm 
Głęb. siedziska 46 cm 
Głęb. montażu: 65 cm.
163090   wysokość 35 cm  

Podest "Fala" z oparciami
Wymiary: 195 x 110 cm
Całkowita wys. 69/78 cm, 
Głębokość montażu: 65 cm.
163050 wysokość 35 cm

https://wehrfritz.pl/zlobek-przedszkole/percepcja-zmyslowa-integracja-sensoryczna/snoezelen-sala-doswiadczania-swiata/7429/maly-podest-35cm
https://wehrfritz.pl/terapia-opieka/sala-doswiadczania-swiata-snoezelen/meble-modulowe-delana/7430/maly-podest-44-cm
https://wehrfritz.pl/terapia-opieka/sala-doswiadczania-swiata-snoezelen/meble-modulowe-delana/7431/maly-podest-53cm
https://wehrfritz.pl/terapia-opieka/sala-doswiadczania-swiata-snoezelen/meble-modulowe-delana/7432/maly-podest-z-oparciem-35-cm
https://wehrfritz.pl/terapia-opieka/sala-doswiadczania-swiata-snoezelen/meble-modulowe-delana/7433/maly-podest-z-oparciem-44-cm
https://wehrfritz.pl/terapia-opieka/sala-doswiadczania-swiata-snoezelen/meble-modulowe-delana/7434/maly-podest-z-oparciem-53-cm
https://wehrfritz.pl/terapia-opieka/sala-doswiadczania-swiata-snoezelen/meble-modulowe-delana/7435/maly-podest-z-oparciem-prawy-35-cm
https://wehrfritz.pl/terapia-opieka/sala-doswiadczania-swiata-snoezelen/meble-modulowe-delana/7436/maly-podest-z-oparciem-prawy-44-cm
https://wehrfritz.pl/terapia-opieka/sala-doswiadczania-swiata-snoezelen/meble-modulowe-delana/7437/maly-podest-z-oparciem-prawy-53-cm
https://wehrfritz.pl/terapia-opieka/sala-doswiadczania-swiata-snoezelen/meble-modulowe-delana/6838/podest-prostokatny-wys.-35-cm
https://wehrfritz.pl/terapia-opieka/sala-doswiadczania-swiata-snoezelen/meble-modulowe-delana/6839/podest-prostokatny-wys.-44-cm
https://wehrfritz.pl/terapia-opieka/sala-doswiadczania-swiata-snoezelen/meble-modulowe-delana/6840/podest-prostokatny-wys.-53-cm
https://wehrfritz.pl/terapia-opieka/sala-doswiadczania-swiata-snoezelen/meble-modulowe-delana/7438/sredni-podest-z-oparciem-35-cm
https://wehrfritz.pl/terapia-opieka/sala-doswiadczania-swiata-snoezelen/meble-modulowe-delana/7439/sredni-podest-z-oparciem-44-cm
https://wehrfritz.pl/terapia-opieka/sala-doswiadczania-swiata-snoezelen/meble-modulowe-delana/7440/sredni-podest-z-oparciem-53-cm
https://wehrfritz.pl/terapia-opieka/sala-doswiadczania-swiata-snoezelen/meble-modulowe-delana/7441/sredni-podest-z-oparciem-lewy-35-cm
https://wehrfritz.pl/terapia-opieka/sala-doswiadczania-swiata-snoezelen/meble-modulowe-delana/7442/sredni-podest-z-oparciem-lewy-44-cm
https://wehrfritz.pl/terapia-opieka/sala-doswiadczania-swiata-snoezelen/meble-modulowe-delana/7443/sredni-podest-z-oparciem-lewy-53-cm
https://wehrfritz.pl/terapia-opieka/sala-doswiadczania-swiata-snoezelen/meble-modulowe-delana/7444/sredni-podest-z-oparciem-prawy-35-cm
https://wehrfritz.pl/terapia-opieka/sala-doswiadczania-swiata-snoezelen/meble-modulowe-delana/7445/sredni-podest-z-oparciem-prawy-44-cm
https://wehrfritz.pl/terapia-opieka/sala-doswiadczania-swiata-snoezelen/meble-modulowe-delana/7446/sredni-podest-z-oparciem-prawy-53-cm
https://wehrfritz.pl/terapia-opieka/sala-doswiadczania-swiata-snoezelen/meble-modulowe-delana/7447/sredni-podest-z-oparciami-35-cm
https://wehrfritz.pl/terapia-opieka/sala-doswiadczania-swiata-snoezelen/meble-modulowe-delana/7448/sredni-podest-z-oparciami-44-cm
https://wehrfritz.pl/terapia-opieka/sala-doswiadczania-swiata-snoezelen/meble-modulowe-delana/7449/sredni-podest-z-oparciami-53-cm
https://wehrfritz.pl/terapia-opieka/sala-doswiadczania-swiata-snoezelen/meble-modulowe-delana/6827/podest-fala-wys.-35-cm
https://wehrfritz.pl/terapia-opieka/sala-doswiadczania-swiata-snoezelen/meble-modulowe-delana/6828/podest-fala-wys.-44-cm
https://wehrfritz.pl/terapia-opieka/sala-doswiadczania-swiata-snoezelen/meble-modulowe-delana/6829/podest-fala-wys.-53-cm
https://wehrfritz.pl/terapia-opieka/sala-doswiadczania-swiata-snoezelen/meble-modulowe-delana/7450/podest-fala-z-oparciem-35-cm
https://wehrfritz.pl/terapia-opieka/sala-doswiadczania-swiata-snoezelen/meble-modulowe-delana/7451/podest-fala-z-oparciem-44-cm
https://wehrfritz.pl/terapia-opieka/sala-doswiadczania-swiata-snoezelen/meble-modulowe-delana/7452/podest-fala-z-oparciem-53-cm
https://wehrfritz.pl/terapia-opieka/sala-doswiadczania-swiata-snoezelen/meble-modulowe-delana/7453/podest-fala-lewy-35-cm
https://wehrfritz.pl/terapia-opieka/sala-doswiadczania-swiata-snoezelen/meble-modulowe-delana/7454/podest-fala-lewy-44-cm
https://wehrfritz.pl/terapia-opieka/sala-doswiadczania-swiata-snoezelen/meble-modulowe-delana/7455/podest-fala-lewy-53-cm
https://wehrfritz.pl/terapia-opieka/sala-doswiadczania-swiata-snoezelen/meble-modulowe-delana/7456/podest-fala-prawy-35-cm
https://wehrfritz.pl/terapia-opieka/sala-doswiadczania-swiata-snoezelen/meble-modulowe-delana/7457/podest-fala-prawy-44-cm
https://wehrfritz.pl/terapia-opieka/sala-doswiadczania-swiata-snoezelen/meble-modulowe-delana/7458/podest-fala-prawy-53-cm
https://wehrfritz.pl/terapia-opieka/sala-doswiadczania-swiata-snoezelen/meble-modulowe-delana/7459/podest-fala-z-oparciami-35-cm
https://wehrfritz.pl/terapia-opieka/sala-doswiadczania-swiata-snoezelen/meble-modulowe-delana/7460/podest-fala-z-oparciami-44-cm
https://wehrfritz.pl/terapia-opieka/sala-doswiadczania-swiata-snoezelen/meble-modulowe-delana/7461/podest-fala-z-oparciami-53-cm
https://wehrfritz.pl/terapia-opieka/sala-doswiadczania-swiata-snoezelen/meble-modulowe-delana/6835/podest-cwierc-kola-wys.-35-cm
https://wehrfritz.pl/terapia-opieka/sala-doswiadczania-swiata-snoezelen/meble-modulowe-delana/6836/podest-cwierc-kola-wys.-44-cm
https://wehrfritz.pl/terapia-opieka/sala-doswiadczania-swiata-snoezelen/meble-modulowe-delana/6837/podest-cwierc-kola-wys.-53-cm
https://wehrfritz.pl/terapia-opieka/sala-doswiadczania-swiata-snoezelen/meble-modulowe-delana/7462/podest-cwierc-kola-z-oparciem-lewy-35-cm
https://wehrfritz.pl/terapia-opieka/sala-doswiadczania-swiata-snoezelen/meble-modulowe-delana/7463/podest-cwierc-kola-z-oparciem-lewy-44-cm
https://wehrfritz.pl/terapia-opieka/sala-doswiadczania-swiata-snoezelen/meble-modulowe-delana/7464/podest-cwierc-kola-z-oparciem-lewy-53-cm
https://wehrfritz.pl/terapia-opieka/sala-doswiadczania-swiata-snoezelen/meble-modulowe-delana/7465/podest-cwierc-kola-z-oparciem-prawy-35-cm
https://wehrfritz.pl/terapia-opieka/sala-doswiadczania-swiata-snoezelen/meble-modulowe-delana/7466/podest-cwierc-kola-z-oparciem-prawy-44-cm
https://wehrfritz.pl/terapia-opieka/sala-doswiadczania-swiata-snoezelen/meble-modulowe-delana/7467/podest-cwierc-kola-z-oparciem-prawy-53-cm
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146616  Ø 20 cm, wys. 175 cm   

146617  Ø 20 cm, wys. 200 cm   

Podest narożny
Wymiary: 130 x 130 cm
Głęb. montażu: 65 cm
163182   wysokość 35 cm  

163183   wysokość 44 cm  

078331  wysokość 53 cm   

Podest narożny z oparciem, lewy
Wymiary: 130 x 130 cm
Głęb. montażu: 65 cm
Wys. całkowita 69/78 cm
163186  wysokość 35 cm  
163187  wysokość 44 cm   

078333  wysokość 53 cm   

Podest narożny z oparciem, prawy
Wymiary: 130 x 130 cm
Głęb. montażu: 65 cm
Wys. całkowita 69/78 cm
163184  wysokość 35 cm  
163185  wysokość 44 cm   

078332  wysokość 53 cm   

Podest narożny z oparciami
Wymiary: 130 x 130 cm
Głęb. montażu: 65 cm
Wys. całkowita 69/78 cm
163188  wysokość 35 cm  
057087  wysokość 44 cm

078334  wysokość 53 cm  

Podest zakończenie lewe
Wymiary: 163 x 110 cm
Głęb. montażu: 65 cm
163002  wysokość 35 cm

163003  wysokość 44 cm  

078176  wysokość 53 cm   

Podest zakończenie prawe
Wymiary: 163 x 110 cm
Głęb. montażu: 65 cm
163022 wysokość 35 cm

163023  wysokość 44 cm   

078189  wysokość 53 cm   

Podest zakończenie lewe z oparciem
Wymiary: 163 x 110 cm
Głęb. montażu: 65 cm
Wys. całkowita 69/78 cm
163004  wysokość 35 cm

163005   wysokość 44 cm   

078179   wysokość 53 cm   

Podest zakończenie prawe z oparciem
Wymiary: 163 x 110 cm
Głęb. montażu: 65 cm
Wys. całkowita 69/78 cm cm.

163024  wysokość 35 cm

163025  wysokość 44 cm   

078201  wysokość 53 cm   

146908

Kolumny wodne "Esbrida"
Wznoszące się pęcherzyki powietrza tworzą fascynujący efekt. 
Dotykając kolumn rękoma lub ciałem, można poczuć wibracje. Istnieją 
różne warianty kolorystyczne, które można wybierać za pomocą pilota: 
neutralna biel, jeden stały kolor, zmiana kolorów (wiele odcieni) w 
różnych odstępach czasowych. Przy ponownym uruchomieniu włącza 
się tryb powolnej zmiany kolorów. Świetlny i powietrzny moduł lampy 
są całkowicie wbudowane w cokół. Cokół i transformator z wtyczką są 
połączone tylko jednym kablem instalacyjnym. Dane techniczne: 
lampa LED o długiej żywotności, 1 transformator 12-V-niskie 
napięcie. Materiał: wysokiej jakości akryl. Wymiary: każdy cokół 43 x 
35 x 12,5 cm. Produkt certyfikowany.

146615  Ø 20 cm, wys. 150 cm   

Do użytku terapeutycznego. Dzięki specjalnemu sterowaniu 
można wywołać różnorodne efekty np. zmieniać kolor, a 
kolejnymi przyciskami wywołać bąbelki. Dwa przyciski 
pozwalają na wyłączenie lub włączenie powolnej zmiany 
kolorów lub strumienia bąbelków. Wykorzystanie elementów 
sterowniczych zapewnia wysoki poziom koncentracji i 
motywacji, dodatkowo rozwija umiejętności motoryczne i 
rozwój koordynacji oko - ręka. Wysokiej jakości światełka LED 
i technika przepływu powietrza w kolumnie jest zintegrowana 
częścią z podstawą kolumny. Kolumna podłączana jest za 
pomocą kabla do gniazda (zasilanie: 230 V). Do słupa 
wodnego podłączony jest dodatkowo jeden kabel ze 
sterownikami. Cokół: szer. 43cm x wys. 12,5 cm x głęb. 35 cm.

Więcej kolumn wodnych
od str. 31  

Kolumna interaktywna Esbrida

https://wehrfritz.pl/terapia-opieka/sala-doswiadczania-swiata-snoezelen/meble-modulowe-delana/6830/podest-narozny-wys.-35-cm
https://wehrfritz.pl/terapia-opieka/sala-doswiadczania-swiata-snoezelen/meble-modulowe-delana/6831/podest-narozny-wys.-44-cm
https://wehrfritz.pl/terapia-opieka/sala-doswiadczania-swiata-snoezelen/meble-modulowe-delana/6832/podest-narozny-wys.-53-cm
https://wehrfritz.pl/terapia-opieka/sala-doswiadczania-swiata-snoezelen/meble-modulowe-delana/7468/podest-narozny-z-oparciem-lewy-35-cm
https://wehrfritz.pl/terapia-opieka/sala-doswiadczania-swiata-snoezelen/meble-modulowe-delana/7469/podest-narozny-z-oparciem-lewy-44-cm
https://wehrfritz.pl/terapia-opieka/sala-doswiadczania-swiata-snoezelen/meble-modulowe-delana/7470/podest-narozny-z-oparciem-lewy-53-cm
https://wehrfritz.pl/terapia-opieka/sala-doswiadczania-swiata-snoezelen/meble-modulowe-delana/7471/podest-narozny-z-oparciem-prawy-35-cm
https://wehrfritz.pl/terapia-opieka/sala-doswiadczania-swiata-snoezelen/meble-modulowe-delana/7472/podest-narozny-z-oparciem-prawy-44-cm
https://wehrfritz.pl/terapia-opieka/sala-doswiadczania-swiata-snoezelen/meble-modulowe-delana/7473/podest-narozny-z-oparciem-prawy-53-cm
https://wehrfritz.pl/terapia-opieka/sala-doswiadczania-swiata-snoezelen/meble-modulowe-delana/7474/podest-narozny-z-oparciami-35-cm
https://wehrfritz.pl/terapia-opieka/sala-doswiadczania-swiata-snoezelen/meble-modulowe-delana/7475/podest-narozny-z-oparciami-44-cm
https://wehrfritz.pl/terapia-opieka/sala-doswiadczania-swiata-snoezelen/meble-modulowe-delana/7476/podest-narozny-z-oparciami-53-cm
https://wehrfritz.pl/terapia-opieka/sala-doswiadczania-swiata-snoezelen/meble-modulowe-delana/6822/podest-zakonczenie-lewe-wys.-35-cm
https://wehrfritz.pl/terapia-opieka/sala-doswiadczania-swiata-snoezelen/meble-modulowe-delana/6823/podest-zakonczenie-lewe-wys.-44-cm
https://wehrfritz.pl/terapia-opieka/sala-doswiadczania-swiata-snoezelen/meble-modulowe-delana/6824/podest-zakonczenie-lewe-wys.-53-cm
https://wehrfritz.pl/terapia-opieka/sala-doswiadczania-swiata-snoezelen/meble-modulowe-delana/7477/podest-zakonczenie-prawe-35-cm
https://wehrfritz.pl/terapia-opieka/sala-doswiadczania-swiata-snoezelen/meble-modulowe-delana/7478/podest-zakonczenie-prawe-44-cm
https://wehrfritz.pl/terapia-opieka/sala-doswiadczania-swiata-snoezelen/meble-modulowe-delana/7479/podest-zakonczenie-prawe-53-cm
https://wehrfritz.pl/terapia-opieka/sala-doswiadczania-swiata-snoezelen/meble-modulowe-delana/7480/podest-zakonczenie-lewe-z-oparciem-35-cm
https://wehrfritz.pl/terapia-opieka/sala-doswiadczania-swiata-snoezelen/meble-modulowe-delana/7481/podest-zakonczenie-lewe-z-oparciem-44-cm
https://wehrfritz.pl/terapia-opieka/sala-doswiadczania-swiata-snoezelen/meble-modulowe-delana/7482/podest-zakonczenie-lewe-z-oparciem-53-cm
https://wehrfritz.pl/terapia-opieka/sala-doswiadczania-swiata-snoezelen/meble-modulowe-delana/7483/podest-zakonczenie-prawe-z-oparciem-35-cm
https://wehrfritz.pl/terapia-opieka/sala-doswiadczania-swiata-snoezelen/meble-modulowe-delana/7484/podest-zakonczenie-prawe-z-oparciem-44-cm
https://wehrfritz.pl/terapia-opieka/sala-doswiadczania-swiata-snoezelen/meble-modulowe-delana/7485/podest-zakonczenie-prawe-z-oparciem-53-cm
https://wehrfritz.pl/zlobek-przedszkole/percepcja-zmyslowa-integracja-sensoryczna/snoezelen-sala-doswiadczania-swiata/5535/slup-wodny-esbrida-oe-20-cm-wys.-150-cm
https://wehrfritz.pl/zlobek-przedszkole/percepcja-zmyslowa-integracja-sensoryczna/snoezelen-sala-doswiadczania-swiata/5536/slup-wodny-esbrida-oe-20-cm-wys.-175-cm
https://wehrfritz.pl/zlobek-przedszkole/percepcja-zmyslowa-integracja-sensoryczna/snoezelen-sala-doswiadczania-swiata/5537/slup-wodny-esbrida-oe-20-cm-wys.-200-cm
https://wehrfritz.pl/zlobek-przedszkole/percepcja-zmyslowa-integracja-sensoryczna/snoezelen-sala-doswiadczania-swiata/5557/slup-wodny-esbrida-interaktywny
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Podest prostokątny
Wymiary: 195 x 130 cm, głęb. 
montażu: 130 cm 
163062 wys. 35 cm

163063 wys. 44 cm  

078263 wys. 53 cm  

Podest prostokątny z oparciem
Wymiary: 195 x 130 cm, 
głęb. montażu: 130 cm, głęb. siedz. 
111 cm, wys. całk. 69/78 cm
163064  wys. 35 cm

163065 wys. 44 cm  

078264 wys. 53 cm    

Podest z oparciem prawy
Wymiary: 195 x 130 cm, 
głęb. montażu: 130 cm, głęb. 
siedz. 111 cm, wys. całk. 69/78 cm
163066  wys. 35 cm

163067  wys. 44 cm  

078265  wys. 53 cm    

Podest z oparciem lewy 
Wymiary: 195 x 130 cm, 
głęb. montażu: 130 cm, głęb. 
siedz. 111 cm, wys. całk. 69/78 cm
163068  wys. 35 cm

163069 wys. 44 cm  

078266  wys. 53 cm    

Podest z oparciami
Wymiary: 195 x 130 cm, 
głęb. montażu: 130 cm, głęb. 
siedz. 111 cm, wys. całk. 69/78 cm
163070 wys. 35 cm

163071 wys. 44 cm  

078267 wys. 53 cm    

Duży podest
Wymiary: 130 x 130 cm 
Głęb. montażu: 130 cm 
163102 wys. 35 cm

163103 wys. 44 cm

078309  wys. 53 cm

Duży podest z oparciem
Wymiary: 130 x 130 cm, głęb. montażu: 130 
cm Wys. całk. 69/78 cm, głęb. siedz. 111 cm
163104 wys. 35 cm

163105  wys. 44 cm

078310  wys. 53 cm

Duży podest z oparciem prawa/lewa
Wymiary: 130 x 130 cm, głęb. montażu: 130 
cm Wys. całk. 69/78 cm, głęb. siedz. 111 cm
163106 wys. 35 cm

163107  wys. 44 cm  

078318  wys. 53 cm  

Duży podest z oparciami
Wymiary: 130 x 130 cm, głęb. montażu: 130 
cm Wys. całk. 69/78 cm, głęb. siedz. 111 cm
163108  wys. 35 cm

163109  wys. 44 cm  

078319  wys. 53 cm  

Podest "Ćwierć koła"
Wymiary: 130 x 130 cm 
Głęb. montażu: 130 cm 
163142 wys. 35 cm

163143   wys. 44 cm

078324 wys. 53 cm

 Podest "Ćwierć koła" z oparciem prawy
Wymiary: 130 x 130 cm
Głęb. montażu: 130 cm 
163144     wys. 35 cm

163145  wys. 44 cm  

078325  wys. 53 cm  

Podest "Ćwierć koła" z oparciem lewy
Wymiary: 130 x 130 cm
Głęb. montażu: 130 cm 
163146  wys. 35 cm

163147  wys. 44 cm  

078326 wys. 53 cm

Podest "Ćwierć koła" z 2 oparciami
Wymiary: 130 x 130 cm
Głęb. montażu: 130 cm 
163148  wys. 35 cm

054843  wys. 44 cm

078327  wys. 53 cm

Podesty do leżenia / siedzenia
Głębokość montażu 130 cm, wys. siedziska: 35/44/53 cm

https://wehrfritz.pl/terapia-opieka/sala-doswiadczania-swiata-snoezelen/meble-modulowe-delana/7486/podest-cwierc-kola-35-cm
https://wehrfritz.pl/terapia-opieka/sala-doswiadczania-swiata-snoezelen/meble-modulowe-delana/7487/podest-cwierc-kola-44-cm
https://wehrfritz.pl/terapia-opieka/sala-doswiadczania-swiata-snoezelen/meble-modulowe-delana/7488/podest-cwierc-kola-53-cm
https://wehrfritz.pl/terapia-opieka/sala-doswiadczania-swiata-snoezelen/meble-modulowe-delana/7489/podest-cwierc-kola-z-oparciem-prawy-35-cm
https://wehrfritz.pl/terapia-opieka/sala-doswiadczania-swiata-snoezelen/meble-modulowe-delana/7490/podest-cwierc-kola-z-oparciem-prawy-44-cm
https://wehrfritz.pl/terapia-opieka/sala-doswiadczania-swiata-snoezelen/meble-modulowe-delana/7491/podest-cwierc-kola-z-oparciem-prawy-53-cm
https://wehrfritz.pl/terapia-opieka/sala-doswiadczania-swiata-snoezelen/meble-modulowe-delana/7492/podest-cwierc-kola-z-oparciem-lewy-35-cm
https://wehrfritz.pl/terapia-opieka/sala-doswiadczania-swiata-snoezelen/meble-modulowe-delana/7493/podest-cwierc-kola-z-oparciem-lewy-44-cm
https://wehrfritz.pl/terapia-opieka/sala-doswiadczania-swiata-snoezelen/meble-modulowe-delana/7494/podest-cwierc-kola-z-oparciem-lewy-53-cm
https://wehrfritz.pl/terapia-opieka/sala-doswiadczania-swiata-snoezelen/meble-modulowe-delana/7495/podest-cwierc-kola-z-2-oparciami-35-cm
https://wehrfritz.pl/terapia-opieka/sala-doswiadczania-swiata-snoezelen/meble-modulowe-delana/7496/podest-cwierc-kola-z-2-oparciami-44-cm
https://wehrfritz.pl/terapia-opieka/sala-doswiadczania-swiata-snoezelen/meble-modulowe-delana/7497/podest-cwierc-kola-z-2-oparciami-53-cm
https://wehrfritz.pl/terapia-opieka/sala-doswiadczania-swiata-snoezelen/meble-modulowe-delana/7498/duzy-podest-35-cm
https://wehrfritz.pl/terapia-opieka/sala-doswiadczania-swiata-snoezelen/meble-modulowe-delana/7499/duzy-podest-44-cm
https://wehrfritz.pl/terapia-opieka/sala-doswiadczania-swiata-snoezelen/meble-modulowe-delana/7500/duzy-podest-53-cm
https://wehrfritz.pl/terapia-opieka/sala-doswiadczania-swiata-snoezelen/meble-modulowe-delana/7501/duzy-podest-z-oparciem-35-cm
https://wehrfritz.pl/terapia-opieka/sala-doswiadczania-swiata-snoezelen/meble-modulowe-delana/7502/duzy-podest-z-oparciem-44-cm
https://wehrfritz.pl/terapia-opieka/sala-doswiadczania-swiata-snoezelen/meble-modulowe-delana/7503/duzy-podest-z-oparciem-53-cm
https://wehrfritz.pl/terapia-opieka/sala-doswiadczania-swiata-snoezelen/meble-modulowe-delana/7504/duzy-podest-z-oparciem-prawa/lewa
https://wehrfritz.pl/terapia-opieka/sala-doswiadczania-swiata-snoezelen/meble-modulowe-delana/7505/duzy-podest-z-oparciem-prawa/lewa
https://wehrfritz.pl/terapia-opieka/sala-doswiadczania-swiata-snoezelen/meble-modulowe-delana/7506/duzy-podest-z-oparciem-prawa/lewa
https://wehrfritz.pl/terapia-opieka/sala-doswiadczania-swiata-snoezelen/meble-modulowe-delana/7507/duzy-podest-z-oparciami
https://wehrfritz.pl/terapia-opieka/sala-doswiadczania-swiata-snoezelen/meble-modulowe-delana/7508/duzy-podest-z-oparciami
https://wehrfritz.pl/terapia-opieka/sala-doswiadczania-swiata-snoezelen/meble-modulowe-delana/7509/duzy-podest-z-oparciami
https://wehrfritz.pl/terapia-opieka/sala-doswiadczania-swiata-snoezelen/meble-modulowe-delana/7510/podest-prostokatny-35-cm
https://wehrfritz.pl/terapia-opieka/sala-doswiadczania-swiata-snoezelen/meble-modulowe-delana/7511/podest-prostokatny-44-cm
https://wehrfritz.pl/terapia-opieka/sala-doswiadczania-swiata-snoezelen/meble-modulowe-delana/7512/podest-prostokatny-53-cm
https://wehrfritz.pl/terapia-opieka/sala-doswiadczania-swiata-snoezelen/meble-modulowe-delana/7513/podest-prostokatny-z-oparciem-35-cm
https://wehrfritz.pl/terapia-opieka/sala-doswiadczania-swiata-snoezelen/meble-modulowe-delana/7514/podest-prostokatny-z-oparciem-44-cm
https://wehrfritz.pl/terapia-opieka/sala-doswiadczania-swiata-snoezelen/meble-modulowe-delana/7515/podest-prostokatny-z-oparciem-53-cm
https://wehrfritz.pl/terapia-opieka/sala-doswiadczania-swiata-snoezelen/meble-modulowe-delana/7517/podest-z-oparciem-prawy/lewy-44-cm
https://wehrfritz.pl/terapia-opieka/sala-doswiadczania-swiata-snoezelen/meble-modulowe-delana/7518/podest-z-oparciem-prawy/lewy-53-cm
https://wehrfritz.pl/terapia-opieka/sala-doswiadczania-swiata-snoezelen/meble-modulowe-delana/7516/podest-z-oparciem-prawy/lewy-35-cm
https://wehrfritz.pl/terapia-opieka/sala-doswiadczania-swiata-snoezelen/meble-modulowe-delana/7519/podest-z-oparciami-35-cm
https://wehrfritz.pl/terapia-opieka/sala-doswiadczania-swiata-snoezelen/meble-modulowe-delana/7520/podest-z-oparciami-44-cm
https://wehrfritz.pl/terapia-opieka/sala-doswiadczania-swiata-snoezelen/meble-modulowe-delana/7521/podest-z-oparciami-53-cm
https://wehrfritz.pl/detail/index/sArticle/7646
https://wehrfritz.pl/detail/index/sArticle/7647
https://wehrfritz.pl/detail/index/sArticle/7648
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Podest 3/4 koła
Wymiary: Ø 130 cm
163202  wys. 35 cm

163203  wys. 44 cm    

078335 wys. 53 cm    

Podest "Półksiężyc"
Wymiary: Ø 130 cm
163222  wys. 35 cm

163223 wys. 44 cm    

078336 wys. 53 cm    

163242  wys. 35 cm

163243 wys. 44 cm    

078337  wys. 53 cm    

Podest okrągły narożnik
Wymiary: 97,5 x 97,5 cm
054864  wys. 35 cm    

054865  wys. 44 cm    

078339  wys. 53 cm    

Podest "Małe koło"
Wymiary: Ø 65 cm
054846 wys. 35 cm

054847  wys. 44 cm    

078338 wys. 53 cm    

Suchy basen
Wymiary: 195 x 130 cm, ściany o grubości 20 
cm,  pojemność: ok. 1500 piłeczek
163500 wys. 35 cm
163520 wys. 44 cm   
UWAGA! Do użytku pod nadzorem osoby dorosłej
Piłeczki należy zamawiać osobno na www.wehrfritz.pl   

Pokrywa na suchy basen
Wymiary: 164 x 99 cm, wysokość 9 cm
163501  

Podest pod basen
Zapewnia stabilność basenu, materiał:  płyta 
wiórowa z krawędziami z syntetycznej skóry.
Wymiary: 195 x 130 cm, wys. 16,9 cm
053078  

Wolnostojące podesty do leżenia i siedzenia
3 wysokości siedziska: 35/44/53 cm

Co wyróżnia nasze podesty:
• wszechstronność kombinacji:

samodzielna ekspozycja lub zestawienie z innymi 
elementami systemu

•  najwyższa jakość i komfort:
wysokiej jakości, wytrzymała pianka: siedzisko RG 
35/55, oparcie RG 35/45 (= ciężar objętościowy - 
ważna cecha jakości zapewniająca optymalny 
komfort siedzenia i niezwykłą trwałość)

• wyjątkowa stabilność:
rury stalowe (Ø 6 cm, wys. 15 cm przy wysokości 
siedziska 35 i 44 cm, wys. 23 cm przy wysokości 
siedziska 53 cm) z regulacją wysokości; korpus i 
nóżki przykręcone od dołu

•   pokrycie:
wysokiej jakości solidne obicie wykonane ze
skóry ekologicznej

•  bezpieczeństwo:
na życzenie za dodatkową opłatą tapicerka w 
całości wykonana z trudnopalnych materiałów
(CME).

•  estetyka:
oparcia przykręcone od spodniej strony bez
widocznych śrub

Basen sensoryczny 

65
 c

m

Podest "Koło"
Wymiary: Ø 130 cm

https://wehrfritz.pl/terapia-opieka/sala-doswiadczania-swiata-snoezelen/meble-modulowe-delana/7522/podest-3/4-kola-35-cm
https://wehrfritz.pl/terapia-opieka/sala-doswiadczania-swiata-snoezelen/meble-modulowe-delana/7523/podest-3/4-kola-44-cm
https://wehrfritz.pl/terapia-opieka/sala-doswiadczania-swiata-snoezelen/meble-modulowe-delana/7524/podest-3/4-kola-53-cm
https://wehrfritz.pl/terapia-opieka/sala-doswiadczania-swiata-snoezelen/meble-modulowe-delana/7525/podest-polksiezyc-35-cm
https://wehrfritz.pl/terapia-opieka/sala-doswiadczania-swiata-snoezelen/meble-modulowe-delana/7526/podest-polksiezyc-44-cm
https://wehrfritz.pl/terapia-opieka/sala-doswiadczania-swiata-snoezelen/meble-modulowe-delana/7527/podest-polksiezyc-53-cm
https://wehrfritz.pl/terapia-opieka/sala-doswiadczania-swiata-snoezelen/meble-modulowe-delana/7528/podest-kolo-35-cm
https://wehrfritz.pl/terapia-opieka/sala-doswiadczania-swiata-snoezelen/meble-modulowe-delana/7529/podest-kolo-44-cm
https://wehrfritz.pl/terapia-opieka/sala-doswiadczania-swiata-snoezelen/meble-modulowe-delana/7530/podest-kolo-53-cm
https://wehrfritz.pl/terapia-opieka/sala-doswiadczania-swiata-snoezelen/meble-modulowe-delana/7531/podest-male-kolo-35-cm
https://wehrfritz.pl/terapia-opieka/sala-doswiadczania-swiata-snoezelen/meble-modulowe-delana/7532/podest-male-kolo-44-cm
https://wehrfritz.pl/terapia-opieka/sala-doswiadczania-swiata-snoezelen/meble-modulowe-delana/7533/podest-male-kolo-53-cm
https://wehrfritz.pl/terapia-opieka/sala-doswiadczania-swiata-snoezelen/meble-modulowe-delana/7534/podest-okragly-naroznik-35-cm
https://wehrfritz.pl/terapia-opieka/sala-doswiadczania-swiata-snoezelen/meble-modulowe-delana/7535/podest-okragly-naroznik-44-cm
https://wehrfritz.pl/terapia-opieka/sala-doswiadczania-swiata-snoezelen/meble-modulowe-delana/7536/podest-okragly-naroznik-53-cm
https://wehrfritz.pl/terapia-opieka/sala-doswiadczania-swiata-snoezelen/meble-modulowe-delana/7537/suchy-basen-wys.-35-cm
https://wehrfritz.pl/terapia-opieka/sala-doswiadczania-swiata-snoezelen/meble-modulowe-delana/7538/suchy-basen-wys.-44-cm
https://wehrfritz.pl/terapia-opieka/sala-doswiadczania-swiata-snoezelen/meble-modulowe-delana/7539/pokrywa-na-suchy-basen
https://wehrfritz.pl/terapia-opieka/sala-doswiadczania-swiata-snoezelen/meble-modulowe-delana/7540/podest-pod-suchy-basen
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Mata "Kwadrat mały"
Wymiary: 65 x 65 cm
163120 wys. 9 cm
163121 wys. 18 cm 

Mata "Kwadrat duży"
Wymiary: 130 x 130 cm
163100  wys. 9 cm
163101  wys. 18 cm         

Mata "Prostokąt mały"
Wymiary: 130 x 65 cm
163080  wys. 9 cm   

163081  wys. 18 cm

Mata "Prostokąt duży"
Wymiary: 195 x 130 cm
163060    wys. 9 cm 

163061    wys. 18 cm

Mata "Fala"
Wymiary: 195 x 110 cm
163040  wys. 9 cm 

163041  wys. 18 cm   

Zakończenie lewe
Wymiary: 163 x 110 cm    
163000  wys. 9 cm
163001  wys. 18 cm      

Zakończenie prawe
Wymiary: 163 x 110 cm    
163020  wys. 9 cm     

163021  wys. 18 cm

Mata "Księżyc"
Wymiary: Ø 130 cm.

163220 wys. 9 cm    
163221  wys. 18 cm   

Narożnik
Wymiary: 130 x 130 cm
163180 wys. 9 cm
163181 wys. 18 cm   

Mata "Ćwiartka mała"
Wymiary: 65 x 65 cm
163160 wys. 9 cm  
163161 wys. 18 cm   

Mata "Ćwiartka duża"
Wymiary: 130 x 130 cm
163140   wys. 9 cm 
163141  wys. 18 cm   

Uzupełnienie "Fala"
Wymiary: 195 x 65 cm  
163380  wys. 9 cm 
163390  wys. 18 cm        

Uzupełnienie "Fala", lewe
Wymiary: 195 x 130 cm  
163345  wys. 9 cm 
163355 wys. 18 cm   

Uzupełnienie "Fala", prawe
Wymiary: 195 x 130 cm  
163360 wys. 9 cm 
163370  wys. 18 cm        

Mata "Koło duże"
Wymiary: Ø 130 cm
163240 wys. 9 cm   
163241 wys. 18 cm   

Kwadraty

Fala Zakończenia Narożniki

Półksiężyc

Maty uzupełniające
Podesty i maty podłogowe mogą zostać

uzupełnione  matami w kształcie fali:

Ćwiartki

Koła 3/4 koła

Prostokąty

Maty podłogowe 
2 wysokości: 9 i 18 cm

Mata "Koło małe"
Wymiary: Ø 65 cm
054844  wys. 9 cm  
054845  wys. 18 cm   

Mata "3/4 Koła"
Wymiary: Ø 130 cm.

163200  wys. 9 cm  
163201   wys. 18 cm  

https://wehrfritz.pl/terapia-opieka/sala-doswiadczania-swiata-snoezelen/meble-modulowe-delana/6825/kolo-wys.-9-cm
https://wehrfritz.pl/terapia-opieka/sala-doswiadczania-swiata-snoezelen/meble-modulowe-delana/6826/kolo-wys.-18-cm
https://wehrfritz.pl/terapia-opieka/sala-doswiadczania-swiata-snoezelen/meble-modulowe-delana/6833/polksiezyc-wys.-9-cm
https://wehrfritz.pl/terapia-opieka/sala-doswiadczania-swiata-snoezelen/meble-modulowe-delana/6834/polksiezyc-wys.-18-cm
https://wehrfritz.pl/detail/index/sArticle/7613
https://wehrfritz.pl/detail/index/sArticle/7614
https://wehrfritz.pl/detail/index/sArticle/7615
https://wehrfritz.pl/detail/index/sArticle/7616
https://wehrfritz.pl/detail/index/sArticle/7617
https://wehrfritz.pl/detail/index/sArticle/7618
https://wehrfritz.pl/detail/index/sArticle/7619
https://wehrfritz.pl/detail/index/sArticle/7620
https://wehrfritz.pl/detail/index/sArticle/7621
https://wehrfritz.pl/detail/index/sArticle/7622
https://wehrfritz.pl/detail/index/sArticle/7623
https://wehrfritz.pl/detail/index/sArticle/7624
https://wehrfritz.pl/detail/index/sArticle/7625
https://wehrfritz.pl/detail/index/sArticle/7626
https://wehrfritz.pl/detail/index/sArticle/7627
https://wehrfritz.pl/detail/index/sArticle/7628
https://wehrfritz.pl/detail/index/sArticle/7629
https://wehrfritz.pl/detail/index/sArticle/7630
https://wehrfritz.pl/detail/index/sArticle/7631
https://wehrfritz.pl/detail/index/sArticle/7632
https://wehrfritz.pl/detail/index/sArticle/7633
https://wehrfritz.pl/detail/index/sArticle/7634
https://wehrfritz.pl/detail/index/sArticle/7635
https://wehrfritz.pl/detail/index/sArticle/7636
https://wehrfritz.pl/detail/index/sArticle/7637
https://wehrfritz.pl/detail/index/sArticle/7638
https://wehrfritz.pl/detail/index/sArticle/7639
https://wehrfritz.pl/detail/index/sArticle/7640
https://wehrfritz.pl/detail/index/sArticle/7641
https://wehrfritz.pl/detail/index/sArticle/7642
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• Dostępne dla podnośników z 3 stron 
Powierzchnia leżenia 130 x 195 cm 
Najlepszy komfort (grubość tapicerki 27 cm)
Łatwe w utrzymaniu pokrycie ze skóry ekologicznej 
Dostępne również o wys. siedziska 43cm

Wibracyjne łóżko sensoryczne
Nie tylko słuchanie muzyki, ale także odczuwanie jej 
jest wyjątkowym doświadczeniem. To niezwykłe 
łóżko wibracyjne, dzięki dwóm wbudowanym 
przetwornikom dźwięku, umożliwia przenoszenie 
drgań na leżącą powierzchnię. Aby połączyć system 
muzyczny z łóżkiem niezbędne są: aktywny 
wzmacniacz basowy (art. 146758) i kabel Cinch (art. 
147710) (należy zamawiać osobno, str.29). 
Konwerter dźwięku: Moc muzyczna: 100 W. 
Materiał: tworzywo sztuczne. Wymiary: 15 x 15 x 8 
cm. Łóżko: Szezlong z 8 metalowymi stopami. 
Materiał: płyta nośna z płyty OSB o grubości 22 mm, 
grubość tapicerki 27 cm, obicie ze skóry ekologicznej 
trudnopalnej i łatwej w utrzymaniu. Powierzchnia 
leżenia 195 x 130 cm, wysokość siedziska 53 cm.

158880 

Odkryj muzykę od nowa 
KOLUMNY WODNE
od str. 31

AKCESORIA DODATKOWE 
str. 29

https://wehrfritz.pl/detail/index/sArticle/7643
https://wehrfritz.pl/detail/index/sArticle/7643
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Lustro "Góra"
Materiał: płyta dekoracyjna pokryta 
melaminą, lustro akrylowe
Wymiary: 65 x 10 cm
139390  wys.  97 cm   
139394  wys. 106 cm   

Lustro narożne "Góra/Dolina"
Materiał: płyta dekoracyjna pokryta 
melaminą, lustro akrylowe
Wymiary: 130 x 130 cm
139608 wys. 97 cm   

139609  wys. 106 cm   

Lustro narożne, kwadrat
Materiał: płyta dekoracyjna pokryta 
melaminą, lustro akrylowe
Wymiary: 130 x 130 cm
139612  wys. 97 cm        

139613  wys. 106 cm  

Lustro prostokątne
Materiał: płyta dekoracyjna pokryta 
melaminą, lustro akrylowe
Wymiary: 65 x 10cm
139408  wys. 97 cm   

139409  wys. 106 cm

Lustro kwadratowe
Materiał: płyta dekoracyjna pokryta 
melaminą, lustro akrylowe
Wymiary: 130 x 130 cm
139411  wys. 97 cm
139412  wys. 106 cm

Lustro narożne, prostokąt
Materiał: płyta dekoracyjna pokryta 
melaminą, lustro akrylowe
Wymiary: 65 x 65 cm
139603  wys. 97 cm        
139604  wys. 106 cm 

Lustro narożne "Góra"
Materiał: płyta dekoracyjna pokryta 
melaminą, lustro akrylowe
Wymiary: 65 x 65 cm
139414 wys. 97 cm      

139415 wys. 106 cm    

18 cm

35 cm 44 cm 53 cm

wysokość podestu 

Maty ścienne

mata podłogowa

Elementy ścienne
możliwość podświetlenia i dowolnych kompozycji

Lustro "Dolina"
Materiał: płyta dekoracyjna pokryta 
melaminą, lustro akrylowe
Wymiary: 65 x 10 cm
139402  wys. 97 cm   

139403 wys. 106 cm   

Lustra ścienne

https://wehrfritz.pl/terapia-opieka/sala-doswiadczania-swiata-snoezelen/meble-modulowe-delana/7541/lustro-dolina-wys.-97-cm
https://wehrfritz.pl/terapia-opieka/sala-doswiadczania-swiata-snoezelen/meble-modulowe-delana/7542/lustro-dolina-wys.-106-cm
https://wehrfritz.pl/terapia-opieka/sala-doswiadczania-swiata-snoezelen/meble-modulowe-delana/7543/lustro-gora-dolina-wys.-97-cm
https://wehrfritz.pl/terapia-opieka/sala-doswiadczania-swiata-snoezelen/meble-modulowe-delana/7544/lustro-gora-dolina-wys.-106-cm
https://wehrfritz.pl/terapia-opieka/sala-doswiadczania-swiata-snoezelen/efekty-swietlne/7545/lustro-narozne-kwadrat-wys.-97-cm
https://wehrfritz.pl/terapia-opieka/sala-doswiadczania-swiata-snoezelen/meble-modulowe-delana/7546/lustro-narozne-kwadrat-wys.-106-cm
https://wehrfritz.pl/terapia-opieka/sala-doswiadczania-swiata-snoezelen/meble-modulowe-delana/7547/lustro-narozne-prostokat
https://wehrfritz.pl/terapia-opieka/sala-doswiadczania-swiata-snoezelen/meble-modulowe-delana/7548/lustro-narozne-prostokat
https://wehrfritz.pl/terapia-opieka/sala-doswiadczania-swiata-snoezelen/meble-modulowe-delana/7549/lustro-narozne-gora
https://wehrfritz.pl/terapia-opieka/sala-doswiadczania-swiata-snoezelen/meble-modulowe-delana/7550/lustro-narozne-gora
https://wehrfritz.pl/terapia-opieka/sala-doswiadczania-swiata-snoezelen/meble-modulowe-delana/7551/lustro-prostokatne-wys.-97-cm
https://wehrfritz.pl/terapia-opieka/sala-doswiadczania-swiata-snoezelen/meble-modulowe-delana/7552/lustro-prostokatne-wys.-106-cm
https://wehrfritz.pl/terapia-opieka/sala-doswiadczania-swiata-snoezelen/meble-modulowe-delana/7553/lustro-kwadratowe-wys.-97-cm
https://wehrfritz.pl/terapia-opieka/sala-doswiadczania-swiata-snoezelen/meble-modulowe-delana/7554/lustro-kwadratowe-wys.-106-cm
https://wehrfritz.pl/detail/index/sArticle/7644
https://wehrfritz.pl/detail/index/sArticle/7645
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Element ścienny "Góra"
Wymiary: szer. 65 x gł. 10 cm
139376  wys. 97 cm  

139377  wys. 106 cm  

Element ścienny "Dolina"
Wymiary: szer. 65 x gł. 10 cm
139379  wys. 97 cm 

139380  wys. 106 cm 

Element ścienny narożny
Wymiary: szer. 65 x gł. 10 cm
139385 wys. 97 cm   

139387 wys. 106 cm  

Wąż świetlny LED
Z 36 świecącymi diodami na metr 
oraz kabel łączący o dł. 1,5 m. 
Wymiary: Ø 13 mm, długość 
przewodu świetlnego 6 m, dł. 
całkowita: 7,5 m. 230 V.

      146846   wielokolorowy   

      146847 biały   

Lustrzana ściana zamieni szybko 
każde pomieszczenie w salę do 
gimnastyki. Bez potrzeby większej 
przebudowy. Można wygodnie 
przymocować obok siebie 
dowolną liczbę płyt lustrzanych. 
Taka ściana z lustrami może 
zostać w każdej chwili 
powiększona. Ściana z 
obramowaniem może być 
mocowana w pionie lub w 
poziomie. Materiał: sklejka 
brzozowa z bezpiecznym lustrem 
(3 mm grubości). Wymiary: 96 cm 
szer. x 144,3 cm wys.
458893  

Łuk sensoryczny
Materiał: stal szlachetna. Wymiary: wys. ok. 130 cm
    159014  mocowanie proste, szer. 132,7 cm

      159018  mocowanie narożne, szer. 142,3 cm  

 Drążek poprzeczny do łuku

Do montażu pomiędzy dwoma łukami 
sensorycznymi. W połączeniu ze światełkami LED 
powstanie rozświetlone niebo. Materiał: szlachetna 
stal nierdzewna, Wymiary: wys. 109 cm

057199  szer. 138 cm   

057201  szer. 208 cm   

G

G

E

E

G

C
D

F

F

E

Wskazówka
Montaż elementów ściennych jest możliwy 
tylko przez wykwalifikowany personel

Bezpłatna Infolinia

Tel. 0800 200 221

Element ścienny "Prostokąt"
Wymiary: szer. 65 x gł. 10 cm
139382         wys. 97 cm          
139383  wys. 106 cm               

Akcesoria

Maty ścienne:
można łączyć z lustrami ściennymi i podestami. Dodatkowo istnieje możliwość 
montażu oświetlenia. Materiał: drewno (sklejka) z wypełnieniem z pianki

D

C

Łuki do oświetlenia

https://wehrfritz.pl/terapia-opieka/sala-doswiadczania-swiata-snoezelen/meble-modulowe-delana/7555/element-scienny-gora-wys.-97-cm
https://wehrfritz.pl/terapia-opieka/sala-doswiadczania-swiata-snoezelen/meble-modulowe-delana/7556/element-scienny-gora-wys.-106-cm
https://wehrfritz.pl/terapia-opieka/sala-doswiadczania-swiata-snoezelen/meble-modulowe-delana/7557/element-scienny-dolina-wys.-97-cm
https://wehrfritz.pl/terapia-opieka/sala-doswiadczania-swiata-snoezelen/meble-modulowe-delana/7558/element-scienny-dolina-wys.-106-cm
https://wehrfritz.pl/terapia-opieka/sala-doswiadczania-swiata-snoezelen/meble-modulowe-delana/7559/element-scienny-prostokat-wys.-97-cm
https://wehrfritz.pl/terapia-opieka/sala-doswiadczania-swiata-snoezelen/meble-modulowe-delana/7560/element-scienny-prostokat-wys.-106-cm
https://wehrfritz.pl/terapia-opieka/sala-doswiadczania-swiata-snoezelen/meble-modulowe-delana/7561/element-scienny-narozny-wys.-97-cm
https://wehrfritz.pl/terapia-opieka/sala-doswiadczania-swiata-snoezelen/meble-modulowe-delana/7562/element-scienny-narozny-wys.-106-cm
https://wehrfritz.pl/zlobek-przedszkole/percepcja-zmyslowa-integracja-sensoryczna/snoezelen-sala-doswiadczania-swiata/5553/waz-swietlny-led-wielokolorowy
https://wehrfritz.pl/zlobek-przedszkole/percepcja-zmyslowa-integracja-sensoryczna/snoezelen-sala-doswiadczania-swiata/5554/waz-swietlny-led-bialy
https://wehrfritz.pl/zlobek-przedszkole/wyposazenie-sal-meble/lustra-bezpieczne/6310/lustrzana-plyta-scienna-z-okalajacymi-listwami
https://wehrfritz.pl/terapia-opieka/sala-doswiadczania-swiata-snoezelen/wozek-sensoryczny/7563/uk-sensoryczny-mocowanie-proste
https://wehrfritz.pl/terapia-opieka/sala-doswiadczania-swiata-snoezelen/wozek-sensoryczny/7564/uk-sensoryczny-mocowanie-naro-ne
https://wehrfritz.pl/terapia-opieka/sala-doswiadczania-swiata-snoezelen/wozek-sensoryczny/7565/dr1-ek-poprzeczny-do-3uku-sensorycznego
https://wehrfritz.pl/terapia-opieka/sala-doswiadczania-swiata-snoezelen/wozek-sensoryczny/7566/dr1-ek-poprzeczny-do-3uku-sensorycznego
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ŁÓŻKO WODNE -  wyposażone w nieustabilizowany 
(BS 0) materac wodny typu free flow o wysokości 28 
cm. Bezpieczny system grzewczy Carbon 240 W, 
możliwość regulacji temperatury w zakresie 26-35°C. 
Materac wodny jest umieszczony w szerokiej i trwałej 
ramie z pianki z brzegiem do siedzenia (pianka 
zimnotłoczona RG 35/60), wyłożonej folią 
zabezpieczającą. Biały pokrowiec ze sztucznej skóry 
posiada zamek błyskawiczny i można go zdejmować. 
Łóżko można uzupełnić o odpowiedni zagłówek. Ze 
wszystkich stron łóżka istnieje do dostęp dla 
podnośnika. Dostawa obejmuje pompkę 
odpowietrzającą, płyn do czyszczenia winylu i płyn 
antybakteryjny.
057205  130 x 220 cm, wys. 35 cm; 

057207 95 x 220 cm, wys.  35 cm; 

057206  130 x 220 cm, wys. 44 cm; 

14 nóg   

057209    195 x 220 cm, wys. 44 cm; 
16 nóg   

069252 130 x 220 cm, wys. 53 cm; 

14 nóg   

069253    195 x 220 cm; wys. 53 cm, 
16 nóg   

Zestaw środków czyszczących do łóżka wodnego 
Zawartość: 250 ml środka czyszczącego do winylu (nr art. 
034336) i 250 ml odżywki (art. 034335).
034325  

 Środek czyszczący do winylu
   Hoch

Bardzo aktywny, ale jednocześnie delikatny 
środek czyszczący o neutralnym PH do łóżek 
wodnych. Pozostawia przyjemny świeży 
zapach. Wystarczy spryskać i wytrzeć szmatką. 
034336  250 ml   

Utrzymuje świeżą wodę w łóżku wodnym i 
zmniejsza powstawanie pęcherzyków 
powietrza. Regularnie stosowana wydłuża 
znacząco żywotność łóżka wodnego. 
Zawartość wystarcza na 360 litrów wody - 
na ok. 12 miesięcy.
034335  250 ml   

       Pompka odpowietrzająca

Szybko i łatwo usuwa pęcherzyki powietrza. 
Wraz z instrukcją.
034347      

Pianka rozpuszczająca tłuszcz czyści wszystkie 
powierzchnie, nie uszkadzając powłoki. 
Wystarczy spryskać, pozostawić na chwilę i 
przetrzeć suchą ściereczką lub wilgotną gąbką.
148080  400 ml   

C

• dostępne w 3 wysokościach:  35/44/53 cm

wyposażone w materac wodny typu free 
flow o grubości 28 cm

Łóżko wodne Wehrfritz

Akcesoria

A B C D

A

B  Odżywka D    Środek czyszczący do sztucznej skóry

PASUJE DO PODESTÓW 
od str. 20 

LUSTRA I MATY ŚCIENNE
od str. 26

PAKIETY MUZYCZNE
str. 29

https://wehrfritz.pl/terapia-opieka/sala-doswiadczania-swiata-snoezelen/meble-modulowe-delana/6853/lozko-wodne-szer.-130-x-dl.-220-cm-14-nog?number=057205
https://wehrfritz.pl/terapia-opieka/sala-doswiadczania-swiata-snoezelen/meble-modulowe-delana/6855/lozko-wodne-szer.-130-x-dl.-220-cm-14-nog?number=057206
https://wehrfritz.pl/terapia-opieka/sala-doswiadczania-swiata-snoezelen/meble-modulowe-delana/6854/lozko-wodne-szer.-195-x-dl.-220-cm-16-nog?number=057207
https://wehrfritz.pl/terapia-opieka/sala-doswiadczania-swiata-snoezelen/meble-modulowe-delana/7567/o-ko-wodne-wehrfritz-195-x-220-cm
https://wehrfritz.pl/terapia-opieka/sala-doswiadczania-swiata-snoezelen/meble-modulowe-delana/6857/lozko-wodne-szer.-130-x-dl.-220-cm-14-nog?number=069252
https://wehrfritz.pl/terapia-opieka/sala-doswiadczania-swiata-snoezelen/meble-modulowe-delana/6858/lozko-wodne-szer.-195-x-dl.-220-cm-16-nog?number=069253
https://wehrfritz.pl/7568/zestaw-rodkow-pielegnacyjnych-do-3o-ka-wodnego
https://wehrfritz.pl/terapia-opieka/sala-doswiadczania-swiata-snoezelen/meble-modulowe-delana/6860/srodek-czyszczacy-do-winylu-250-ml
https://wehrfritz.pl/terapia-opieka/sala-doswiadczania-swiata-snoezelen/meble-modulowe-delana/6859/odzywka-250-ml
https://wehrfritz.pl/terapia-opieka/sala-doswiadczania-swiata-snoezelen/meble-modulowe-delana/6861/pompka-odpowietrzajaca
https://wehrfritz.pl/terapia-opieka/sala-doswiadczania-swiata-snoezelen/meble-modulowe-delana/6862/srodek-czyszczacy-do-sztucznej-skory-400-ml
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147483  

Wspornik sufitowy "Vario eco" do projektora Idealnie 
przylegający do sufitu lub z możliwością regulacji wysokości. 
Uniwersalny uchwyt odpowiedni do wszystkich 
standardowych projektorów. Duża nośność (maks. 15 kg), 
złącze kompensacyjne do nachylenia w dwóch osiach do +/- 
20 i +/- 10 poprzecznie. Odporna na uderzenia i zarysowania 
powłoka proszkowa. W zestawie elementy montażowe.
097631 Vario eco, bez regulacji  
097632     Vario eco 60, regulacja wysokości od 40-65 cm

E

• miejsce do przechowywania sprzętu muzycznego

• duże wnęki na gniazdka elektryczne w tylnych
ściankach

• wentylacja nawet przy zamkniętych
drzwiczkach

Podłączenie elementów pakietu:

lub DVD

Odtwarzacz CD 

Elementy
systemu

Przetwornik elektro-
akustyczny

Wzmacniacz
basów

Wzmacniacz stereo

Głośnik

Głośnik

G

E

G

H

W ZESTAWIE 
Taniej!

F

Głośniki
  Kompaktowy głośnik 100 W ze 
zrównoważonym pasmem przenoszenia i 
mocnym dźwiękiem. System dwudrożny 
składający się z głośnika  nisko i 
wysokotonowego. W zestawie zestaw montażowy. 
Obudowa wykonana z białego tworzywa ABS z 
metalową kratą ochronną. Moc: 100 W. Wymiary: 
szer. 15 x wys 22,5 x gł. 10 cm.
147573  1 para 

Pakiet muzyczny
Składa się z 1 wzmacniacza stereo z pilotem 
zdalnego sterowania (nr art. 097088), 2 
głośników (nr art. 147573), 1 odtwarzacza 
DVD / CD (nr kat. 141799), 1 aktywnego 
wzmacniacza basowego (nr art. 146758), 1 kabla 
RCA 2,5 m (art.147710) i 2 przetworników 
elektroakustycznych (097872).
158758  

 Odtwarzacz DVD z HDMI
      Formaty: DVD, CD, DivX, MPEG2, 

MPEG4, MP3, WMA, Dolby Digital, DTS, JPG. 
Połączenia: HDMI, cinch, cyfrowe wyjście audio 
(koncentryczne), analogowe wyjście audio, USB. 
Szybki start i wiele funkcji zapewniających 
komfort: przypomnienie o ostatnio oglądanej 
scenie, funkcja pokazu slajdów JPEG z 
odtwarzaniem MP3, automatyczne wyłączanie i 
kontrola rodzicielska. Zawiera instrukcję obsługi, 
pilota zdalnego sterowania i baterie. Kolor: 
czarny. Wymiary: szer. 36 x wys. 4 x gł. 20 cm. 
Waga: 1,14 kg.
141799  

 Aktywny wzmaczniacz basówH 

Wzmacniacz przesyła niskie częstotliwości 
sprzętu Hi-Fi (sygnał muzyczny odbierany ze 
wzmacniacza i odtwarzacza CD / DVD) do łóżka 
wodnego lub podestów. W zależności od 
wielkości podestu, zalecamy od 1 do 2 
wzmacniaczy basów, dla łóżka wodnego min. 2. 
Wymiary: szer. 21 x wys. 28 x gł. 19 cm.
146758 

147710  Kabel Cinch, 2,5 m   

Przetrownik elektroakustyczny
Umożliwia wyczuwanie odtwarzania basów przez 
ciało, np. podczas odtwarzania obrazu czy filmu.
Montaż odbywa się na powierzchni mogącej 
drgać, która bezpośrednio jest pobudzana do 
drgań. Moc: 100 W. Materiał: tworzywo sztuczne. 
Wymiary: Ø 15,8 x wys. 4,5 cm. Waga: 1,2 kg.
097872  

 F   Zdalnie sterowany wzmacniacz stereo

Moc wyjściowa: 2 x 60 watów. 2 kanały 
wyjściowe, 7 wejść dla CD, Phono, Tape 1, 
Tape 2, Line, Tuner i słuchawki. Wymiary: szer. 
x 42 x wys. 11,4 x gł. 30,7 cm. Waga: 4,7 kg. 
Kolor obudowy: czarny.
097088  

Szafa muzyczna 
Miejsce na sprzęt nagłaśniający, głośniki, płyty 
CD itd. 2 pary drzwiczek, zamykane na zamek, 1 
półka. Materiał: melamina, wymiary: szerokość 52 
x wysokość 141 x głębokość 49 cm 155781  

Sprzęt Hi-Fi prosimy zamawiać osobno! 

Nagłośnienie

Szafka wisząca na sprzęt muzyczny

Do przechowywania sprzętu Hi-Fi, z drzwiczkami 
otwieranymi do góry.  W tylnej ściance znajdują się 
zagłębienia na gniazdka elektryczne, na spodzie i na górze 
lufciki do wentylacji. Materiał: płyta wiórowa, lakierowana na 
biało. Wymiary: szer. 80 x wys. 36 x gł. 38 cm. Zalecana 
wysokość montażu: dolna krawędź 170 cm.
158438

Epson Projektor multimedialny
Przyjazny dla środowiska, cichy i prosty w obsłudze 
projektor z technologią 3LCD, umożliwia wyświetlanie 
żywych i wyrazistych obrazów.
Dane techniczne: 3600 lumenów, lampa o długiej 
żywotności (210 W, 6000 godzin), rozdzielczość: 1024 x 
768 pikseli (XGA), odległość projekcji 1,80 m - 2,17 m, 
powierzchnia projekcji 30 - 300 cali, wejścia: USB 2.0 typ 
A, USB 2.0 typ B, VGA, HDMI, wejście kompozytowe, 
wejście audio RCA, głośnik 2 W. Z pilotem, bateriami, 
kablem zasilającym, instrukcją obsługi i etui. Waga: 2,5 kg. 
Wymiary: szer. 30,2 x wys. 8,2 x głęb. 23,7 cm.
097868 

 Mocowanie ścienne
dla projektorów, monitorów, TV. Obrót o 180 °, przechylenie o 
15 °. Obciążenie: max. 30 kg. Materiał: metal. Kolor: biały. 
Wymiary: powierzchnia 35 x 28 cm.

https://wehrfritz.pl/7569/szafka-wisz1ca-na-sprzet-muzyczny
https://wehrfritz.pl/7577/szafa-muzyczna
https://wehrfritz.pl/7578/projektor-epson-eb-x41
https://wehrfritz.pl/7579/mocowanie-cienne
https://wehrfritz.pl/7580/vario-eco-bez-regulacji
https://wehrfritz.pl/7581/vario-eco-60-z-regulacj1
https://wehrfritz.pl/7570/odtwarzacz-dvd-z-hdmi
https://wehrfritz.pl/7574/aktywny-wzmacniacz-basow
https://wehrfritz.pl/7575/kabel-cinch-2-5-m
https://wehrfritz.pl/7571/wzmacniacz-stereo
https://wehrfritz.pl/7576/przetwornik-elektroakustyczny
https://wehrfritz.pl/7572/g3o-niki-100w
https://wehrfritz.pl/7573/pakiet-muzyczny
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Niebiański baldachim
Lekki baldachim nadaje strefie relaksu atmosferę bezpieczeństwa i ukojenia. 
Półprzeźroczysta biała tkanina może służyć również do wyświetlania kolorów i 
wzorów. W zestawie 2 drążki do zamocowania. Materiał: tkanina trudnopalna 
(F1). Wymiary: dł. 220 x szer. 200 cm
147677  

Worek do siedzenia dla dorosłych
Przytulne siedzisko, doskonale dopasowuje się do ciała i relaksuje. Jest bardzo 
duży, przez co odpowiedni również dla dorosłych. Pokrowiec: polon - 
trudnopalny, oddychający oraz łatwy w utrzymaniu czystości. Wypełnienie: 
kuleczki styropianowe.  Wymiary: Ø ok. 70 cm, wys. 83 cm. Kolor: biały. 

147530  

Ogromna poducha do leżenia
Wypełniona styropianowymi kuleczkami, dopasowuje się do ciała – 
idealnie nadaje się do leżenia - relaksu i odprężenia. Nadaje się do 
terapii. Osoba stąpająca po poduszce przy każdym kroku musi na 
nowo zrównoważyć siły – dzięki temu wspierana jest sensomotoryka, 
koordynacja, jak również ćwiczona równowaga. Pokrycie ze sztucznej 
skóry, zdejmowane, zapinane na zamek błyskawiczny, nie gniecie się. 
Można prać w temperaturze 30°C. Z certyfikatem Oeko-Tex - klasa 1, 
nie zawiera ftalanów. Wymiary: 130 x 200 cm, wysokość: 30 cm. 
024172  

Rolki do leżenia
Przeznaczone do pełnego relaksu dla dzieci i dorosłych. Materiał: 
pokrycie 100% poliuretan, wypełnienie mikrogranulki. Delikatnie 
prać w temperaturze 60 ° C
147928  190 x Ø 38 cm; możliwość prania samych poduszek

147926  120 x Ø 20 cm; możliwość prania całego kompletu   

Poduszki podłogowe
Stanowią niezwykle wygodne i miłe dla oka dopełnienie wystroju sali 
Snoezelen, czyniąc ją miejscem jeszcze bardziej przytulnym i przyjaznym. 
Materiał: sztuczna skóra, wypełnienie granulat z polistyrenu Wymiary: 
szer. 25 x wys. 50 cm.

   099997 dł. 50 cm   

      099996 dł.100 cm   

A

Światła i gwiezdne niebo
do łóżek wodnych i kącików sensorycznych

Wyspy i worki do leżenia lub siedzenia

130 cm
110 cm

B

A
B

Dla jeszcze większego komfortu...

Rozświetlone niebo do wnętrz i na zewnątrz
Za pomocą włącznika z pokrętłem można przełączać pomiędzy 8 różnymi 
funkcjami oświetleniowymi: fala, fala – ruch powolny, światło na przemian 
zmieniające się ze wzrastającą prędkością. Nadaje się również do użytku 
zewnętrznego. Materiał: zielona, biała lub czarna siatka z tworzywa sztucznego 
z białymi lampkami, 24 V. 
092282                ciemnozielony, 360 lampek, ok. 250 x 180 cm
092286   biały, 360 lampek, ok. 260 x 145 cm ca. 260 x 145 cm   

092284    czarny, 480 lampek, ok. 400 x 200 cm  

Sieć światełek LED 
Biała siatka z tworzywa sztucznego z 208 lampkami LED. Długość kabla 5 m. 
24 V. Wymiary: 2 x 2 m.
092637  

https://wehrfritz.pl/7582/niebianski-baldachim
https://wehrfritz.pl/zlobek-przedszkole/percepcja-zmyslowa-integracja-sensoryczna/snoezelen-sala-doswiadczania-swiata/4600/roswietlone-niebo-do-wnetrz-i-na-zewnatrz-czarne-360-lampek
https://wehrfritz.pl/zlobek-przedszkole/percepcja-zmyslowa-integracja-sensoryczna/snoezelen-sala-doswiadczania-swiata/4602/roswietlone-niebo-do-wnetrz-i-na-zewnatrz-biale-360-lampek
https://wehrfritz.pl/zlobek-przedszkole/percepcja-zmyslowa-integracja-sensoryczna/snoezelen-sala-doswiadczania-swiata/4601/roswietlone-niebo-do-wnetrz-i-na-zewnatrz-czarne-480-lampek
https://wehrfritz.pl/terapia-opieka/sala-doswiadczania-swiata-snoezelen/efekty-swietlne/6868/siec-swiatelek-led
https://wehrfritz.pl/terapia-opieka/meble-wyposazenie-wnetrz/6976/ogromna-poducha-do-lezenia?number=024172
https://wehrfritz.pl/terapia-opieka/sala-doswiadczania-swiata-snoezelen/meble-modulowe-delana/6865/worek-do-siedzenia-dla-doroslych
https://wehrfritz.pl/7583/rolki-do-le-enia
https://wehrfritz.pl/7584/rolki-do-le-enia
https://wehrfritz.pl/7585/poduszki-pod3ogowe-d3.-50-cm
https://wehrfritz.pl/7586/poduszki-pod3ogowe-d3.-100-cm


XDirekt bestellen unter 0800 9564956 (freecall) oder www.der-weisse-raum.info miteinander 

Tak przyjemnie 
i uspokajająco... 
Kolumny wodne Wehrfritz
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Interaktywne kolumny 
wodne

Bąbelki powietrza unoszą się powoli ku górze, a kolorowe światło odbija się w 
nich, tworząc niesamowity efekt świetlny - idealny krajobraz sprzyjający  
relaksacji, odprężeniu, medytacji, stymulacji sensorycznej... Kolumna wodna to 
także  atrakcyjny element dekoracyjny, który znajdzie swoje zastosowanie w  
poczekalniach, gabinetach lekarskich czy kącikach wyciszeń.

• przeznaczone specjalnie do terapii
• automatyczna zmiana kolorów
• genialne światło LED
• działają motywująco i uspokajająco
• wspomagają motorykę i koncentrację
• bezpieczne - niskie napięcie

Dlaczego kolumny wodne?
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Kolumna wodna"Esbrida" interaktywna
Do użytku terapeutycznego. Dzięki specjalnemu 
sterowaniu można wywołać różnorodne efekty np. 
zmieniać kolor, a kolejnymi przyciskami wywołać 
bąbelki. Dwa przyciski pozwalają na wyłączenie lub 
włączenie powolnej zmiany kolorów lub strumienia 
bąbelków. Wykorzystanie elementów sterowniczych 
zapewnia wysoki poziom koncentracji i motywacji, 
dodatkowo rozwija umiejętności motoryczne i 
rozwój koordynacji oko - ręka. Wysokiej jakości 
światełka LED i technika przepływu powietrza w 
kolumnie wodnej jest zintegrowana częścią z 
podstawą kolumny. Kolumna podłączana jest za 
pomocą kabla do gniazda  ( zasilanie: 230 V). Do 
kolumny wodnej podłączony jest dodatkowo jeden 
kabel ze sterownikami. Cokół: szer. 43cm x wys. 12,5 
cm x głęb. 35 cm.

146908  

Faworyt klientów

Akcesoria

Kolumny wodne w systemie 
wbudowane w podest

• ogromne kolumny o grubości ścianki 5mm
• wysokiej jakości światło LED
• różne rozmiary
• automatyczna zmiana kolorów z funkcją stop
• wszystkie kolory zdalnie sterowane
• transformator dotykowy

 1
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 2
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m
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Kolumna wodna „Esbrida”
Wznoszące się pęcherzyki powietrza tworzą fascynujący efekt. 
Dotykając kolumny rękoma lub ciałem, można poczuć wibracje. 
Istnieją różne warianty kolorystyczne, które można wybierać za 
pomocą pilota: neutralna biel, jeden stały kolor, zmiana kolorów 
(wiele odcieni) w różnych odstępach czasowych. Przy ponownym 
uruchomieniu włącza się tryb powolnej zmiany kolorów. Świetlny i 
powietrzny moduł lampy są całkowicie wbudowane w cokół. Cokół 
i transformator z wtyczką są połączone tylko jednym kablem 
instalacyjnym. Dane techniczne: lampa LED o długiej żywotności, 1 
transformator 12-V-niskie napięcie. Materiał: wysokiej jakości 
akryl. Wymiary: każdy cokół 43 x 35 x 12,5 cm. Produkt 
certyfikowany.
146613 Ø 15 cm,  175 cm   

146614  Ø 15 cm,  200 cm   

146615  Ø 20 cm,  150 cm   

146616  Ø 20 cm,  175 cm   

146617  Ø 20 cm,  200 cm   

Koniki morskie do słupa wodnego 
To fascynujące obserwować kolorowe 
koniki morskie, gdy unoszą się w 
wodzie w górę i w dół. Materiał: 
tworzywo sztuczne
133722  3 szt.

https://wehrfritz.pl/zlobek-przedszkole/percepcja-zmyslowa-integracja-sensoryczna/snoezelen-sala-doswiadczania-swiata/5557/slup-wodny-esbrida-interaktywny
https://wehrfritz.pl/zlobek-przedszkole/percepcja-zmyslowa-integracja-sensoryczna/snoezelen-sala-doswiadczania-swiata/5533/slup-wodny-esbrida-oe-15-cm-wys.-175-cm
https://wehrfritz.pl/zlobek-przedszkole/percepcja-zmyslowa-integracja-sensoryczna/snoezelen-sala-doswiadczania-swiata/5534/slup-wodny-esbrida-oe-15-cm-wys.-200-cm
https://wehrfritz.pl/zlobek-przedszkole/percepcja-zmyslowa-integracja-sensoryczna/snoezelen-sala-doswiadczania-swiata/5535/slup-wodny-esbrida-oe-20-cm-wys.-150-cm
https://wehrfritz.pl/zlobek-przedszkole/percepcja-zmyslowa-integracja-sensoryczna/snoezelen-sala-doswiadczania-swiata/5536/slup-wodny-esbrida-oe-20-cm-wys.-175-cm
https://wehrfritz.pl/zlobek-przedszkole/percepcja-zmyslowa-integracja-sensoryczna/snoezelen-sala-doswiadczania-swiata/5537/slup-wodny-esbrida-oe-20-cm-wys.-200-cm
https://wehrfritz.pl/terapia-opieka/sala-doswiadczania-swiata-snoezelen/slupy-wodne/7587/koniki-morskie-do-kolumny-wodnej
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Kolumna wodna z kółeczkami
Stymuluje percepcję wizualną i dotykową. Kolumna składa się z 
dwóch cylindrów z tworzywa sztucznego o różnej średnicy z 
wirującymi kółeczkami. Kółeczka w wewnętrznej rurze są 
popychane strumieniami powietrza w górę, a zanurzone w wodzie w 
zewnętrznej rurze spokojnie opadają w dół. Materiał: wysokiej 
jakości akryl, 1 transformator 12-V-niskie napięcie. Wymiary: Ø 20 
cm, wys. 200 cm, cokół 35 x 43 x 12,5 cm. Dostawa wraz z 6 piłkami i 
3 konikami morskimi.
146618  

Odkamieniacz do kolumn wodnych
Ten koncentrat zapobiega odkładaniu się 
kamienia w kolumnach wodnych, a dzięki 
swojemu działaniu antybakteryjnemu i 
grzybobójczemu również tworzeniu się alg. 
Zapobiega osadzaniu się szlamu na pompkach 
obiegowych i innych elementach 
wewnętrznych. Po zastosowaniu koncentratu 
woda pozostaje przejrzysta również w 
fontannach pokojowych lub wodospadach. 
Wystarcza na 50 litrów wody.
147374  250 ml   

Uchwyt ścienny do kolumn wodnych
Odstęp słupa od ściany można ustawić na 39 - 52 cm. 
Wraz z materiałem mocującym. Materiał: akryl. 
Wymiary: 64 x 24 x 1 cm.

146608  dla kolumn wodnych Ø 15 cm, szer.15 cm

146609  dla kolumn wodnych Ø 20 cm, szer. 20 cm

Kolumny z kółeczkamiKolumny wodne Basic 
w korzystnej cenie

Prosimy zwrócić uwagę, że przy używaniu 
wody z kranu i wody destylowanej wymagane 
jest używanie produktu do pielęgnacji 
kolumny wodnej (art. 147374). Niespełnienie 
tego warunku powoduje utratę gwarancji. Do 
napełnienia kolumny wody potrzebna jest 
butelka środka pielęgnacyjnego o pojemności 
250 ml. Kontrola kolumny wodnej powinna 
być przeprowadzana raz w roku. Jeśli to 
konieczne, części zamienne są dostępne na 
życzenie.

• 2 cylindry z wirującymi
kółeczkami

• bezpieczne - niskie   napięcie, 
z pilotem do zmiany kolorów

11
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cmzewnętrzne cylindry
kółeczka opadają

wewnętrzny cylinder

kółeczka idą do góry 

Pilot zdalnego
sterowania

• niedrogi
• 4 kolory + biały - manualnie sterowane
• energooszczędne światło
• z transformatorem

manualnie obracane
płyty z kolorami

Kolumna wodna "Basic"
Z wmontowaną płytą kolorów. Poprzez manualny obrót kolorowej płyty, 
oprócz fascynującego efektu tryskającego źródełka (bąbelki), uzyskuje się 
również różnokolorową grę świateł. Oprócz czerwieni, zieleni, żółtego, 
niebieskiego i białego koloru, poprzez obrót płyty do dyspozycji mamy 
również inne mieszane odcienie – wysoka jakość światła LED. 
Dostarczona kolumna nie wymaga montażu – jest gotowa do użytku po 
podłączeniu do źródła zasilania. W zestawie z kablem do 12 V sieci 
transformatorowej niskiego napięcia. Wtyczka: 230 V. Uwaga: ta 
kolumna wodna jest przeznaczona tylko do montażu przy wózku 
sensorycznym (art. nr 158991 i 126013) Nie jest możliwa instalacja do 
ściany. 
146062    Ø 10 cm, 115 cm   

146063  Ø 15 cm, 150 cm   

WAŻNA UWAGA:

https://wehrfritz.pl/zlobek-przedszkole/percepcja-zmyslowa-integracja-sensoryczna/snoezelen-sala-doswiadczania-swiata/5513/slup-wodny-basic
https://wehrfritz.pl/zlobek-przedszkole/percepcja-zmyslowa-integracja-sensoryczna/snoezelen-sala-doswiadczania-swiata/5514/slup-wodny-basic-oe-15-cm-wys.-150-cm
https://wehrfritz.pl/zlobek-przedszkole/percepcja-zmyslowa-integracja-sensoryczna/snoezelen-sala-doswiadczania-swiata/5538/slup-wodny-z-koleczkami
https://wehrfritz.pl/zlobek-przedszkole/percepcja-zmyslowa-integracja-sensoryczna/snoezelen-sala-doswiadczania-swiata/5562/odkamieniacz-do-slupow-wodnych
https://wehrfritz.pl/zlobek-przedszkole/percepcja-zmyslowa-integracja-sensoryczna/snoezelen-sala-doswiadczania-swiata/5531/uchwyt-scienny-do-slupow-wodnych
https://wehrfritz.pl/zlobek-przedszkole/percepcja-zmyslowa-integracja-sensoryczna/snoezelen-sala-doswiadczania-swiata/5532/uchwyt-scienny


XDirekt bestellen unter 0800 9564956 (freecall) oder www.der-weisse-raum.info miteinander 

Eksperymenty światła i kolorów
Niezwykła gra efektów wizualnych
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Pasma świetlne

A

W zestawie...

Nie bój sie kombinacji...
Zaprojektujcie swoją salę Snoezelen zgodnie z potrzebami i wymaganiami 
odwiedzających! Wybierajcie spośród różnych źródeł światła i twórzcie 
różnorodne kompozycje. Konsola sufitowa wraz ze źródłem światła pozwoli 
zanurzyć się w zmysłowym świecie barw. Zestaw dotykowych światłowodów 
LED stworzy fascynujący spektakl zarówno dla młodych, jak i starszych.

28
 c

m

· z wielokolorowym oświetleniem LED
· gotowy do użycia: rozpakuj, skonfiguruj i podłącz!
· 18 programów wybieranych za pomocą pilota

A

Konsola sufitowa - okrągła    
„Prysznic świetlny” stymulujący wszystkie 
zmysły dla małych, dużych, młodych i 
starszych. Dający możliwość doświadczania 
fascynujących efektów. Okrągły kształt 
konsoli nie tylko przyciąga swoim 
magicznym wyglądem z zewnątrz, zachęca 
również do zagłębienia się w jej wnętrzu 
otaczając się światłem. Wskazówka: materiał 
mocujący musi być dostosowany do 
stabilnych sufitów nośnych. Konsola nadaje 
się również do podwieszanych sufitów 
(zalecany montaż przez naszą ekipę fachową). 
Materiał: Konstrukcja z płyty HPL / stal. 
Kolor: biały, akryl. Wymiary: Ø 100 cm. 
Pasma świetlne prosimy zamawiać osobno.
158449  

Szklane pasma świetlne
W izolacyjnym tworzywie sztucznym 
znajdujesię wiele włókien szklanych, 
emitujących efekty świetlne od źródła światła 
(proszę zamawiać osobno) do samego końca 
włókien. W miejscach przerw światło się 
rozchodzi – tak powstaje tysiące punktów 
świetlnych. Wskazówka: pasm nie można 
skracać!

148081 100 pasm, dł. 200 cm 

148082  200 pasm, dł. 200 cm

148083  200 pasm, dł. 250 cm  

148084  200 pasm, dł. 300 cm

Kompletny zestaw - wszystko w jednym 
Zawiera wszystko co niezbędne by poczuć 
światło. Konsolę ścienną - półokrąg, z 
gotowymi do zamontowania pasmami 
(art. nr 148081) i źródło światła (art. nr 
148085). Kolor zmienia się automatycznie. 
Do podłączenia wymagane jest zasilanie 
gniazdka sieciowego (220V). Po montażu 
zmniejsza się długość pasm o ok. 65 cm. 
Dostawa bez materiału mocującego. 
Materiał / wymiary konsoli: biała płyta 
MDF 130 x 65 cm.
146796  100 pasm dł. 200 cm
146797 200 pasm dł. 200 cm 
146798 200 pasm dł. 250 cm 
146799   200 pasm     dł.   300 cm  

 Kompletny zestaw światłowodów LED

Fascynujący spektakl dla młodych i starszych, by 
dotknąć i poczuć palcami. To małe poręczne 
urządzenie pracuje z niskim napięciem, więc nie 
nagrzewa się i może być trzymane w dłoniach. 
Zmieniające się sekwencje kolorów mogą być 
regulowane i sterowane za pomocą pilota. Pakiet 
obejmuje zasilanie z transformatora, pilot, źródła 
światła LED, 100 pasm włókien świetlnych o długości 
200 cm.
146420  

Wodospad świateł

https://wehrfritz.pl/terapia-opieka/sala-doswiadczania-swiata-snoezelen/efekty-swietlne/6880/konsola-sufitowa-okragla
https://wehrfritz.pl/terapia-opieka/sala-doswiadczania-swiata-snoezelen/efekty-swietlne/6881/szklane-pasma-swietlne-100-pasm-dl.-200-cm
https://wehrfritz.pl/terapia-opieka/sala-doswiadczania-swiata-snoezelen/efekty-swietlne/6882/szklane-pasma-swietlne-200-pasm-dl.-200-cm
https://wehrfritz.pl/terapia-opieka/sala-doswiadczania-swiata-snoezelen/efekty-swietlne/6883/szklane-pasma-swietlne-200-pasm-dl.-250-cm
https://wehrfritz.pl/terapia-opieka/sala-doswiadczania-swiata-snoezelen/efekty-swietlne/6884/szklane-pasma-swietlne-200-pasm-dl.-300-cm
https://wehrfritz.pl/terapia-opieka/sala-doswiadczania-swiata-snoezelen/efekty-swietlne/6876/zestaw-konsola-scienna-polokrag-100-pasm-dl.-200-cm
https://wehrfritz.pl/terapia-opieka/sala-doswiadczania-swiata-snoezelen/efekty-swietlne/6877/zestaw-konsola-scienna-polokrag-200-pasm-dl.-200-cm
https://wehrfritz.pl/terapia-opieka/sala-doswiadczania-swiata-snoezelen/efekty-swietlne/6878/zestaw-konsola-scienna-polokrag-200-pasm-dl.-250-cm
https://wehrfritz.pl/terapia-opieka/sala-doswiadczania-swiata-snoezelen/efekty-swietlne/6879/zestaw-konsola-scienna-polokrag-200-pasm-dl.-300-cm
https://wehrfritz.pl/zlobek-przedszkole/percepcja-zmyslowa-integracja-sensoryczna/snoezelen-sala-doswiadczania-swiata/5526/kompletny-zestaw-swiatlowodow-led
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B

C

Wodospady świateł 
- w zestawie

CB

UWAGA! Montaż wodospadu świateł powyżej 1 m musi być nadzorowany przez wykwalifikowany 
personel. Przy zamontowaniu pasm świetlnych w regale bądź konsoli ich długość skraca się o ok. 50 cm

Dotknij światła 

 Wodospad świateł - kompletny zestaw

Kompletny zestaw gotowy do użycia. Zawiera 
źródło światła oraz półkę do wodospadu świateł z 
zamocowanymi na stałe pasmami włókien 
podanej przez Państwa ilości i długości (wybór 
jednej z opcji). Rozmiary półki: szer. 100 x wys. 17 
x gł. 32 cm.   
146225  100 pasm, dł. 200 cm, źródło światła+półka

146227  200 pasm, dł. 200 cm, źródło światła+półka 

146228  200 pasm, dł. 250 cm, źródło światła+półka 

146230  200 pasm, dł. 300 cm, źródło światła+półka 

 
Zestaw konsola ścienna - półokrąg

Zawiera wszystko co niezbędne by poczuć światło. 
Konsolę ścienną - półokrąg, z gotowymi do 
zamontowania pasmami (art. nr 148081) i źródło 
światła (art. nr 148085). Kolor zmienia się 
automatycznie. Do podłączenia wymagane jest 
zasilanie gniazdka sieciowego (220V). Po montażu 
zmniejsza się długość pasm o ok. 65 cm. Dostawa 
bez materiału mocującego. Materiał / wymiary 
konsoli: biała płyta MDF 130 x 65 cm.

146796  100 pasm, dł. 200 cm   

146797  200 pasm, dł. 200 cm   

146798  200 pasm, dł. 250 cm   

146799    200 pasm, dł.  300 cm 

https://wehrfritz.pl/zlobek-przedszkole/percepcja-zmyslowa-integracja-sensoryczna/snoezelen-sala-doswiadczania-swiata/5522/wodospad-swiatel-kompletny-zestaw-100-pasm-dl.-200-cm
https://wehrfritz.pl/zlobek-przedszkole/percepcja-zmyslowa-integracja-sensoryczna/snoezelen-sala-doswiadczania-swiata/5523/wodospad-swiatel-kompletny-zestaw-200-pasm-dl.-200-cm
https://wehrfritz.pl/zlobek-przedszkole/percepcja-zmyslowa-integracja-sensoryczna/snoezelen-sala-doswiadczania-swiata/5524/wodospad-swiatel-kompletny-zestaw-200-pasm-dl.-250-cm
https://wehrfritz.pl/terapia-opieka/sala-doswiadczania-swiata-snoezelen/efekty-swietlne/7588/wodospad-wiate3-200-pasm
https://wehrfritz.pl/terapia-opieka/sala-doswiadczania-swiata-snoezelen/efekty-swietlne/6876/zestaw-konsola-scienna-polokrag-100-pasm-dl.-200-cm
https://wehrfritz.pl/terapia-opieka/sala-doswiadczania-swiata-snoezelen/efekty-swietlne/6877/zestaw-konsola-scienna-polokrag-200-pasm-dl.-200-cm
https://wehrfritz.pl/terapia-opieka/sala-doswiadczania-swiata-snoezelen/efekty-swietlne/6878/zestaw-konsola-scienna-polokrag-200-pasm-dl.-250-cm
https://wehrfritz.pl/terapia-opieka/sala-doswiadczania-swiata-snoezelen/efekty-swietlne/6879/zestaw-konsola-scienna-polokrag-200-pasm-dl.-300-cm
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Mobilny regał sensoryczny
Ta szafka charakteryzuje się niezwykłą wszechstronnością: brak 
wystających narożników i ostrych krawędzi, mobilność dzięki 5 
podwójnym kołom  oraz brak przodu i tyłu - może być umieszczona 
pośrodku pokoju lub między dwoma łóżkami, dzięki czemu dwie 
lub więcej osób może cieszyć się wspaniałym, relaksującym efektem. 
Zintegrowana z szafką kolumna wodna jest wyraźnie widoczna z 
wszystkich stron, niezależnie od przyjętej pozycji. Regał składa się z 
następujących elementów: 4 półki, 2 obrotowe kieszenie, 2 
wyjmowane komory i 3 przegródki z zamykanymi drzwiami 
obrotowymi 
Materiał: powlekana płyta wiórowa, biała powierzchnia, obrzeża w 
optyce multiplex. Wymiary: Ø 80 x wys. 141 cm. Z 5 podwójnymi 
kółkami,  kolumna wodna (Ø 10 cm, art. 146062) wraz z elementem 
montażowym. Regulacja kolorów manualnie pokrętłem. Kącik 
lustrzany z bezpiecznego szkła, 1 kabel  (220 V, długość ok. 3 m).

126950  

Pobudzenie dla zmysłów 
• wszechstronność: brak zdefiniowanej strony przedniej / tylnej
• perfekcyjny kształt: żadnych kantów 
• podwójna radość: polecany szczególnie do pokoju 2-

osobowego
• widoczność: niezależnie od pozycj i :  s iedzącej  czy

leżącej  kolumna  wodna  jest  zawsze w zasięgu
wzroku

• mobilność: 5 podwójnych kółek
• bezpieczeństwo: zamykane komory do przechowywania 

wartościowego sprzętu
• oszczędność miejsca: niewielkie rozmiary, dużo miejsca do 

przechowywania

Rzutnik proszę 
zamawiać osobno 
(str. 46) 

W zestawie słup wodny

wyjmowane szufladydrzwi zamykane na kluczyk 
z wyżłobieniem na dłoń

obrotowe szuflady

https://wehrfritz.pl/terapia-opieka/sala-doswiadczania-swiata-snoezelen/wozek-sensoryczny/7589/mobilny-rega3-sensoryczny
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... z 5 gniazdkami, ochroną przed dziećmi i ochronnikiem 
przepięciowym. Każdy port można indywidualnie włączać i 
wyłączać bez wyciągania wtyczki. Podświetlenie przełączników 
pokazuje, czy urządzenia są włączone czy wyłączone. Z 3 
metrowym kablem połączeniowym.
126014  

 Wózek sensoryczny - mobilna sala doświadczania świata

 

Poprzeczka do łuków sensorycznych
Do zawieszenia pomiędzy 2 łukami sensorycznymi, aby 
stworzyć np. baldachim świetlny, długość 125 cm 

 846314  

Krawędzie częściowo
akrylowe

Regulowane półki

Kolumna wodna w 
kąciku lustrzanym

Mocowanie do 
projektora (Projektor 
str. 46)

Mobilna Sala Doświadczania Świata
idealna do małych pomieszczeń

 4 kółka 
 hamulec

C

Listwa przepięciowa

A

D

C

C

AE

Przód

Tył

Rozświetlone niebo do wózka sens.

Białe światła LED mogą być używane 
zarówno w pomieszczeniach jak i na 
zewnątrz. 24 V. Długość kabla  5 m. Waga: 
700 g. Wymiary: ok. 1,30 x 1,30 m.
092287  

E

Przy pomocy chust czy dekoracji zawieszonych na skrętnych 
metalowych łukach można w każdym pomieszczeniu stworzyć kącik 
do odkrywania sensorycznego i pobudzania zmysłów. Akcesoria i 
materiały pomocnicze znajdą swoje miejsce w środku na półkach, co 
jest świetnym rozwiązaniem dla oszczędności miejsca i zachowania 
ładu. 4 głębokie i 4 płytkie szuflady z akrylowym brzegiem można 
umieścić na różnej wysokości. Do zamontowania rzutnika nadaje się 
bardzo dobrze specjalna ruchoma nakładka z przeznaczeniem na 
projektory - na najwyższej półce. Na bocznych metalowych 
uchwytach znajdzie się miejsce dla dodatkowych materiałów do 
terapii i pracy ze zmysłami. Kącik z powierzchnią lustrzaną świetnie 
nadaje się na kolumnę wodną. Na 4 obrotowych kołach z hamulcem. 
Kolumna wodna (art. nr 146062) i uchwyt do kolumny wodnej (art. 
nr 146917) do nabycia osobno. Materiał: drewno, gr. 19 mm. 
Wymiary szer. 108,2 cm x wys. 118,5 x gł. 47,9 cm. Wys. łuku 184,5 
cm.
158991

Akcesoria dodatkowe:

D

https://wehrfritz.pl/terapia-opieka/sala-doswiadczania-swiata-snoezelen/wozek-sensoryczny/7301/wozek-sensoryczny-mobilna-sala-doswiadczania-swiata-bialy
https://wehrfritz.pl/terapia-opieka/sala-doswiadczania-swiata-snoezelen/wozek-sensoryczny/7590/poprzeczka-do-3ukow-sensorycznych
https://wehrfritz.pl/7591/listwa-przepieciowa
https://wehrfritz.pl/terapia-opieka/sala-doswiadczania-swiata-snoezelen/efekty-swietlne/7592/roz-wietlone-niebo-do-wozka-sensorycznego
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Pojemnik Stoff 
 Lekki jak piórko, ale bardzo stabilny i trwały dzięki 
wkładom z tworzywa sztucznego na spodzie i w 
ściankach. Uchwyty z tkaniny po obu bokach ułatwiają 
wyjmowanie i przenoszenie. Pojemnik można złożyć na 
płasko. Materiał: mocna tkanina outodoorowa - 100 % 
poliester, wkładki z tworzywa sztucznego. Wymiary: szer. 
29 x wys. 15 x gł. 33 cm.
056898 niebieski

056899 żółty/pomarańcz
056900 zielony

056901 niebieski/szary

Piłki żelowe
Bardzo przyjemne w dotyku piłki wypełnione 
nietoksycznym żelem i perełkami ze sztucznego 
tworzywa. Wypełnienie przy nacisku porusza się w 
każdym kierunku i dopasowuje idealnie do dłoni. 
Materiał- tworzywo sztuczne. Rozmiar: średnica 9 cm, 
waga ok. 300 g.
055186  6 sztuk

Piłki wypustki
Nadmuchiwane, z wypustkami - idealnie masują i 
stymulują zmysł dotyku. W bardzo ładnych 
metalicznych barwach: czerwonym, fioletowym, żółtym, 
niebieskim, zielonym. W zestawie z pompką i zaworem 
iglicowym. 25 sztuk. Wymiary: maks. Ø 10 cm.  
054698  25 sztuk

Piłki sensoryczne
Piłki z wypustkami z miękkiego tworzywa napełnione są 
wieloma małymi kuleczkami. Ich ilość jest zróżnicowana, 
przez co do ściśnięcia każdej piłeczki potrzeba innej siły. 
Idealne do treningu oraz stymulowania chwytu i 
motoryki ręki. Wymiary: Ø 8 cm.
139954 3 sztuki

 Warkocz dotykowy

Aktywizacja poprzez dotyk – taką możliwość zapewnia 
warkocz dotykowy: miękka, miła w dotyku tkanina i 
wyszukane bodźce dotykowe w formie trwale 
przymocowanych małych przedmiotów w naturalny 
sposób pobudzają ciekawość osób cierpiących na 
demencję i zachęcają je do dotykania i odkryć. Warkocz 
dotykowy może być używany na siedząco (np. przy 
stole), a u osób obłożnie chorych można go zawiesić nad 
łóżkiem. Do zawieszenia lub przymocowania warkocza – 
uwaga, tylko do stabilnych przedmiotów! – potrzebny 
będzie karabińczyk (proszę zamawiać oddzielnie). 
Karabińczyk należy odczepić, jeśli warkocz nie będzie 
przymocowany lub zawieszony. Każdy egzemplarz jest 
unikatowy.  Można prać ręcznie. Wymiary: ok. 64 x 10 x 
6 cm.
148204  

055285  

Akcesoria do wózka sensorycznego
Aktywne dłonie

Dotykać, czuć, chwytać

Woreczki gimnastyczne
Przeznaczone do ćwiczeń równowagi i koordynacji. 
Materiał: poszycie 100% bawełny, wypełnienie z 
granulatu. Można prać 60 st. C lub dezynfekować 
odpowiednim środkiem. W każdym zestawie 8 szt. 2 x 
czerwone, 2 x żółte, 2 x zielone i 2 x niebieskie.
056162  małe, 11 x 8 cm, 55 g   

Woreczki, 6 sztuk
Albo tradycyjnie - dezynfekować w specjalnie 
przeznaczonym do tego środku, w ten sposób 
utrzymamy woreczki w czystości. Podgrzane w kuchence 
mikrofalowej (do 80 st. C) będą przyjemnie ogrzewać. 
Materiał: bawełna. Waga: ok. 100 g. Wymiary: 10 x 15 
cm. 

Wąż do masażu z wibracją
Lekki, elastyczny wąż jest przeznaczony do wielu 
zastosowań: do najróżniejszych ćwiczeń z masażem, do 
Snoezelen oraz do stymulacji bazowej. Wibracja daje efekt 
w postaci przenikającego, dobroczynnego masażu. 
Wibrację można ustawić na dwie różne prędkości.

Materiał: tworzywo sztuczne, pianka. Wymiary: Ø 4 cm. 
dł. 115 cm. Waga: 460 g. Potrzebne są dwie baterie LR 14 
1,5 V (prosimy zamawiać oddzielnie: nr art. 663227).)

171029 

https://wehrfritz.pl/terapia-opieka/masaz-fizjoterapia/produkty-do-masazu/6694/warkocz-dotykowy
https://wehrfritz.pl/zlobek-przedszkole/dzialania-tworcze-plastyka-majsterkowanie/artykuly-podstawowe/organizacja-porzadek/3680/pojemnik-stoff-wiekszy-jasnoniebieski/niebieski
https://wehrfritz.pl/zlobek-przedszkole/dzialania-tworcze-plastyka-majsterkowanie/artykuly-podstawowe/organizacja-porzadek/3681/pojemnik-stoff-wiekszy-zolty/pomaranczowy
https://wehrfritz.pl/zlobek-przedszkole/dzialania-tworcze-plastyka-majsterkowanie/artykuly-podstawowe/organizacja-porzadek/3682/pojemnik-stoff-wiekszy-jasnozielony/zielony?number=056900
https://wehrfritz.pl/zlobek-przedszkole/dzialania-tworcze-plastyka-majsterkowanie/artykuly-podstawowe/organizacja-porzadek/3683/pojemnik-stoff-wiekszy-szary/jasnoniebieski
https://wehrfritz.pl/zlobek-przedszkole/motoryka-duza-sport/gimnastyka-rytmika/pojedyncze-produkty/3642/woreczki-gimnastyczne-11-x-8-cm-55-g
https://wehrfritz.pl/zlobek-przedszkole/motoryka-duza-sport/gimnastyka-rytmika/pojedyncze-produkty/3585/woreczki-6-sztuk
https://wehrfritz.pl/zlobek-przedszkole/motoryka-duza-sport/pilki-i-akcesoria/pilki/3545/pilki-wypustki
https://wehrfritz.pl/terapia-opieka/motoryka-terapia-ruchowa/motoryka-mala/6766/pilki-sensoryczne-3-sztuki
https://wehrfritz.pl/zlobek-przedszkole/motoryka-duza-sport/pilki-i-akcesoria/pilki-percepcyjne/3582/pilki-zelowe-6-sztuk
https://wehrfritz.pl/terapia-opieka/masaz-fizjoterapia/produkty-do-masazu/7215/waz-do-masazu-z-wibracja
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Komplet Shakerów, 6 sztuk
Materiał: drewno  lakierowane.
Kolory: czerwony, żółty, zielony, niebieski 
Rozmiar: średnica 4 cm, wys. 6 cm. 
038073 6 sztuk

Olbrzymi bęben podłogowy
Znajdzie się przy nim miejsce dla 8 
dzieci, aby siedząc na podłodze wspólnie 
grać na bębnie: rękoma lub 4 filcowymi 
pałkami wchodzącymi w skład zestawu. 
Ten solidny bęben ma ciepły, ciemny 
dźwięk. Dostawa obejmuje wyściełaną 
torbę na pasek. Materiał: jesion, kozia 
skóra. Wymiary: średnica 90 cm, 
wysokość 19 cm
038079 

Komplet do rytmiki, 6 instrumentów
Zawartość: trójkąt, tamburyn i guiro – każdy z pałeczką, pałeczka z dzwoneczkami, 2 
drewniane pałeczki do wystukiwania rytmu i 2 talerze na palce. Z praktyczną torbą do 
przenoszenia
655516  6 instrumentów

Bęben oceaniczny, mały
Imituje dźwięk fal. Bęben z kojącym 
motywem oceanu delikatnie kołysze się 
lub uderza dłońmi. Idealny jako podkład 
pod warstwę dźwiękową lub relaksacyjną. 
Materiał: drewno, pokrycie z tworzywa 
sztucznego. Wymiary: Ø 35 cm, wys. 6,5 
cm.
038069  

Bęben oceaniczny
Dzięki małym stalowym kulkom bęben 
naśladuje odgłos fal. Można go uderzać 
rękami lub młotkiem z filcu. Materiał: 
"Futro" Mylar ™, trwały syntetyczny 
materiał odporny na każde warunki 
atmosferyczne. Wymiary: Ø ok. 40 cm, 
wysokość ok. 6,5 cm.
038455  

Zestaw płyt CD "Odgłosy natury"
Relaksujące dźwięki natury pochodzące z 
lądu i wody. Zestaw składa się z płyt 
"Dźwięki lasu" (72 min.) i  "Szum morza - 
Relaks dla ciała i umysłu" (61 min.).
053061  2 CD

Muzykoterapia

Odgłosy natury

· idealny dla małej grupy
· z torbą do przechowywania

Bęben szczelinowy tenorowy
Przez różnego rodzaju uderzenia w 
bęben powstają liczne, fascynujące 
dźwięki, które w postaci wibracji 
dźwiękowych przenoszą się na całe 
ciało. Dzięki ich łagodzącemu i 
uspokajającemu działaniu bębny 
szczelinowe stosuje się w 
muzykoterapii, np. w leczeniu 
nadaktywności. Strój: pentatoniczny, D. 
Materiał: pokrywa z afrykańskiego 
drewna Padouk, pudło rezonansowe z 
drewna sosnowego. Z pałką. Bębny 
szczelinowe przechowywać w 
temperaturze pokojowej i unikać wahań 
temperatury.
038202

Peter Hess - terapeutyczna misa dźwiękowa 
Dźwięki usuwają napięcia, mobilizują siły 
organizmu do autoleczenia i uwalniają twórczą 
energię. Cienkościenna misa dźwiękowa ze stopu 
12 metali, wydaje wysokie tony, mocno rezonuje. 
Z drewnianą pałką. Wymiary: średnica 14,5 cm. 
Masa: 250 - 300 g.
038498

Muzyczne jajka 
Poręczne shakery w różnych kolorach. Jajka są 
wypełnione metalowymi kulkami, wydają różne, ale 
zawsze czyste dźwięki. Wymiary: średnica ok. 4 cm, 
wys. ok. 5 - 6 cm.
038044

https://wehrfritz.pl/zlobek-przedszkole/percepcja-zmyslowa-integracja-sensoryczna/sluch/3151/beben-szczelinowy-tenorowy-maly-100-x-30-x-30-cm
https://wehrfritz.pl/zlobek-przedszkole/percepcja-zmyslowa-integracja-sensoryczna/sluch/3160/poreczna-misa-dzwiekowa
https://wehrfritz.pl/zlobek-przedszkole/muzyka-instrumenty/dzwonki-grzechotki/3133/chicken-shake-24-sztuki
https://wehrfritz.pl/zlobek-przedszkole/muzyka-instrumenty/bebny/3145/olbrzymi-beben-podlogowy
https://wehrfritz.pl/zlobek-przedszkole/muzyka-instrumenty/dzwonki-grzechotki/3141/komplet-shakerow-6-sztuk
https://wehrfritz.pl/zlobek-przedszkole/muzyka-instrumenty/instrumenty-perkusyjne/6427/komplet-do-rytmiki-6-instrumentow
https://wehrfritz.pl/zlobek-przedszkole/muzyka-instrumenty/doswiadczenia-z-dzwiekiem/3140/bebenek-ocean
https://wehrfritz.pl/7593/beben-oceaniczny
https://wehrfritz.pl/7594/zestaw-p3yt-cd-odg3osy-natury
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Przyrząd do aromaterapii
Piękne zapachy uszczęśliwiają, mają wpływ 
na uczucia, zachowanie i atmosferę w 
pomieszczeniu, a w aromaterapii mają nawet 
działanie lecznicze. Przyrząd do aromaterapii 
jest wyposażony w zapachowy krążek z 8 
segmentami. W jednym segmencie można 
użyć tylko jednego olejku eterycznego. Dla 
uniknięcia pomieszania zapachów należy 
włączyć urządzenie na tak długo, aż olejek się 
ulotni. Jeżeli zapachy mają być zmieszane, to 
należy wkroplić olejki do kilku segmentów 
naraz. Urządzenie do aromaterapii jest ciche, 
ma 2 poziomy działania (zasilanie sieciowe). 
Materiał: tworzywo sztuczne. Wymiary: Ø 13 
cm, wys. 16 cm. W skład zestawów olejków 
zapachowych wchodzą bio-olejki eteryczne. 
Wystarczy zaledwie kilka kropel. Objętość: po 
10 ml.
159007  

159008  filtr wymienny   

Dyfuzor zapachów VENEZIA
Rozprzestrzenia delikatny zapach i harmonijną grę światła. Rozpylacz zapachów w przyjemny 
sposób nawilża powietrze mgiełką metodą ultradźwiękową. Jednocześnie wydziela przy tym 
przyjemny zapach, który utrzymuje się aż aż do 4 godzin. Olejek zapachowy można wybrać 
indywidualnie. Oświetlenie LED harmonijnie i płynnie zmienia barwę (4 kolory). Matowe 
szkło kuli emanuje stonowane światło. W razie potrzeby lekkie naciśnięcie na ukryty przycisk 
zatrzymuje dany kolor. Moc: 12 W. Materiał: białe matowe szkło. Wymiary: wys. 13,5 x ø 15 
cm.
148293 

Polecane zestawy olejków eterycznych :

      108872  5 zapachów: aktywność, harmonia, koncentracja, letni wiatr, zima. 5 x 10 ml. 

      108873   3 zapachy: dotyk, przemiana, przytulenie. 3 x 5 ml.

      108874  5 zapachów: cytrusowy koktajl, szlachetne drewno, las iglasty, lawenda, słodkie pomarańcze.
  5 x 10 ml

Aromaty dla zmysłów

·  regulacja kolorów

· zapach aż do 4h

MIX

ODPRĘŻENIE

· aktywność
· harmonia
· koncentracja
· letni wiatr
· zimowy sen

· przytulenie
· przemiana
· dotyk

· cytrusowy koktajl
· szlachetne drewno
· las iglasty
· lawenda
· słodkie pomarańcze 

NATURA

· cichy
· 2 poziomy regulacji

A

A

B

B

C
C

Akcesoria:

https://wehrfritz.pl/terapia-opieka/wellness-relaks/elementy-swietlne/6785/rozpylacz-zapachow-venezia
https://wehrfritz.pl/zlobek-przedszkole/percepcja-zmyslowa-integracja-sensoryczna/snoezelen-sala-doswiadczania-swiata/4846/zestaw-oljekow-mix
https://wehrfritz.pl/zlobek-przedszkole/percepcja-zmyslowa-integracja-sensoryczna/snoezelen-sala-doswiadczania-swiata/4847/zestaw-olejkow-odprezenie
https://wehrfritz.pl/zlobek-przedszkole/percepcja-zmyslowa-integracja-sensoryczna/snoezelen-sala-doswiadczania-swiata/4848/zestaw-olejkow-natura
https://wehrfritz.pl/zlobek-przedszkole/percepcja-zmyslowa-integracja-sensoryczna/snoezelen-sala-doswiadczania-swiata/5699/przyrzad-do-aromaterapii
https://wehrfritz.pl/zlobek-przedszkole/percepcja-zmyslowa-integracja-sensoryczna/snoezelen-sala-doswiadczania-swiata/5700/filtr-zapasowy
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Zestaw CD "4 życzenia dla Ciebie" 
4 płyty CD z harmonijnymi melodiami pt. 
"Szczęście", "Harmonia", "Spokój" i 
"Równowaga". Delikatne dźwięki 
wspierają równowagę emocjonalną i  
idealnie nadają się jako podkład w strefie 
relaksu i odprężenia. Czas trwania: od 49 
do 67 minut.
163555  4 CD

Płyta CD "Cisza"
Muzyka do relaksu, stanowiąca idealne tło 
w świecie marzeń i fantazji.  Kojące 
dźwięki wprowadząją w stan błogiego 
relaksu. Czas trwania: ok. 60 min.
088297  CD   

Kołdra obciążeniowa Vario

Aksamitnie miękka kołdra obciążeniowa spowija całe ciało niczym uścisk ramion, 
zapewniając fizyczne i psychiczne uspokojenie oraz lepszą autopercepcję. Obie 
strony są użytkowe, zarówna ta kolorowa, stymulująca zmysły, jak i ta w 
jednolitym szarym kolorze. 81 starannie pikowanych kwadratów jest 
wypełnionych wysokiej jakości granulatem. Różne materiały, z których jest 
uszytych 5 kieszeni na brzegu kołdry, stymulują percepcję dotykową i dodatkowo 
kieszenie można wypełnić materiałami sensorycznymi lub obciążnikami. 

Postrzeganie własnego ciała

Relaks dla ciała i duszy

Wellness - muzyka relaksacyjna 
Zestaw 8 płyt CD z harmonijnymi 
melodiami i cudownie ciepłą muzyką 
instrumentalną. Idealny na marzenia i 
relaks. Już same dźwięki wywołują uczucie 
odprężenia i poprawiają samopoczucie. 
Czas trwania: od 44 do 61 minut. 
121879  8 CD  

Można łączyć 2 
osobne kołdry w 
jedną dużą, np. dla 
dorosłych

dwustrona w 2 
kolorach: naturalny - 
uspakający i zielony - 
aktywizujący

·  waga: 2,3kg
· pranie w  łagodnym cyklu w

temp.  40 st. C

Kołdra obciążeniowa jest również odpowiednia dla osób o dużym wzroście: do 
listwy z zatrzaskami można niemal bez żadnej luki przypiąć drugą kołdrę 
(prosimy zamawiać oddzielnie). Materiał: 100% poliester, wypełnienie: granulat z 
tworzywa sztucznego. Wymiary: dł. 114 x szer. 86 cm. Waga: 2,3 kg. Kołdrę 
można prać w temperaturze 40°C, wybierając program delikatny.
164037     

dla dzieci
i dorosłych

https://wehrfritz.pl/terapia-opieka/orientacja-i-bezpieczenstwo/7201/koldra-obciazeniowa-vario
https://wehrfritz.pl/7595/wellness-muzyka-relaksacyjna
https://wehrfritz.pl/7596/p3yta-cd-cisza
https://wehrfritz.pl/7597/zestaw-cd-4-yczenia-dla-ciebie
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• Biała Sala dla dorosłych i seniorów

• Kolorowa sala sensoryczna dla dzieci
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...wzrok...

...słuch...

...węch...

...dotyk...
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Konsola, biała
Bardzo stabilna i łatwa do 
montażu na ścianie. Materiał: 
lite drewno, lakierowane na 
biało. Wymiary: szer. 18 x gł. 30 
x wys. 19,5 cm.
147651  

 
Kółka do efektów

Kółka wolno się obracają przed promieniem światła, w efekcie 
czego powstaje wspaniała gra kolorów, która w połączeniu z 
muzyką tworzy odprężającą atmosferę. W przypadku kółka z 
płynami ruch różnokolorowych płynów daje efekt zmieniających się 
wzorów. Wymiary: Ø 15,5 cm.
097513 Chmury
097516  Zwierzęta morskie   

097541      Las   
097719  Gwiaździste niebo  

097721  Obłoki   
097514  Płyny   

Tworzy fascynujące gry kolorów (Ø ok. 1 m). W wyniku 
zastosowania dodatkowych slajdów i kolorowych kółek powstają 
przeróżne efekty. Projektor można obracać. W zestawie z 1 
niebiesko-żółtym kółkiem z olejem. Materiał: podstawa i obudowa z 
przezroczystego tworzywa. Obiektyw i nośnik przezroczy z nylonu. 
Świeci na bazie: 20 W, 12 V, 35 mm zamknięty dwubarwny spot. 
Wymiary: 27 x 27 x 10 cm.
147325  

Space Projektor - opakowanie dodatkowe 
Z 4 tarczkami olejowymi do 
fantastycznych efektów: niebiesko - 
zielona, fioletowo - zielona, żółto-
czerwona, niebiesko - czerwona.
147480  4 sztuki

85 mm 0,27 0,70 1,13 1,57 2,00 2,44

63 mm 0,40 1,01 1,60 2,20 2,78 3,33

B

·  emituje obraz w górę i 
prosto (nie w dół)

· maksymalny zasięg 3 m

A

C  Space Projektor

Gwiaździste nieboPłyny, różne koloryObłoki

ogniskowa 63mm

Standardowy 
obiektyw, ogniskowa 
85mmMotyw

Motyw
Motyw

odległość

wielkość obrazu

6 m5 m4 m3 m2 mdl. ogniskowej1 m

LasZwierzęta morskieChmury

• cichy
• ekonomiczny
• wyraźne światło
• idealny do długotrwałego

stosowania

Technologia LED

Kołka do efektów

Fascynująca gra kolorów

A

B

C

 Rzutnik do grafiki z regulatorem
Niezbędne wyposażenie do sal doświadczania świata. Rzutnik do 
grafiki dzięki różnym krążkom do efektów wyświetla w 
pomieszczeniu różnorodne obrazy i stymuluje zmysły. Jest łatwy w 
obsłudze, a regulowana płyta mocująca umożliwia zainstalowanie 
go na ścianach, meblach lub na suficie. Projekcje można skierować 
prawie we wszystkie strony. Dzięki lampie LED o dużej 
intensywności światła i długiej żywotności rzutnik jest oszczędny 
pod względem zużycia energii, bardzo cichy i prawie się nie 
nagrzewa. Krążki do efektów napędzane są osobnym silnikiem. 
Można ustawić kierunek obrotów i prędkość silnika. Do 
powiększenia obrazu można zastosować obiektyw szerokokątny. 
(Proszę zamawiać oddzielnie.) Informacje szczegółowe: High Power 
LED 20 W (ok. 50 000 godzin działania), 230 V, ogniskowa 
standardowego obiektywu 85 mm, ze stopą montażową. Materiał: 
obudowa z aluminium, powlekana proszkowo w kolorze białym. 
Wymiary: 150 x 185 x 390 mm. Masa: 4 kg.
097565  
097566 Obiektyw szerokokątny, ogniskowa 63mm, 52x52mm 
Stosunek:
odległość/wielkość projekcji Szerokokątny obiektyw, 

https://wehrfritz.pl/zlobek-przedszkole/percepcja-zmyslowa-integracja-sensoryczna/snoezelen-sala-doswiadczania-swiata/4718/rzutnik-do-grafiki-z-regulatorem
https://wehrfritz.pl/zlobek-przedszkole/percepcja-zmyslowa-integracja-sensoryczna/snoezelen-sala-doswiadczania-swiata/4719/obiektyw-szerokokatny
https://wehrfritz.pl/terapia-opieka/sala-doswiadczania-swiata-snoezelen/efekty-swietlne/6873/konsola-biala
https://wehrfritz.pl/zlobek-przedszkole/percepcja-zmyslowa-integracja-sensoryczna/snoezelen-sala-doswiadczania-swiata/4712/kolka-do-efektow-chmury
https://wehrfritz.pl/zlobek-przedszkole/percepcja-zmyslowa-integracja-sensoryczna/snoezelen-sala-doswiadczania-swiata/4714/kolka-do-efektow-morskie-zwierzeta
https://wehrfritz.pl/zlobek-przedszkole/percepcja-zmyslowa-integracja-sensoryczna/snoezelen-sala-doswiadczania-swiata/4716/kolka-do-efektow-las
https://wehrfritz.pl/zlobek-przedszkole/percepcja-zmyslowa-integracja-sensoryczna/snoezelen-sala-doswiadczania-swiata/4720/kolka-do-efektow-gwiazdziste-niebo
https://wehrfritz.pl/zlobek-przedszkole/percepcja-zmyslowa-integracja-sensoryczna/snoezelen-sala-doswiadczania-swiata/4721/kolka-do-efektow-obloki
https://wehrfritz.pl/zlobek-przedszkole/percepcja-zmyslowa-integracja-sensoryczna/snoezelen-sala-doswiadczania-swiata/4713/kolka-do-efektow-plyny-rozne-kolory
https://wehrfritz.pl/zlobek-przedszkole/percepcja-zmyslowa-integracja-sensoryczna/snoezelen-sala-doswiadczania-swiata/5558/space-projector
https://wehrfritz.pl/zlobek-przedszkole/percepcja-zmyslowa-integracja-sensoryczna/snoezelen-sala-doswiadczania-swiata/5568/space-projektor-opakowanie-dodatkowe
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Lampa solna

       
   

   148175 (   35 x 27 cm )   

148176  ( Ø 35 cm )  

Szcześcian LED ze zmianą kolorów
Ze względu na działanie jonizujące powietrze w  pomieszczeniu nabiera jakości powietrza górskiego.  
Zalecana do leczenia chorób: katar, astma oskrzelowa, 
reumatyzm, chroniczne zmęczenie. Już samo jej 
światło o intensywnym kolorze ma działanie lecznicze. 
Lampy są robione ręcznie, dlatego różnią się kolorem, 
kształtem i wielkością. Z wymienną żarówką świecową 
25W. 230V/50Hz. Klasa efektywności energetycznej A
++. Waga ok. 7 - 9 kg. Wys. ok. 32 cm.
     D 159751 

Lampa LED zmieniająca kolory
Fascynuje grą kolorów. Odporna na wstrząsy i 
uderzenia, na warunki atmosferyczne i działanie wody, 
ma nastrojowe działanie zarówno w pomieszczeniach, 
jak i na zewnątrz. Wbudowany wewnętrzny 
akumulator można ładować za pomocą odrębnej 
ładowarki. Kolor: biały. Czas świecenia: ok. 10 godzin. 
W komplecie z ładowarką. Ø 35 cm.

 s 

Zapewnia nastrojową grę kolorów, może być 
stosowany do oświetlenia. Nadaje się również jako 
miejsce do siedzenia oraz baza dla dzieci pod 
wspaniałe budowle. Jest wodoodporny, dlatego 
można go używać na dworze. Za pomocą pilota 
można wybierać spośród 10 kolorów, ustawić 
program zmiany kolorów i wybrać różne poziomy 
jasności. Czas ładowania: 6 godzin. Czas działania 
akumulatora: do 15 godzin. Dostawa z pilotem, 
ładowarką do akumulatora oraz adapterem z 4 
gniazdami. Materiał: trwałe tworzywo sztuczne. 
Wymiary: długość boku 39 cm. Obciążenie: 80 kg.

025838  

Projektor świetlny „Gra kolorów” 

Wyczarowuje wspaniałe efekty świetlne. Projekcja z 
użyciem lampy daje efekt zorzy polarnej na ścianie lub 
suficie (odstęp: 1- 3 m). Kolory zmieniają się płynnie 
między czerwonym, fioletowym, niebieskim i 
zielonym. Obrotowa dolna półkula co 45° wytwarza 
coraz to nowe, zmienne efekty. Dzięki nakładanej 
kopule powstaje w lampie fascynujący efekt mgły. 
Dodatkowa wiązka laserowa tworzy inspirujące wzory. 
Zawartość: projektor, nakładana kopuła, zasilacz, 
kabel dł. 200 cm, instrukcja. Materiał: tworzywo 
sztuczne. Wymiary: Ø kuli 12 cm, podstawa 10 x 13,5 
cm. Żarówek nie można w lampie wymienić. 230 V. 
058497

 Lampa LED z włókna szklanego

Filigranowe akrylowe nitki rozkładają się niczym 
wachlarz i przy pomocy trzech kolorowych 
żaróweczek LED rzucają na ścianę i sufit światło jak 
deszcz błyszczących drobinek. Spokojna zmiana 
kolorów wyczarowuje wspaniałe efekty świetlne. 
Baterie prosimy zamawiać oddzielnie. Materiał: 
tworzywo sztuczne. Wymiary: Ø 8 x wys. 33 cm. 
Wymagane są 2 baterie 1,5 V (AAA, LR03). Źródło 
światła: trwałe, niewymienne żarówki LED. 107372  

 Lampa Kalejdoskop

F

Obracająca się przezroczysta kula tworzy 
fascynujące efekty świetlne. Kolory i kształty się 
zmieniają, przechodzą w siebie i są w nieustannym 
ruchu. Zawartość: lampa z obrotową kulą, komorą 
na baterie i zasilaczem. Wymiary lampy: Ø 8, wys. 
13. Zasilanie bateryjne: wymagane 3 baterie 
mignon AA 1,5 V (nie wchodzą w zakres dostawy). 
053306

JG

D

Atmosfera 
odprężenia 
światło i kolor

E
F

39 cm
· energooszczędna 

lampa LED
· pilot zdalnego

sterowania
· 10 kolorów
· wodoodporna

G

· niesamowite 
efekty świetlne

K

E

JH

D

KH

https://wehrfritz.pl/terapia-opieka/sala-doswiadczania-swiata-snoezelen/efekty-swietlne/6875/lampa-led-zmieniajaca-kolor-elipsa-35-x-27-cm
https://wehrfritz.pl/zlobek-przedszkole/percepcja-zmyslowa-integracja-sensoryczna/snoezelen-sala-doswiadczania-swiata/5581/lampa-led-zmieniajaca-kolory
https://wehrfritz.pl/zlobek-przedszkole/percepcja-zmyslowa-integracja-sensoryczna/snoezelen-sala-doswiadczania-swiata/5581/lampa-led-zmieniajaca-kolory
https://wehrfritz.pl/zlobek-przedszkole/percepcja-zmyslowa-integracja-sensoryczna/snoezelen-sala-doswiadczania-swiata/3399/lampa-kalejdoskop
https://wehrfritz.pl/zlobek-przedszkole/percepcja-zmyslowa-integracja-sensoryczna/snoezelen-sala-doswiadczania-swiata/3698/projektor-swietlny-gra-kolorow
https://wehrfritz.pl/zlobek-przedszkole/percepcja-zmyslowa-integracja-sensoryczna/snoezelen-sala-doswiadczania-swiata/4823/lampa-led-z-wlokna-szklanego
https://wehrfritz.pl/zlobek-przedszkole/percepcja-zmyslowa-integracja-sensoryczna/snoezelen-sala-doswiadczania-swiata/5715/lampa-solna
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  Lustrzana kula

Gdy promień projektora trafia na 
obracającą się lustrzaną kulę, powstają 
magiczne refleksy świetlne. Silnik prosimy 
zamawiać osobno. Materiał: kula z 
lustrzanymi płytkami. Wymiary: Ø 30 cm.
147397  

Silnik do lustrzanej kuli
1 obrót na minutę. W białej obudowie z 
tworzywa sztucznego. 230 V.
147399  

Silnik do kuli lustrzanej 
Ustawienie 0-8 obrotów na minutę. 
Motor wprowadza kulę lustrzaną 
ruch od prawej lub lewej strony. 
Idealnie nadaje się do wyposażenia 
Białej Sali jak również pomieszczeń 
dla seniorów lub 
niepełnosprawnych. Materiał: białe 
tworzywo sztuczne.
147351  

Ta konsola pozwala bez większej 
ingerencji na praktyczne 
umiejscowienie kuli lustrzanej niżej niż 
przy suficie. Można ją przymocować do 
ściany. W szybki sposób mocujemy 
kulę lustrzaną do konsoli, aby uzyskać 
magiczne refleksy świetlne. Wymiar: 
dł. 45 x wys. 12 x szer. 20 cm. Materiał 
płyta MDF, lakierowana na biało.
148785  

Projektor świetlny z kolorową tarczą ... 
i dwoma sposobami działania: Światło 
stałe lub w ruchu okrężnym. Projektor 
świetlny bardzo dobrze nadaje się do 
stosowania z lustrzanymi kulami (art. nr 
147397). Z dwoma wyjściami: na światło 
i na kolory. Uwaga: wymagane są 2 
gniazdka. Materiał: metal. Wymiary: ok. 
dł. 23,5 x szer. 13 x wys. 13 cm. 
147353  

147354  Żarówka zapasowa (6 V, 30 W)

Projektor świetlny z regulacją 
Idealny dodatek do białej sali. Prędkość i 
kierunek są regulowane. Dzięki aż 16 
różnym barwom możesz samodzielnie 
określić kombinację kolorystyczną 
Materiał: biała metalowa obudowa. 
Wymiary: Ø 26 cm.
147611  

B Konsola do kuliA

Więcej elementów 
oświetleniowych - str. 36-39  

A

Nastrojowe akcenty...

Łuk sensoryczny do montażu ściennego 
Na haczykach kulkowych obracającego się łuku 
można zawiesić kolorowe szmatki, lampki, 
światełka, gałęzie drzew itd.  W zestawie elementy 
montażowe wraz ze  śrubą do blokowania lub 
zwalniania łuku. Materiał: drewno, metalowa rura. 
Wymiary: wys. 175 cm.
161509  

B

Wąż świetlny LED
Z 36 świecącymi diodami na metr oraz 
kabel łączący o dł. 1,5 m. Wymiary: Ø 13 
mm, długość przewodu świetlnego 6 m, dł. 
całkowita: 7,5 m. 230 V.
 146846 

https://wehrfritz.pl/zlobek-przedszkole/percepcja-zmyslowa-integracja-sensoryczna/snoezelen-sala-doswiadczania-swiata/5563/lustrzana-kula
https://wehrfritz.pl/zlobek-przedszkole/percepcja-zmyslowa-integracja-sensoryczna/snoezelen-sala-doswiadczania-swiata/5564/silnik-do-lustrzanej-kuli
https://wehrfritz.pl/terapia-opieka/sala-doswiadczania-swiata-snoezelen/efekty-swietlne/6869/silnik-do-kuli-lustrzanej
https://wehrfritz.pl/terapia-opieka/sala-doswiadczania-swiata-snoezelen/efekty-swietlne/6870/konsola-do-kuli-lustrzanej
https://wehrfritz.pl/terapia-opieka/sala-doswiadczania-swiata-snoezelen/efekty-swietlne/7598/uk-sensoryczny-do-monta-u-ciennego
https://wehrfritz.pl/zlobek-przedszkole/percepcja-zmyslowa-integracja-sensoryczna/snoezelen-sala-doswiadczania-swiata/5553/waz-swietlny-led-wielokolorowy
https://wehrfritz.pl/zlobek-przedszkole/percepcja-zmyslowa-integracja-sensoryczna/snoezelen-sala-doswiadczania-swiata/5559/projektor-swietlny-z-kolorowa-tarcza
https://wehrfritz.pl/zlobek-przedszkole/percepcja-zmyslowa-integracja-sensoryczna/snoezelen-sala-doswiadczania-swiata/5560/zarowka-zapasowa-do-projektora-swietlnego
https://wehrfritz.pl/terapia-opieka/sala-doswiadczania-swiata-snoezelen/efekty-swietlne/7599/projektor-wietlny-z-regulacj1
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Gwiaździste niebo LED
Malutkie diody LED  dają bardzo stonowane i  kojące światło. W razie 
potrzeby zmiana barwy pomiędzy czerwoną, żółtą, niebieską i zieloną  
możliwa jest za pomocą pilota zdalnego sterowania. W zestawie element 
montażowy do sufitów betonowych. Materiał: MDF, biały. Wymiary: około 
125 x 100 cm.
154898  

• energooszczędne lampki LED
• 120 świecących gwiazd
• regulacja kolorów
• pilot    zdalnego  sterowania
• wybór  pojedynczych  kolorów  na  pilocie
• grubość płyty 15 mm

zmiana kolorów

Gwiaździste niebo w 
różnych barwach

pilot zdalnego sterowania

https://wehrfritz.pl/terapia-opieka/sala-doswiadczania-swiata-snoezelen/efekty-swietlne/7600/gwia-dziste-niebo-led
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Znajdź swoją włąsną oazę... 
Każda osoba ma indywidualną potrzebę odpoczynku. Jest ona 
uzależniona nie tylko od wieku, ale i wielu innych czynników. 
Możliwość poddania się temu ma istotny wpływ na nasze dobre 
samopoczucie. Kąciki do relaksacji powinny znajdować się w 
grupach lub wspólnych pomieszczeniach, podobnie jak archipelagi 
małych wysepek na oceanie.

 Raj dla zmysłów

Może to być przytulne miejsce do siedzenia lub leżenia z 
baldachimem, oddzielna jaskinia przypominająca namiot lub też 
przestrzeń wydzielona w większym pokoju. Ważne jest, aby 
zarówno dzieci, jak i dorośli mogli w każdej chwili zaszyć się w 
samotności,  wyciszyć, zregenerować, a nawet zdrzemnąć. 
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Baldachim narożny

Okrągła konstrukcja ze stożkowymi usztywnieniami i dołączonymi 
drewnianymi kulami (punkty zawieszenia dla lekkich elementów 
dekoracyjnych, takich jak siatki lub dekoracyjne chusteczki). Materiał: 
metal malowany proszkowo RAL 9006, białe obicia tkanin Trevira, 
drewniane kulki (lakierowane naturalnie). Wymiary: 180 x 180 cm, 
średnica rury 33 mm. 
023413  

               Kącik sensoryczny

Wygodna i duża ćwiartkowa mata z wycięciem na kolumnę wodną.
Oparcia (L 150 x szer. 25 cm, wys. 25 cm) w komplecie. Dołączona 
tuleja tapicerska (30 x 30 x 25 cm) z wnęką służy jako element łączący
słup wody i oparcia. Materiał: pianka RG 25/40, obicie skóra 
ekologiczna. Wymiary: 180 x 180 cm, wysokość siedziska 25 cm, 
wycięcie do słupa wodnego Ø 20 cm.

023410  

      856610 

      109678  Dach (biały, trudnopalny, zmywalny)  

      109556  Zestaw poduszek i siedzisk 5-częściowy  z wycięciem na słup wodny 

139784  Zestaw poduszek i siedzisk 5-częściowy  
do całościowego obramowania   

B

A

Baldachimy i kąciki relaksacyjne

Jaskinia odosobnienia
Przytulna jaskinia relaksu do Snoezelen
Pokoik w pokoju: całkowicie zamknięty lub otwarty idealny jako przestrzeń 
do snu, zabawy, odpoczynku. Dzieci czują się bardzo bezpiecznie w takich 
małych kryjówkach. 2 siedziska i 3 poduszki z tyłu sprawiają, że jaskinia jest 
niezwykle przytulna. Na suficie umieszczony jest metalowy pierścień. Można 
na nim przymocować światłowody, tkaniny szyfonowe i inne materiały 
sensoryczne. Pasma świetlne przechodzą przez otwór z tyłu od zewnątrz do 
wnętrza jaskini. Podłączony zasilacz z transformatorem jest przechowywany 
w specjalnie zaprojektowanej torbie. Dodatkowo w jaskini można umieścić 
kolumnę wodną o średnicy 10 cm i wysokości 115 cm, która przymocowana 
jest do listwy narożnej. Światłowody, kolumnę wodną, wspornik i tapicerkę 
należy zamawiać osobno. Materiał: powlekana płyta wiórowa, biała 
powierzchnia, metalowy pierścień i pręty; biały dach wykonany z 
trudnopalnej tkaniny Trevira CS, nadającej się do prania w temperaturze 30 ° 
C; tapicerka wykonana ze stabilnej pianki (poliuretan), pokrowiec z imitacji 
skóry, spód z powłoką antypoślizgową. Wymiary: szer. 200 x wys. 186 x gł. 
200 cm.

Akcesoria

C

C

D

D

E E

  Kolumna wodna Basic

Z wmontowaną płytą kolorów. Poprzez manualny obrót kolorowej 
płyty, oprócz fascynującego efektu tryskającego źródełka (bąbelki), 
uzyskuje się również różnokolorową grę świateł. Oprócz czerwieni, 
zieleni, żółtego, niebieskiego i białego koloru, poprzez obrót płyty 
do dyspozycji mamy również inne mieszane odcienie – wysoka 
jakość światła LED. Dostarczona kolumna nie wymaga montażu – 
jest gotowa do użytku po podłączeniu do źródła zasilania. W 
zestawie z kablem do 12 V sieci transformatorowej niskiego 
napięcia. Wtyczka: 230 V. 
146062 

110201    Zestaw montażowy do kolumny wodnej   

F

A

B

F

https://wehrfritz.pl/7601/baldachim-naro-ny
https://wehrfritz.pl/szkola-swietlica/percepcja-zmyslowa-integracja-sensoryczna/snoezelen-sala-doswiadczania-swiata/3013/kacik-sensoryczny?number=023410
https://wehrfritz.pl/7602/jaskinia-odosobnienia
https://wehrfritz.pl/7603/dach-do-jaskini-odosobnienia
https://wehrfritz.pl/7604/zestaw-poduszek-i-siedzisk-5-szt
https://wehrfritz.pl/7605/zestaw-poduszek-i-siedziska-5-szt
https://wehrfritz.pl/zlobek-przedszkole/percepcja-zmyslowa-integracja-sensoryczna/snoezelen-sala-doswiadczania-swiata/5513/slup-wodny-basic
https://wehrfritz.pl/terapia-opieka/sala-doswiadczania-swiata-snoezelen/slupy-wodne/7606/zestaw-monta-owy-do-kolumny-wodnej-basic
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Mata "Ćwierć koła"
Materiał: rdzeń z pianki RG 25/40; zdejmowane 
pokrycie ze skóry ekologicznej zapinane na 
zamek błyskawiczny. Wymiary: wysokość 15 lub 
30 cm.

023911 Długość ramienia 150 cm

023921 Długość ramienia 180 cm   

Mata "Trójkąt"
Materiał: rdzeń z pianki RG 25/40, zdejmowana 
pokrywa wykonana z odpornej na zabrudzenia 
sztucznej skóry. Wymiary: rozłożony 210 x 210 
cm, wys. 20 cm, złożony wys. 40 cm. 
099422 

099419 z oparciem, 2 części 
dł. 210 x wys. 30 x głęb. 30 cm)

(= jasnozielony

(= żółty(= pomarańczowy

(= jasnoszary

C

B

A

C

B

A

Kąciki relaksacyjne

 Baldachim do kącika relaksacyjnego

Dzięki przewiewnym tkaninom jest tu niezwykle 
przytulnie. Kolejność zawieszenia materiałów jest 
uzależniona od indywidualnych upodobań. Jeśli 
przezroczysty trójkąt zostanie umieszczony pod 
nieprzezroczystym, powstają piękne "opalizujące" 
wzory. W zestawie materiał montażowy i 
instrukcja. Materiał: 100% poliester. Wymiary: 
200 x  130 cm / każdy.

157745  2 części

· 2 tkaniny w zestawie
·  niezwykle przytulne

miejsce relaksu

https://wehrfritz.pl/7607/baldachim-do-k1cika-relaksacyjnego
https://wehrfritz.pl/7608/mata-aewierae-ko3a-150-cm
https://wehrfritz.pl/7609/mata-aewierae-ko3a-180-cm
https://wehrfritz.pl/7610/mata-trojk1t-bez-oparcia
https://wehrfritz.pl/7611/mata-trojk1t-z-oparciem-2-cz.
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LUB 2 pozycje leżenia:
• łatwa zmiana kąta oparcia poprzez naciśnięcie

przycisku w podłokietniku

Pozycja 1: Podparcie nóg regulowane poprzez  odchylanie 
się do tyłu

Pozycja 2: Funkcja leżenia - siedzisko odchyla się - bez 
zsuwania sie z oparcia fotela

ułatwienie wstawania:
• wyprostowana, aktywna postawa siedząca

• łatwo się podnieść przesuwając środek 
ciężkości

• siedzenie i oparcie pochylają się do przodu

Opcje
dodatkowe: 

Fotel  Ergo.VIT
dla seniorów

• płynnie działający mechanizm, bez kabli i pułapek
• wymagana przestrzeń: wys. 75 x dł. 83 cm
• funkcja leżenia 
• zabezpieczenie przed zsuwaniem się
• specjalne łatwe do pielęgnacji obicie

Fotel dla seniora Ergo.VIT
Wszystkie elementy konstrukcyjne ramy wykonane są ze sklejki 
bukowej. Siedzisko tapicerki: zawieszenie falowe.  Zastosowane 
wyłącznie wysokiej jakości pianki na zimno. Wymiary: całkowita 
wysokość 117 cm, głębokość 83 cm, wysokość siedziska 51 cm, 
głębokość 48 cm

146017  Fotel bez funkcji dodatkowych 
   (pokrycie skóra ekologiczna) 

https://wehrfritz.pl/7612/fotel-dla-seniora-ergo.vit
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Planowanie Sali Snoezelen

Grupa docelowa:
Dzieci / Młodzież

• bez niepełnosprawności
• z niepełnosprawnością ruchową
• z niepełnosprawnością intelektualną

Dorośli:
• bez niepełnosprawności
• z niepełnosprawnością ruchową
• z niepełnosprawnością intelektualną

Seniorzy:
• bez niepełnosprawności
• z niepełnosprawnością ruchową
• z niepełnosprawnością intelektualną

Jak grupy docelowe będą wykorzystywać pomieszczenie 
(tylko w przypadku różnych grup wiekowych):

• razem
• osobno

1. Pomiar pomieszczenia
2. Rozrysowanie pomieszczenia wraz z wymiarami
3. Zaznaczenie okien, drzwi, wnęk, ciągów itd. 
4. Zaznaczenie mebli i elementów wyposażenia, które pozostaną w 
pomieszczeniu (wraz z wymiarami)
5. Dodatkowe informacje:

– wysokość ścian
– odległości pomiędzy balkonami, oknami itd.
– materiał ścian i sufitów (np. beton, sufit podwieszany, cegła, płyta
gipsowo-kartonowa)

6. Zaznaczenie umiejscowienia źródeł prądu i wody
7. Wykonanie zdjęć pomieszczenia

Krok 1 — Jak i przez kogo będzie wykorzystywane pomieszczenie

w 5 krokach

Krok 2  — Wstępne pomiary i rozplanowanie

Funkcja pomieszczenia:

• terapeutyczna
• pedagogiczna
• obydwie funkcje

Opcje wyposażenia:

• klasyczna Biała Sala
• kolorowa Sala Zmysłów
• tylko z siedziskami
• z siedziskami i leżankami
• z pokoikiem zabaw
• dla osób na wózkach inwalidzkich
• z windą / podnośnikami dla osób niepełnosprawnych

Życzenia specjalne:

• np. mobilny wózek sensoryczny do wykorzystania w różnych
pomieszczeniach

Informacje, fachowe porady, pomoc w wyborze wyposażenia, pomiar 
i wycena pod bezpłatnym numerem infolinii:

tel. 800 200 221
 www.wehrfritz.pl/nasi-konsultanci

Od planowania 
do realizacji!
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• siedziska i sofy
• fotele
• poduchy do leżenia
• maty podłogowe
• sprzęt muzyczny
• systemy oświetleniowe
• przyrządy do aromaterapii

Prosimy o przesłanie nam swoich życzeń, wstępnych zarysów 
pomieszczenia, preferencji. Jeśli nie są Państwo pewni co do wyboru 
wyposażenia, chętnie doradzimy telefonicznie, mailowo, faxem lub 
osobiście podczas niezobowiązującej wizyty na miejscu.

• łóżko wodne
• podesty
• maty ścienne
• lustra
• kolumny wodne
• projektory
• rzutniki do grafiki

Krok 4 - kontakt z nami

Krok 3 - wybór wyposażenia

Krok 5 - oferta i wizualizacja

Na podstawie przesłanego projektu oraz wspólnych ustaleń, 
przygotujemy dla Państwa niewiążącą ofertę oraz wizualizację 3D z 
proponowanymi rozwiązaniami do wyposażenia Białej Sali lub  
kolorowego pokoju sensorycznego. Najpierw sprawdzimy jednak, czy 
wszystkie platformy, maty ścienne i podłogowe, kolumny wodne oraz 
elementy oświetleniowe będą pasować do układu Państwa 
pomieszczenia. Na podstawie przesłanego przez Państwa planu 
instalacji elektrycznej dokonany także rozplanowania podłączeń dla 
urządzeń takich jak: reflektory LED, światłowody, podświetlane lustra 
czy kule lustrzane.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU!

Tak może wyglądać Państwa wizualizacja 3D:

Szafa na sprzęt muzyczny 
odtwarzacz CD i 
wzmacniacz stereo

Kula lustrzana

Projektor 
świetlny 

Siedzisko Głośnik
Wodospad świateł

Kolumna
wodna

Łóżko wodne

Lustra

Podesty do siedzeniaMaty ścienne

Prosimy o sporządzenie wstępnej listy elementów wyposażenia , które maja 
znaleźć się w pomieszczeniu. Poniżej checklista, która może pomóc w 
decyzji:

Od planowania 
do realizacji!

Informacje, fachowe porady, pomoc w wyborze wyposażenia, pomiar 
i wycena pod bezpłatnym numerem infolinii:

tel. 800 200 221
 www.wehrfritz.pl/nasi-konsultanci



Arteterapia / Kreatywność

Relaks / Masaż

Snoezelen / Sala Doświadczania 
Świata

Meble terapeutyczne

Mowa / Motoryka jamy ustnej  
Komunikacja

Gry / Muzyka / Terapia 
dźwiękiem

Motoryka / Terapia ruchowa

Nasze katalogi - Zamów lub przejrzyj on-line na www.wehrfritz.pl 

Katalog główny 
WEHRFRITZ

Katalog
PROGRAMOWANIE 
KODOWANIE

Katalog
TERAPIA & OPIEKA

Wszechstronność 
to nasza siła

• innowacyjne produkty

• rozwiązania ułatwiające codzienną pracę 

• najwyższa jakość i trwałość potwierdzona licznymi certyfikatami

• fachowe doradztwo

• elastyczność i dopasowanie do preferencji klienta

Zmysły / Percepcja / Procesy 
poznawcze

Katalog Terapia:

https://wehrfritz.pl/katalogi/2018/terapia-2018/
https://wehrfritz.pl/katalogi/2018/katalog-glowny-2018/
https://wehrfritz.pl/media/pdf/ba/37/1f/Programowanie_kodowanie_katalog_wehrfritz.pdf


Nasze strony internetowe:

• www.SalaDoswiadczaniaSwiata.info.pl

• www.zlobek.info.pl

• www.wehrfritz.pl

• informacje o Snoezelen
• wizualizacje 3D
• przykłady zrealizowanych projektów
• elementy wyposażenia
• inspiracje i porady

• informacje dla żłobków
• wizualizacje sal żłobkowych
• artykuły specjalistów
• elementy wyposażenia
• ciekawostki i porady
• przepisy prawne Maluch+

Sklep internetowy z kompleksowym wyposażeniem dla:
• żłobków i przedszkoli
• szkół
• ośrodków terapeutycznych
• domów opieki
• centrów rozrywki

www.SalaDoswiadczaniaSwiata.info.pl
www.zlobek.info.pl
www.wehrfritz.pl


Worek do siedzenia dla dorosłych
Przytulne siedzisko, doskonale dopasowuje się do ciała 
i relaksuje. Jest bardzo duży, przez co odpowiedni 
również dla dorosłych. Pokrowiec: polon - trudnopalny, 
oddychający oraz łatwy w utrzymaniu czystości. 
Wypełnienie: kuleczki styropianowe. 
Wymiary: Ø ok. 70 cm, wys. 83 cm. Kolor: biały. 

147530  

Rodzina HABAWehrfritz Sp.z o o. , ul. Oskara Kolberga 6, 51-607 Wrocław 
Bezpłatna Infolinia: 0800 200 221
Tel. 071 395 38 11
e-mail: bok@wehrfritz.pl
www.SalaDoswiadczaniaSwiata.info.pl
www.wehrfritz.pl

https://wehrfritz.pl/terapia-opieka/sala-doswiadczania-swiata-snoezelen/meble-modulowe-delana/6865/worek-do-siedzenia-dla-doroslych
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