
SZENZOROS FEJLESZTŐ ESZKÖZÖK
ÉRZÉKELÉS, ÉSZLELÉS JÁTÉKOSAN

 Világító bútorok
 Különleges padló-, és falburkoló elemek
 Szenzoros berendezések: buborékfalak, 

akváriumok
 Manipulációra ösztönző kiegészítők
 Fényforrások, projektorok
 Szenzoros kuckók
 Komplett szenzoros szobák

Nézzen szét termékeink között, és alakítson ki egy saját szenzoros szobát 
vagy sarkot, mely garantált sikert arat minden felnőtt és gyermek esetében.

KOMPLETT SZENZOROS SZOBA ÖSSZEÁLLÍTÁS 
SNOEZELEN TERÁPIÁHOZ

A szenzoros játékok és bútorok lé-
nyege, hogy egyszerre több érzék-
szervre hatnak. A multiszenzoros 
környezet ösztönzi a verbális és 
non-verbális kommunikációt, segít a 
tanulásban, illetve igény szerint sti-
muláló vagy épp megnyugtató, biz-
tonságot adó környezetet biztosít.
Egy hely, egy eszköz, ami erőfeszítés, 
tanulási helyzet nélkül fejleszt ép és 
sérült gyermeket, fiatalt és időset 
egyaránt.
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SZENZOROS PADLÓELEM ÉS FALBURKOLATOK
Fantasztikus vizuális és taktilis tapasztalatot nyújtó elemek, melyek mozgásra 
és felfedezésre bátorítják a gyerekeket.

Padlóelemek
Különböző színű és formájú, zselés 
állagú folyadékkal töltött padló-
elemek, melyekre rálépve érdekes 
mintázatok alakulnak ki. Az egyes 
elemek önmagukban is használhatók, 
vagy egy egész szoba padlózata 
is kialakítható belőlük. Csillámos, 
világító és számokkal ellátott elemek 
is kaphatók.

Flitteres falburkoló elemek
Fényes, játékra csábító flitteres felület. A négyzetekkel egy egész fal beborítható, 
a virágokkal interaktív dekoráció alakítható ki bármilyen szabad falszakaszon.

• vízálló

• csúszásmentes

• kerekesszékkel is használható

• max. terhelhetőség: 500 kg

aktív dekoráció alakítható ki ba virágokkal interateraktív
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Világító bútorok
Lágy fények a kellemes hangulatért és világító játékfelület a 
motiváló környezetért. Nagy méret és formaválasztékunkban 
megtalálja az önnek leginkább megfelelő darabokat.

Világító asztalok és fénypanelek
Téglalap és kör alakú fénypanelek és összehajtható asztalok többféle méretben, melyek a kiegészítő rátéteknek köszönhetően 
folyadékkal és szemcsés anyagokkal való tevékenységre is alkalmasak. Csillogó vagy áttetsző elemekkel kombinálva 
különleges játékélményt adnak, ideálisak természettudományi tapasztalatok megszerzéséhez.

• fényforrás és játékfelület egyben

• lágy fények változtatható színben 

   (egy távirányító az egész bútorcsaládhoz)

• hálózati áramról tölthető (4 óra), 

   hosszú üzemidő (12 óra)

• biztonságos műanyag burkolat

• bizonyos típusok kültéren is használhatók

• remekül kombinálhatók a különböző szenzoros 
kiegészítőkkel
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NAGYMÉRETŰ SZENZOROS BERENDEZÉSEK

Buborékcső, buborékfal, buborékasztal
Lebilincselő fények és táncoló buborékok. Egyszerű lábon álló, vagy falra 
szerelhető fény-, és buborékcsövektől, a látványos falak kialakítására alkalmas, 
különböző méretű és alakú elemekig megtalál nálunk mindent, ami egy 
szenzoros sarok kialakításához, vagy egy teljes szoba berendezéséhez 
szükséges lehet.

Medúzás csövek, akváriumok
A szenzoros fényakváriumok medúzákkal, gömbökkel, vagy 
halakkal ideálisak stressz levezetésre és a vizuális figyelem 
fejlesztésére. Sokféle méretben és kivitelben rendelhető.

• távirányítóval szabályozható, többféle világítási mód (szín, fényerő)

• jó minőségű, megbízható levegőpumpa

• biztonságos kivitel

• forralt csapvízzel működtethető

• széles méretválaszték (15-45 cm)

• élethű medúzákkal, halakkal

• speciális áramoltatásnak köszönhető élethű mozgással

• típustól függően sokféle fény funkció



5További termékeinket keresse a honlapunkon: www.iskolaellato.hu Információ: iskola@stiefel.hu

KISMÉRETŰ SZENZOROS KIEGÉSZÍTŐK

Taktilis eszközök

UV fényben világító, 
fluoreszkáló eszközök

Végtelen tükrök, 
tükrös eszközök

Színváltó kockák, labdák

Színes folyadékkal vagy zselével 
töltött eszközök

Minden érzékszervre ható eszközt és játékot megtalál kínálatunkban, 
melyek kifejezetten alkalmasak szenzoros fejlesztésre: ösztönözik 
a manipulációt, növelik a gyermekek toleranciaszintjét.

Elektromos párologtatók

Lávalámpák, buborékos és csillámgömbök
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FÉNYFORRÁSOK, PROJEKTOROK
Különleges hangulatot teremtenek a különböző lencsékkel ellátott 
projektorok, diszkógömbök. Bizonyos típusok beépített hangszóróval.

Plazmagömb

Diszkógömb

Szivárványlámpa
Optikai 
szálas 
lámpa

Hullámprojektor

Kaleidoszkóplámpa

Sötét kuckók
A szenzoros szoba kialakítása sokszor helyhiány miatt 
ütközik nehézségekbe. Erre a problémára kínálnak 
megoldást a könnyen felépíthető sötét kuckók, melyek 
használat után egyszerűen szétszedhetők, kis helyen is 
tárolhatók. A dupla borításnak köszönhetően a fény nem 
jut át a falakon, így teljes sötétséget tudunk létrehozni 
bennük. Webáruházunkban a többféle méret és forma 
között biztosan megtalálja a legmegfelelőbbet!

Használatuk a szenzoros tevékenységeken túl is 
nagyon sokrétű lehet: szerepjáték, drámafoglalkozás, 
tudományos szemléltetés, kreatív játék, fejlesztő 
foglalkozás.

Terápiás kuckók
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SEGÍTSÉG A TANULÁSHOZ

Súlyozott termékek
A súly- és nyomásterápia segít a megnyugtatásban, a 
fókuszálásban, támogatja a relaxációt. Súlyozott termékeink 
többféle kivitelben és méretben elérhetők, biztosan megtalálja 
köztük az alkalmazási módnak és a gyermekek testsúlyának 
megfelelőt. 30 fokon kézi mosással tisztíthatók.

Billenő lábtartó
Koncentráció fejlesztéséhez és támogatásához, a 
helyes testtartás kialakításához.

Pop-up paraván
Segít a koncentrációban és az önálló feladatmegol-
dásban. Könnyen felállítható, sima asztalfelületen jól 
tapad, használaton kívül kis helyen tárolható.
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Részletes információkért és referenciákért látogasson 
el a weboldalainkra!

Robotika
Komplex gondolkodásfejlesztés irányítható, progra-
mozható eszközökkel. Az első lépések megtételétől 
kezdve a komoly programozási feladatok megoldására 
alkalmas eszközökig megtalálja nálunk a korosztálynak 
megfelelő interaktív eszközöket és kiegészítőket.

Fejlesztő 
játékok
A felfedezés, a szabad 
játék a fejlődés kulcsa. 
Nálunk megtalál minden 
olyan óvodai eszközt, 
kreatív játékokat, melyekkel 
célzottan fejleszthetnek 
egy adott készséget, gon-
dolkodási területet.

Interaktív asztal
• 32”-os, multitouch, kapacitív képernyő

• Beépített Android operációs rendszer

• beépített hangszóró

• Wifi csatlakozás

• Biztonságos kivitel

Akkreditált pedagógusképzés (30 órás) 
Egy napos workshop egyedi igényekhez 
igazítva 

Érdeklődjön! ovoda@stiefel.hu

Inte
• 32”-

• Beép

• beép

•• Wifi W

•• BiztoB

Az Ön kapcsolattartója:


