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Plac z ogrodem

Wyposażamy domy seniora, domy spokojnej starości,
placówki pobytu dziennego, gabinety rehabilitacyjne
w sprzęt i pomoce do aktywizacji seniorów
i usprawniania osób starszych

Szanowni Państwo,
Firma Moje Bambino od wielu lat z dużym sukcesem wspiera rozwój rynku
edukacyjnego. Nasza skuteczność na polu edukacji wynika z wielu rozmów na temat
potrzeb, z obserwacji trendów, przenoszenia i wdrażania tego co dobre i efektywne
dla kształcenia i wychowania.
Obserwując sytuację w kraju i na świecie, zauważyliśmy ogromną potrzebę
przygotowania oferty dla seniorów. Rośnie – w perspektywie 20 lat – nadal będzie
wzrastać liczba osób w wieku 65 lat i więcej. Do 2030 r. liczba osób w wieku
poprodukcyjnym w miastach zwiększy się do 5,3 mln.
Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Sytuacja demograficzna osób starszych i konsekwencje starzenia się ludności Polski w świetle
prognozy na lata 2014–2050, Warszawa, listopad 2014.

Proces starzenia się ludności jest zjawiskiem naturalnym i nieuniknionym, dlatego ważne
jest, by dobrze się do niego przygotować.

Oddajemy w Państwa ręce nowy katalog SENIOR 2018/2019, w którym
zebraliśmy wyselekcjonowaną ofertę wyposażenia i pomocy, skutecznie
wspierających proces rewalidacji i rehabilitacji osób starszych.
Wspólnie z Państwem pragniemy wyposażyć domy seniora, domy spokojnej starości,
kluby Senior +, domy pobytu dziennego, gabinety rehabilitacyjne w sprzęt i pomoce
do aktywizacji seniorów i usprawniania osób starszych.

Zapraszamy również do odwiedzenia strony internetowej
i skorzystania z wygodnej opcji zakupów bez wychodzenia z domu:

www.seniorplus.edu.pl

Jak złożyć zamówienie?
U PRZEDSTAWICIELA HANDLOWEGO:

Gwarantujemy największą sieć konsultantów na terenie
całego kraju. Skontaktuj się telefonicznie – numery telefonów
naszych konsultantów znajdziesz na okładce katalogu.

TELEFONICZNIE:
INFOLINIA: 801 577 544

W SKLEPIE
INTERNETOWYM:
www.seniorplus.edu.pl

POCZTĄ
ELEKTRONICZNĄ:
senior@mojebambino.pl

FAKSEM:

42 630 04 80

LISTOWNIE:

Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź

SATYSFAKCJA KLIENTA
SKLEP WWW

PRODUKCJA

MAGAZYN

KONSULTANCI

Zapraszamy do sklepu internetowego www.seniorplus.edu.pl.
W wygodny sposób dokonacie Państwo zakupów 24/24h, a my
zrealizujemy je jako priorytetowe. W sklepie możecie Państwo
sprawdzić dostępność towaru!

Nasi konsultanci są do Państwa dyspozycji. Chętnie spotkają
się w Państwa placówce, udzielą bezpłatnych i profesjonalnych
porad, pomogą w aranżacji przestrzeni i doborze pomocy
edukacyjnych. Przekażą informacje dotyczące realizowanych
projektów unijnych i rządowych oraz pomogą w tworzeniu
ofert i zapytań.

BIURO OBSŁUGI

PRODUKCJA

Pracownicy Biura Obsługi Klienta odpowiedzą na wszelkie
pytania dotyczące Państwa zamówienia od poniedziałku do
piątku w godzinach 8.00-16.00. Poinformują o dostępności
produktów i statusie realizacji wysyłki. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w asortymencie doradzą i przedstawią alternatywne produkty. Pomogą również w tworzeniu
ofert i zapytań. Nasza infolinia: 801 577 544.

W naszych zakładach produkcyjnych realizowane są innowacyjne pomysły i projekty wyposażenia meblowego, które
pozwalają Państwu tworzyć atrakcyjne aranżacje przestrzeni.
Wytwarzane przez specjalistów produkty wyróżniają się
najwyższą jakością oraz dbałością o szczegóły.

MAGAZYN

JAKOŚĆ

18 000 m2 powierzchni nowoczesnego magazynu z automatycznym systemem przenośników pozwala nam zapewnić Państwu wysoką dostępność produktów. Dbamy o to, aby każda
przesyłka była właściwie zabezpieczona, dotarła do Państwa
w jak najkrótszym terminie, zawsze pod wskazany adres. Informację o nadanej przesyłce otrzymają Państwo wiadomością
sms. Wraz z dostawą towaru, na Państwa życzenie, możemy
wykonać usługę montażu (płatną dodatkowo).

W procesie projektowania i produkcji dbamy o to, aby nasze
produkty spełniały najwyższe standardy jakościowe, estetyczne oraz zapewniały bezpieczeństwo użytkowników. Nasze
meble są zgodne z obowiązującymi normami, co potwierdzają
certyfikaty TÜV Rheinland Polska.

BIURO

MOJE BAMBINO DLA SENIORA
Coraz więcej osób starszych aktywnie spędza czas
i robi wszystko, aby jak najdłużej zachować sprawność umysłową i fizyczną. Podstawą ich zaangażowania jest dobra motywacja i korzyści płynące
z takiej aktywności: wzrost poczucia własnej wartości, użyteczności dla innych, rozwój kontaktów
społecznych, często ucieczka przed samotnością,
zachowanie dobrej kondycji psychicznej i fizycznej, możliwość realizacji własnych pasji, rozwijanie
umiejętności, zdobywanie nowej wiedzy, poczucie
dobrze wykorzystanego czasu.
Naszą ofertę kierujemy do Dziennych Domów Seniora
oraz Klubów Seniora. Przedstawiony w katalogu asortyment meblowy z kolekcji: Flexi, Quadro, Expo, Kvadra i Bien został zaprojektowany z myślą o komforcie,
bezpieczeństwie i funkcjonalności. Zapewni optymalną
niezależność oraz swobodę ruchu każdemu Seniorowi.
Należy tu wymienić takie rodzaje mebli, jak: szafki
z funkcją przechowywania, regały, biblioteczki, komody, szafy ubraniowe, biurka, stoliki komputerowe.
Katalog prezentuje także cały wachlarz akcesoriów,
pomocy i sprzętów, niezbędnych w terapii osób
starszych. Służą one m.in.: utrzymaniu sprawności
fizycznej, nauce samodzielności, rozwijaniu różnych
zainteresowań. Znajdziecie tu Państwo wiele produktów do rehabilitacji oraz rewalidacji, jak również
szeroki asortyment wspierający obszar arteterapii,
sferę społeczną i poznawczą osób starszych.
Przy doborze produktów uwzględniliśmy również
problemy zdrowotne, konieczność zmagania się
z ograniczeniami ruchowymi, poznawczymi, czasem
– samotnością i obawami.
Niektóre produkty zostały oznaczone symbolem
TERAPIA SENIORA, sugerującym, że dany produkt może być szczególnie przydatny w rehabilitacji
i poprawie jakości życia.
Podczas selekcji artykułów uwzględniliśmy schorzenia dominujące w podeszłym wieku: miażdżycę
(prowadzącą bardzo często do choroby wieńcowej,
zawałów serca, udaru mózgu), zespoły otępienne,
chorobę Alzheimera, chorobę Parkinsona, osteoporozę, reumatoidalne zapalenie stawów, choroby
zwyrodnieniowe stawów i kręgosłupa, pogarszanie
sprawności widzenia i słyszenia oraz zaburzenia
psychiczne (głównie zespoły depresyjne).

Produkty niezbędne w pracy terapeutycznej zostały
podzielone na kilka kategorii:
• rehabilitacja, aktywność ruchowa,
• aktywność poznawcza,
• relacje społeczne,
• arteterapia.
Szczególnej uwadze polecamy poniższe produkty:
• P
 akiet Senior Fit – zestaw 16 gier i quizów
dedykowany Seniorom, którzy chcą pozostać jak
najdłużej aktywnymi fizycznie, psychicznie i społecznie. Gry mogą być wyświetlane na podłodze
w wersji Magicznego Dywanu lub na Stole terapeutycznym – w zależności od preferencji osób
starszych oraz ich sprawności ruchowej (str. 127)
• A
 ktywne ćwiczenia pamięci – pomoc służąca treningowi pamięci, co traktowane jest jako
elementarna część terapii osób starszych i ważny
punkt aktywnego ich funkcjonowania (str. 51)
• Pomocnik seniora – seria plakatów opracowanych przez psychologa, zawierających podpowiedzi, jak zwiększać swoją aktywność, polepszać
pamięć, odnajdywać się w relacjach z rodziną,
radzić sobie z przygnębiającymi myślami (str. 222)
• K
 arty do ćwiczeń artykulacyjnych dla seniorów
– służące do ćwiczeń motoryki narządów artykulacyjnych (str. 57)
Mamy nadzieję, że katalog będzie inspiracją dla
wielu aktywnych seniorów, pomocą dla rodzin chcących wspierać bliskich w byciu seniorem, chorym
– pozwoli zmniejszać uzależnienie od opieki osób
drugich, a terapeutom dostarczy nowych pomysłów
do pracy oraz pomoże kształtować przyjazne dla
seniorów otoczenie.
W pracy nad katalogiem uczestniczyli seniorzy,
którzy testowali i oceniali proponowane przez nas
pomoce, dzielili się swoimi spostrzeżeniami. Brali
udział (przy okazji świetnie się bawiąc) w sesjach
zdjęciowych, dzięki czemu katalog stał się bardziej
dopasowany do odbiorców.
Zapraszamy do współpracy wszystkich aktywnych
seniorów, gotowych podzielić się swoimi doświadczeniami i współuczestniczyć w tworzeniu nowych
produktów.

SPRAWNOŚĆ RUCHOWA, ŚWIATŁOTERAPIA,
PRZYBORY GIMNASTYCZNE
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Rehabilitacja, aktywność ruchowa

Manipulowanie
Ustawiamy totem

Ekscytująca gra wymagająca przebiegłości i zręczności.
Zwycięża gracz, który jako pierwszy odtworzy z koralików
wzór swojego totemu według karty. Za pomocą dołączonych szczypiec należy zbudować wieżę wykorzystując
tylko te elementy, które są pokazane na karcie. Punkt
zdobywa ten gracz, którego wieża się nie przewróci.
• dla 2–4 graczy • 26 kart • 4 podkładki • 4 pary szczypiec
• 76 elementów do układania
202132119,90


brutto pln

NOWOŚĆ

Labirynt Krab

Za pomocą korbki w prawym dolnym rogu można przesunąć kraba w prawo lub w lewo. Celem gry jest zgromadzenie kulek po jednej stronie labiryntu.
• wym. 40 x 40 x 4 cm
• 4 śruby
532067329,90


brutto pln

399

90

Chwyć i segreguj

W zestawie znajduje się kilka pojemników w różnych kolorach i o różnej wielkości, szczypce i kolorowe kostki z otworami. Pomoc zachęca do korzystania z pałeczek, by chwycić
kostki i posegregować je do kolorowych miseczek, tak jak
można zrobić to za pomocą dwóch palców. Zabawa trenuje
kciuki i palce wskazujące poprzez chwytanie i wrzucanie,
co stanowi idealny wstęp do nauki pisania.
Wzmacnia koordynację wzrokowo-ruchową, motorykę oraz
koncentrację. Rozwija logiczne myślenie.
Wykonane z tworzywa sztucznego.
• 6 kubków o śr. od 6 do 9,7 cm
• 50 kostek w 5 kolorach o wym. 1 x 2 cm
• pałeczki do chwytania o dł. 24,5 cm
84400165,90
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brutto pln
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Ustaw wieżę XXL

Uczestnicy wybierają jedną z kostek (z kolorami
lub z kropkami) i – w zależności od wylosowanej wartości/koloru – tworzą wieże z klocków.
Zwycięzcą zostaje ten gracz, który zbuduje
najwyższą wieżę. • 25 drewnianych klocków
• kostka z kolorami • kostka z kropkami
• dla 2–4 graczy • wym. op. 33,5 x 32,5 x 9,5 cm
• wym. elem. 1,5 x 10 do 3 x 9,5 cm
532047	
399,90


infolinia: 801 577 544

brutto pln

Podane ceny są cenami brutto, zawierają 23% podatku VAT.

PLN

Rehabilitacja,
aktywność ruchowa
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Aktywność
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Rehabilitacja, aktywność ruchowa Manipulowanie

Magiczna skrzynka z zamkami

Drewniana skrzynka służy do ćwiczeń manualnych
usprawniających motorykę rąk i obsługi różnego
rodzaju zamków.
• waga: 1,2 kg • wym. 32 x 14 x 12 cm
504060349,90
brutto pln

504002

504003

504004

79

504005

Wyposażenie

90

504006

PLN

Ramki do zapinania

Wykonane z drewna oraz tkaniny bawełnianej lub skóry.
504001
Ramka do zapinania duże guziki
504002
Ramka do sznurowania
504003
Ramka do zapinania napy
504004
Ramka do zapinania zamek błyskawiczny
504005
Ramka do zapinania sprzączki
504006
Ramka do wiązania kokardy


www.seniorplus.edu.pl

79,90
79,90
79,90
79,90
79,90
79,90
brutto pln
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Rehabilitacja, aktywność ruchowa

Manipulowanie

Śruby z nakrętkami

Duże śruby w 4 kolorach, z nakrętkami w różnych kształtach. Pomoc bardzo przydaje się
w ćwiczeniach motorycznych, ćwiczy koordynację wzrokowo-ruchową i sprawność rąk.
• 32 śruby
• 32 nakrętki
• wys. 6 cm
50004359,90


brutto pln

Duże spinacze

Duże, kolorowe spinacze,
które mogą być stosowane nie tylko do mocowania przedmiotów,
ale także jako pomoc
w ćwiczeniach sprawności dłoni.
• 4 kolory
• 20 szt.
• dł. 10 cm
50018079,90

Duże szczypce

Kolorowe szczypce wykonane
z tworzywa sztucznego,
w poręcznym słoiku z rączką.
Zabawa nimi usprawnia
mięśnie dłoni.
• 1 2 szt.
• 6 kolorów
• dł. ok. 12 cm
50020245,90




brutto pln

brutto pln

01 Przelewanie

Tablety manipulacyjne

Estetycznie wykonane tablety do podstawowych ćwiczeń praktycznych (przekładanie, przesypywanie, przelewanie). Dołączone do zestawów naczynia (miski, kubeczki,
szklanki) wykonane są z bardzo trwałego, odpornego na uderzenia materiału.
• wym. 20 x 25 cm

01

• 2 metalowe dzbanuszki o wym. 6 x 6 cm
• gąbka o wym. 11,5 x 5,5 x 3 cm
504055	
189,90
brutto pln

02 Przekładanie 1

• 2 miseczki o wym. 6 x 3 cm
• miseczka o wym. 8 x 5 cm
• szczypce o dł. 12 cm
• ok. 45 pomponów
504056	

149,90
brutto pln

02

03

149,90
brutto pln

04 Nabieranie 1

04

05

• 2 kieliszki o wym. 4,5 x 7 cm
• gąbka o wym. 11,5 x 5,5 x
3 cm
• zakraplacz o dł. 9,5 cm
504058	

149,90
brutto pln

05 Nabieranie 2

• 2 miseczki o wym. 7 x 4 cm
• łyżeczka o dł. 13 cm
504059	
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infolinia: 801 577 544

169,90
brutto pln

Podane ceny są cenami brutto, zawierają 23% podatku VAT.

03 Przekładanie 2

• 3 miseczki o wym. 6 x 3 cm
• miseczka o wym. 7,5 x 3,5 cm
• szczypce o dł. 12 cm
• ok. 45 koralików
504057	

309001

306011

Rehabilitacja,
aktywność ruchowa
Aktywność
poznawcza

Rehabilitacja, aktywność ruchowa Manipulowanie

301003

Kula zręcznościowa



Relacje społeczne

Kula wykonana z tworzywa sztucznego z piłeczką w środku. Ćwiczenie
z nią rozwija koordynację wzrokowo-ruchową oraz wpływa korzystnie
na wewnętrzną harmonię organizmu.
• śr. 20 cm
306011359,90
brutto pln

Drewniana Ósemka

Lekka, wykonana z bambusa dwustronna zabawka. Jedna strona z torem
prostym, druga z torem ząbkowanym, który wywołuje niewielkie drgania
rąk w trakcie toczenia kulki. Toczenie po torze rozpoczynamy od środka,
w lewo do góry, przez środek w prawo do góry i kończymy ponownie
w środku. Ćwiczenia z ósemką usprawniają koordynację wzrokowo-ruchową, wpływają korzystnie na orientację przestrzenną, pamięć, koncentrację, rozróżnianie kierunków. Zestaw zawiera 3 szklane kulki.
• wym. 47,5 x 21 cm
30900195,90
brutto pln

Arteterapia



Labirynt Ósemka



brutto pln

306011
Stół terapeutyczny

Labirynt wykonany z tworzywa sztucznego. Zabawa polega na przemieszczaniu kulek po torze tak, by z niego nie wypadły. Ćwiczy refleks,
koncentrację, korzystnie wpływa na koordynację wzrokowo-ruchową.
Do zestawu dołączono 6 gumowych kulek. Pomoc przeznaczona dla
jednego lub dwóch graczy.
• śr. 38 cm
30100379,90

Wejdź na wieżę – gra zręcznościowa

Wysoka wieża ukrywa wielopoziomowy labirynt, którego przejście stanowi niemałe wyzwanie dla graczy. Zabawa polega na jak najszybszym przeprowadzeniu swoich trzech kulek przez labirynt za pomocą dołączonych
haczyków. Kulki mają wbudowane magnesy, które przyciąga metalowy
haczyk. Wieża wykonana ze sklejki. Zabawa labiryntem pozwala trenować zręczność, umiejętności manualne i zdolność koncentracji.
• 6 kulek o śr. 3 cm
• 2 haczyki o dł. 15 cm
• wym. 35 x 20 x 54 cm
• odległość pomiędzy „piętrami” 4 cm
532105559,90
brutto pln

Multimedia



Wyposażenie

Podane ceny są cenami brutto, zawierają 23% podatku VAT.

532105

www.seniorplus.edu.pl

SENIOR WIGOR

Plac z ogrodem

301303

9

Rehabilitacja, aktywność ruchowa

Manipulowanie

NOWOŚĆ
Tablica magnetyczna – ułóż wzór

Wewnątrz tablicy z niewielkimi otworami
znajdują się metalowe kuleczki. Za pomocą
pisaka z magnetyczną końcówką można
wyciągnąć kuleczki tak, że częściowo wystają
z tablicy, dzięki czemu powstaje wzór.
• plastikowa tablica
o wym. 21,8 x 17,6 x 1,2 cm
• plastikowy pisak z magnetyczną końcówką
o śr. 1 cm i dł. 10 cm
• 10 dwustronnych kart z wzorami
o wym. 10 x 8 cm
25404069,90


Gra zręcznościowa Osiołek

Załaduj osiołka, to łatwe! Sęk w tym, aby
go rozładować bez przewracania całej
konstrukcji.
• 65 elem. o wym. ok. 2 x 4 cm
• wym. po złożeniu 27 x 22 x 4 cm
531144109,90

Do wyczerpania
zapasów

brutto pln

Labirynt zręcznościowy 1

Pomoc trenująca umiejętności manualne, zręczność oraz koordynację
ruchową.
• wym. 40 x 12 x 21 cm
606018	
359,90
brutto pln
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Labirynt zręcznościowy 2

Pomoc trenująca umiejętności manualne, zręczność oraz koordynację
ruchową.
• wym. 31,5 x 26 x 20 cm
606019	
359,90


brutto pln

infolinia: 801 577 544

Podane ceny są cenami brutto, zawierają 23% podatku VAT.



brutto pln

PLN

55990
PLN

Aktywność
poznawcza

49990

Kamienie do ćw. manualnych – srebrne

„Donaty” dają lustrzany efekt. Wykonane z tworzywa
sztucznego. • 4 szt. o śr. 8 cm • 4 szt. o śr. 10 cm
• 4 szt. o śr. 12 cm • 4 szt. o śr. 15 cm
356054499,90

„Kamienie” dają lustrzany efekt. Wykonane z tworzywa
sztucznego.
• 5 szt. o śr. 4,5 cm • 5 szt. o śr. 6 cm
• 5 szt. o śr. 8 cm • 5 szt. o śr. 15 cm
356056559,90





brutto pln

49990

53990

PLN

Kamienie do ćw. manualnych – pastelowe

PLN

Wykonane z drewna.
• 4 szt. o śr. 6 cm • 8 szt. o śr. 8 cm
• 4 szt. o śr. 11 cm • 2 szt. o śr. 14 cm
356055499,90

Kamienie do ćw. manualnych – metaliczne





brutto pln

Relacje społeczne

brutto pln

Arteterapia

Donaty do ćw. manualnych – srebrne

Rehabilitacja,
aktywność ruchowa

Rehabilitacja, aktywność ruchowa Manipulowanie

Wykonane z tworzywa sztucznego.
• 4 szt. o śr. 8 cm • 4 szt. o śr. 15 cm • 2 szt. o śr. 20 cm
356057539,90
brutto pln

Stół terapeutyczny

Kamienie do ćwiczeń

www.seniorplus.edu.pl

SENIOR WIGOR

Plac z ogrodem

Wyposażenie

Podane ceny są cenami brutto, zawierają 23% podatku VAT.

Multimedia

MANUALNYCH

11

Rehabilitacja, aktywność ruchowa

Piłki

NOWOŚĆ

Zestaw piłek z torbą

Zestaw zawiera:
• 550014 Torba na piłki, 1 szt.
• 077004 Piłka piankowa śr. 18 cm, 1 szt.
• 077003 Piłka piankowa śr. 12 cm, 1 szt.
• 077001 Piłka piankowa śr. 7 cm (zestaw 3 piłek),
1 kpl.
• 500145 Piłki ażurowe 8,2 cm – 6 szt., 1 kpl.
• 517013 Złap piłkę – gra, 2 szt.
• 522029 Piłka jeżyk 20 cm – turkusowa, 1 szt.
• 522037 Piłka fasolka 30 cm, 1 szt.
• 549001 Piłka koszykowa rozm. 3, 1 szt.
• 522010 Piłka z wypustkami 2 szt., 1 kpl.
• 517038 Piłeczka z wypustkami, 2 szt.
• 517020 Piłeczka ze wstążeczkami, 2 szt.

Piłka Overball

• 517025 Uśmiechnięte miękkie piłeczki, 2 szt.
• 552010 Złap piłkę w siateczkę, 1 szt.
• 552003 Różdżka z piłeczką, 1 szt.
• 522023 Mała piłka plażowa, 1 szt.
ZEST5198400,60

Piłka Softgym produkowana jest z wysokiej jakości
miękkiego PCV. Cechuje ją elastyczność i wytrzymałość, wytrzymuje nacisk dynamiczny do 100 kg.
Wykorzystywana w rehabilitacji i treningu ogólnorozwojowym. Znajduje zastosowanie w zajęciach typu
Pilates, joga, „zdrowy kręgosłup”. Odpowiednio dobrane i wykonane ćwiczenia na piłce Softgym wzmacniają
mięśnie głębokie, poprawiają zmysł propriocepcji i równowagi, koncentrację i koordynację ruchową. Może być
stosowana również do ćwiczeń w wodzie.
• śr. 25 cm • maksymalne obciążenie 100 kg
• różne kolory, sprzedawane losowo
25104329,90





brutto pln

Piłki

brutto pln

PIŁKI

Piłki z PCV do gier i ćwiczeń ruchowych oraz
rehabilitacyjnych.
• różne kolory, sprzedawane losowo
• śr. 30 cm • 200 g
• maksymalne obciążenie 300 kg
522041
Piłka 30 cm
25,90
• śr. 45 cm • maksymalne obciążenie 300 kg
522001
Piłka 45 cm
29,90
• śr. 55 cm • maksymalne obciążenie 400 kg
522002
Piłka 55 cm
39,90

2590 2990
PLN

• śr. 65 cm • maksymalne obciążenie 450 kg
522003
Piłka 65 cm
45,90

522041

• śr. 75 cm • maksymalne obciążenie 500 kg
522004
Piłka 75 cm
55,90


PLN

3990

4590

5590

522002

522003

522004

PLN

522001

PLN

PLN

brutto pln

22990

17990

PLN

5590

PLN

PLN

Aktywna piłka fasolka

Posiada przezroczystą powłokę, w środku umieszczone zostały różnokolorowe kulki, wirujące podczas
odbijania. Do ćwiczeń stymulujących koordynację
wzrokowo-ruchową, motorykę dużą.
• śr. 55 cm • dł. 90 cm • 1 szt.
251004229,90


brutto pln

Piłka terapeutyczna

Sensoryczna piłka fasolka

Bardzo przydatna podczas prowadzenia terapii sensorycznej. • śr. 50 cm • dł. 90 cm • 1 szt.
251005179,90

Piłka z PCV, której jedna półkula pokryta jest wypustkami, a druga półkula – gładka.
• śr. 75 cm • kolor niebieski
52202855,90





brutto pln

brutto pln

Piłki do terapii i rehabilitacji z miękkiej gumy
z wypustkami na powierzchni. Zapewniają stymulację
dotykową. • 1 szt.
522006

522005
522012

251006

522013

Piłki lekarskie

Piłki lekarskie do ćwiczeń rehabilitacyjnych i fizycznych.
• śr. 11 cm • waga 1 kg
522012
1 kg

19,90

• śr. 13,5 cm • waga 2 kg
522013
2 kg


12

Piłka sensoryczna 65 cm

25,90

• śr. 65 cm
• maksymalne obciążenie 400 kg
522005	
55,90

brutto pln

brutto pln

SENIOR WIGOR

Piłka sensoryczna 75 cm

• śr. 75 cm
• maksymalne obciążenie 550 kg
522006	
65,90
brutto pln

Piłka sensoryczna 100 cm

• śr. 100 cm
• maksymalne obciążenie 300 kg
251006	
299,90


infolinia: 801 577 544

brutto pln

Podane ceny są cenami brutto, zawierają 23% podatku VAT.

Piłki sensoryczne

Piłki do treningu ruchowo-wzrokowego

01

Piłka reakcyjna odbija się w nieprzewidywalny sposób, rozwijając refleks, koordynację oraz zdolność do błyskawicznego
reagowania. Wykonana z trwałej gumy.
14,90
588003
01 rozm. 7 cm
588004
29,90
02 rozm. 10 cm

02



Rehabilitacja,
aktywność ruchowa

Rehabilitacja, aktywność ruchowa Rehabilitacja dłoni

brutto pln

04

05



brutto pln

Elastyczna piłka do treningu dłoni

06

07

08

09

Żelowe piłka do ćwiczenia zręczności i funkcji motorycznych
oraz terapii dłoni, polepsza jej funkcję chwytną, zawsze
powraca do pierwotnego kształtu. Ma również właściwości
antystresowe.
15,90
588011
06 średnica 50 mm
588012
17,90
07 średnica 55mm

10



Relacje społeczne

03

Przyrząd do ćwiczenia zginaczy i prostowników dłoni i palców. Dostępny w 3 stopniach oporu.
Wyjątkowo prosty w obsłudze – ma otwory na każdy
z palców, obie jego strony nadają się do różnych rodzajów
ćwiczeń: z jednej strony jest kulka do ściskania, a z drugiej
wypustki umożliwiające ćwiczenie każdego z palców oraz
kciuka osobno, by zwiększyć ich zakres ruchu i siłę.
• dł. boku 12 cm
• różowy, miękki
35,90
588005
03 miękki, różowy
588006
35,90
04 twardy, niebieski
588007
05 średniej twardości, pomarańczowy 35,90

Aktywność
poznawcza

Elastyczne trójkąty do treningu dłoni

brutto pln

Uchwyt do ćwiczenia mięśni palców, dłoni i przedramienia.
Wykonany z gumy termoplastycznej TPR. Dostępny w trzech
wersjach oporu. • dł. 10,8 cm • śr. 5,5 cm • waga 140 g
29,90
588058
08 opór słaby
588059
29,90
09 opór średni
588060
29,90
10 opór mocny

NOWOŚĆ



NOWOŚĆ

13

Rozgwiazda do gimnastyki palców

Żelowa rozgwiazda do gimnastyki palców. Wzmacnia mięśnie
palców, dłoni i przedramion. Pomaga wzmocnić chwyt i redukuje stres. • wym. 10,5 x 10 x 3,2 cm
22,90
588068
11 opór słaby
588069
22,90
12 opór średni
588070
22,90
13 opór mocny


brutto pln

Grzebień do treningu dłoni

14

16

15

NOWOŚĆ

Żelowy grzebień do ćwiczeń mięśni dłoni, palców i przedramion. Pomaga wzmocnić chwyt i redukuje stres.
• wym. 10,5 x 6,5 x 2,5 cm
20,90
588071
14 opór słaby
588072
20,90
15 opór średni
588073
20,90
16 opór mocny


brutto pln

17 Kulka z wypustkami do masażu

Mała kulka z wypustkami, do masażu i ćwiczeń, np. dłoni.
Stożkowate kolce pobudzają zakończenia nerwowe. Wykonana z twardej gumy.
• śr. 4,5 cm
5880104,90


brutto pln

17

4

90

NOWOŚĆ

PLN

Uchwyt do ćwiczenia mięśni palców, dłoni i przedramienia. Posiada 3 sprężyny od strony nadgarstka i kciuka oraz
4 osobne sprężyny na każdy z palców. Wykonany z tworzywa
sztucznego ABS, gumy termoplastycznej TPR i żelaza. Dostępny w dwóch wersjach (opór słaby i średni)
• wym. 10 x 8,2 x 2 cm
34,90
588061
18 opór słaby, waga 80 g
588062
34,90
19 opór średni, waga 85 g


Wyposażenie

Uchwyt sprężynowy do treningu dłoni

brutto pln

18
Plac z ogrodem

Podane ceny są cenami brutto, zawierają 23% podatku VAT.

Stół terapeutyczny

12

brutto pln

Multimedia

11

Arteterapia

Uchwyt żelowy do treningu dłoni

19
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Rehabilitacja, aktywność ruchowa

199

90
PLN

MASAŻ

Rehabilitacja dłoni
Zestaw sensorycznych piłeczek

Zestaw piłek o różnej strukturze i powierzchni. Służą
one do ćwiczeń zmysłu dotyku, masażu rąk itp.
• 20 piłek • śr. od 4 do 7,5 cm
• worek na rzep z wytrzymałej tkaniny
o wym. 32 x 40 cm
354028199,90


brutto pln

I REHABILITACJA
251034

251033

522029

522032

Piłki jeżyk

Piłeczki sensoryczne

Do masażu, rehabilitacji, terapii rąk i stóp. Poprzez liczne
wypustki doskonale stymulują mięśnie, pobudzają strefy
refleksogenne oraz poprawiają krążenie krwi. Miękkie i delikatne
w dotyku, łatwe do uchwycenia. • 1 szt.
251033
20 cm
55,90
251034
28 cm
59,90

Do masażu, rehabilitacji, terapii rąk i stóp. Poprzez liczne
wypustki doskonale stymulują mięśnie, pobudzają strefy
refleksogenne oraz poprawiają krążenie krwi. Miękkie i delikatne
w dotyku, łatwe do uchwycenia. • 1 szt.
522029
20 cm
25,90
522031
14 cm
9,90
522032
16 cm
15,90





brutto pln

1190

Piłka Pajączek 6,5 cm

PLN

Wykonana z miękkich, gumowych
nitek.
• śr. 6,5 cm
51702611,90


brutto pln

brutto pln

Ringo sensoryczne

Ringo wykonane z doskonałej jakości gumy,
odpornej na chlor. Może być używane także
do ćwiczeń na basenie. Nie zawiera ftalanów.
• śr. 17 cm • 1 szt.
• różne kolory, sprzedawane losowo
50013212,90


brutto pln

Piłka z wypustkami 2 szt.

Piłki z PCV z wypustkami do masażu i ćwiczeń rehabilitacyjnych.
• śr. 8 cm • 2 szt.
52201012,90


brutto pl

Fasolka rehabilitacyjna

Gumowa fasolka z wypustkami
do masażu i rehabilitacji.
• różne kolory, sprzedawane losowo
• dł. 7,4 cm
1681027,90

NOWOŚĆ

Piłki sensoryczne z siateczką
– zestaw 6 szt.

Zestaw piłek sensorycznych wykonanych z lycry i siatki, wypełnionych
małymi elementami z pianki EVA.
Piłki są miękkie, miłe w dotyku i bezpieczne oraz łatwo dają się złapać.
Na dodatek pływają na wodzie!
• 6 szt. w 6 różnych kolorach
• śr. 13 cm.
614022119,90


brutto pln

brutto pln

Piłeczki sensoryczne

3 szt.

1 szt.

1 szt.

Piłki piankowe

Piłeczki wykonane z pianki, w różnych kolorach. Można je wykorzystać do ćwiczeń fizycznych oraz gier i zabaw swobodnych.
077001
śr. 7 cm, 3 szt.
6,50
077003
śr. 12 cm, 1 szt.
11,90
077004
śr. 18 cm, 1 szt.
29,90


Piłki sensoryczne są doskonałe
do zabawy oraz ćwiczeń. Różnorodne
struktury powierzchni oraz kolory
rozwijają integrację dotykowo-wzrokową. Niektóre piłki wydają lekki
dźwięk stymulujący zmysł słuchu.
Nadają się do rzucania, toczenia, ściskania, a nawet gryzienia w okresie
ząbkowania. • 3 szt.
• śr. 6–8 cm.
168103
zestaw 1
• śr. 6–7 cm.
168104
zestaw 2


168103

24,90

19,90
brutto pln

168104

brutto pln

SENIOR WIGOR

infolinia: 801 577 544

Podane ceny są cenami brutto, zawierają 23% podatku VAT.
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522031

01

3 poziomy

wypełnienia piłek

02

Rehabilitacja,
aktywność ruchowa

Rehabilitacja, aktywność ruchowa Rehabilitacja dłoni

01 Kuleczkowe duo, 3 szt.

Podwójne, gumowe piłeczki, wypełnione kolorowymi kulkami. 3 poziomy wypełnienia piłek:
30%, 60% i 90%.
• 3 szt. • wym. 15 x 6 cm
614007219,90
brutto pln

3 szt.

02 Piłki do aktywności sensorycznej

Piłki wykonane z miękkiej gumy, wypełnione polimerowymi kulkami, do ćwiczeń sensorycznych.
614002
1 kg, śr. 12 cm
119,90
614003
2 kg, śr. 15 cm
219,90

03

614003

04

brutto pln

Relacje społeczne



Aktywność
poznawcza



614002

03 Piłeczki sensoryczne z kuleczkami,
3 szt.

Przezroczyste piłeczki z wypustkami, wypełnione
kolorowymi kulkami.
• 3 szr. • śr. 8 szt.
614014149,90

4590

brutto pln

04 Piłka pętla

Piłeczka wykonana z kolorowych, gumowych
pętli, do ćwiczeń usprawniających i wzmacniających dłonie. • śr. 10 cm
61400445,90


brutto pln

PLN

3 szt.

05

Dopasowane wymiarem

do piłeczek manipulacyjnych

Arteterapia



06

05 Pokrowce na piłeczki manipulacyjne

Pokrowce o różnych fakturach i kolorach,
zapinane na ekspres. Mogą służyć do ćwiczeń
sensorycznych. Dopasowane wymiarem do piłeczek manipulacyjnych (614016, sprzedawane
osobno). • 6 szt.
614015129,90

6 szt.

brutto pln

Stół terapeutyczny



06 Piłeczki manipulacyjne

Piłeczki z miękkiej gumy, wypełnione twardymi
kulkami. • 6 szt. • śr. 8 cm
614016299,90


brutto pln

07 Chrupiąca piłeczka

07

08



Multimedia

Gumowa, przezroczysta piłeczka wypełniona
kolorowymi koralikami.
• 1 szt. • śr. 6 cm
61400519,90
brutto pln

08 Żelowa gąsienica



8590
PLN

brutto pln

09 Wałek do masażu



09

10

8990

Wyposażenie

Gumowy wałek z wypustkami do masażu
i rehabilitacji.
• różne kolory, sprzedawane losowo
• dł. 12,8 cm
16810113,90

PLN

brutto pln

10 Podgłówek do masażu

Stabilizuje odcinek szyjny kręgosłupa podczas
ćwiczeń. Zapewnia wysoki komfort. Wyposażony
w miękkie kolce zapewniające dodatkowy efekt
stymulacji.
• dł. 20 cm • 1 szt.
16801489,90


różne kolory,

sprzedawane losowo
Plac z ogrodem

Podane ceny są cenami brutto, zawierają 23% podatku VAT.

Gumowa gąsienica służąca do ćwiczeń wzmacniających dłonie i palce.
• 1 szt. • wym. 26 x 3,5 x 2 cm
61400685,90

brutto pln
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Rehabilitacja, aktywność ruchowa

Rehabilitacja dłoni

NOWOŚĆ

2990

588053

PLN

588054
588055

Żelowy ekspander

35

Wszechstronny przyrząd do ćwiczeń wykonany z gumy termoplastycznej TPR. Trening na ekspanderze znakomicie nadaje się dla osób,
które zaczynają ćwiczyć siłowo: w początkowej fazie treningów
ekspander może z powodzeniem zastąpić całą gamę urządzeń
dostępnych na siłowni, takich jak wyciągi, hantle, sztangi czy drążki
do podciągania. Dostępny w trzech wersjach oporu. • dł. ok. 49 cm.
588053
opór słaby
29,90
588054
opór mocny
29,90
588055
opór średni
29,90

90



brutto pln

PLN

Miękkie hantle z uchwytem

Żelowe opaski do rozciągania ciała

Hantle z uchwytem, wykonane
z żelaza i polipropylenu, obłożone
miękką pianką.
• dł. 20 cm • śr. 3,5 cm
• waga ok. 0,45 kg (1 lb)
58804969,90

Żelowy przyrząd gimnastyczny do ćwiczenia mięśni
ramion, klatki piersiowej oraz pleców.
• wym. 23 x 12 cm
588009
różowa (ciągliwy)
35,90
588042
pomarańczowa (średnio ciągliwa) 35,90
588043
niebieska (mało ciągliwa)
35,90




588045

29

90

522019

PLN

522020

Taśmy rehabilitacyjne

Żelowy przyrząd gimnastyczny do ćwiczenia mięśni ramion, klatki
piersiowej oraz pleców. • wym. 19 x 10 cm
588044
różowy (ciągliwy)
29,90
588045
niebieski (średnio ciągliwy)
29,90
588046
zielony (mało ciągliwy)
29,90

Stanowią alternatywę dla konwencjonalnych przyborów terapeutycznych. Mogą być stosowane przez osoby w każdym wieku
i o różnym stopniu sprawności fizycznej. Zapewniają przeprowadzenie profesjonalnego treningu lub terapii z progresywnym oporem.
Przyczyniają się do przyrostu siły mięśniowej i wyrobienia wzorców
ruchowych.
• z lateksu • różne kolory • wym. 150 x 15 cm
522019
0,35 mm grubości
19,90
522020
0,45 mm grubości
19,90





588046

Uchwyty do treningu ciała

brutto pln

brutto pln

Regulowane rzepy

Komplet 6 siatek o różnych oporach

Siatki rehabilitacyjne

29990
PLN

Komplet 6 siatek o różnych oporach (beżowa, żółta, czerwona,
zielona, niebieska, czarna) i obręcz
napinająca. Umożliwia ćwiczenie
zarówno zginaczy, jak i prostowników. Zalecana w terapii
dłoni i palców, nadgarstka lub
przedramienia.
• śr. obręczy ok. 26 cm
168015299,90


SENIOR WIGOR

brutto pln

Piłki – obciążniki

Ciężarki do rąk z regulowanymi
rzepami. Wykonane z gumy,
wypełnione drobnymi kulkami.
Idealne do ćwiczeń wzmacniających mięśnie ramion.
• 2 szt. • waga 1 szt. 0,7 kg
• śr. 12 cm
58804169,90


brutto pln

infolinia: 801 577 544

Podane ceny są cenami brutto, zawierają 23% podatku VAT.

588044

16

brutto pln

brutto pln

NOWOŚĆ

Aktywne ringo

Zestaw aktywnych
6 ks obręczy wykonanych z dobrej
jakości tworzywa, które można rozciągać bez
ryzyka odkształceń. Służy do treningu ruchowego: rzuty do celu, rzuty do siebie, żonglowanie,
chodzenie na palcach po okręgach, taniec itp.
• śr. 16,4 cm • 6 szt. • różne kolory
60102959,90


Rehabilitacja,
aktywność ruchowa

Rehabilitacja, aktywność ruchowa Sprawność ruchowa

brutto pln

Elastyczna taśma wykonana z lateksu pokryta specjalną,
miękką tkaniną w 4 kolorach. Zewnętrzne pokrycie
z tkaniny uniemożliwia nadmierne rozciągnięcie lateksowej taśmy podczas zabawy. Taśma rozwija współpracę
w grupie i twórcze działanie. • śr. 3 m
550051139,90
brutto pln

2490
PLN

Gra Latająca bila

Relacje społeczne



Aktywność
poznawcza

Taśma elastyczna 3 m

Gra dla dwóch osób.
• dł. 20 cm • dł. sznurka 2,5 m
• różne kolory, sprzedawane losowo
14421524,90
brutto pln

Arteterapia



Stół terapeutyczny

CHUSTY

Multimedia
Wyposażenie

Chusta 3,5 m
Chusty

Kolorowa i lekka chusta do wielu gier i zabaw zespołowych. Ma
uchwyty pozwalające na uczestnictwo w zabawach wielu osób.

Ma grubą linę wszytą w środkowej części (do regulacji średnicy
otworu w chuście)
• śr. 3,5 m • 8 uchwytów
• maksymalne obciążenie 10 kg
601012	
139,90
brutto pln

Chusta Moje Bambino

• śr. 3,5 m • 8 uchwytów
• maksymalne obciążenie 10 kg
• na środku siateczka
513001	
79,90


www.seniorplus.edu.pl

brutto pln

Plac z ogrodem

Podane ceny są cenami brutto, zawierają 23% podatku VAT.

513001

513001
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Rehabilitacja, aktywność ruchowa

Sprawność ruchowa

regulacja siły oporu

zaczep na drzwi

pasy
zabezpieczające stopę

ergonomiczne uchwyty

Rotor rehabilitacyjny

Rotor przeznaczony jest do ćwiczeń rehabilitacyjnych kończyn dolnych
i górnych przy schorzeniach urazowo-ortopedycznych oraz reumatycznych.
Wykonany z wysokiej klasy stopów stali i niklu, podwójna wzmocniona rama,
szeroki zakres regulacji siły oporu, wyposażony w pasy zabezpieczające stopę.
• wym. podstawy: 41 x 50 cm • waga: 2,2 kg
843001139,90


brutto pln

Przyrząd do ćwiczeń kończyn górnych

Przyrząd służy do rehabilitacji ruchowej
kończyn górnych, prosta i niezawodna konstrukcja, łatwy montaż bez potrzeby ingerencji
w infrastrukturę, możliwość dostosowania
obciążenia.
84300255,90


brutto pln

uchwyty pokryte pianką

4990
PLN

Koło do treningu ciała

Ćwiczenia wykonywane przy pomocy koła wzmacniają mięśnie brzucha
i klatki piersiowej, ale także mięśnie rąk, ramion i łydek. Podwójne koło
zwiększa stabilność, a uchwyty pokryte pianką uniemożliwiają ślizganie się dłoni. Przyrząd jest prosty w użyciu, a ćwiczenie na nim polega
na przesuwaniu kółka po podłodze wzdłuż ciała jak najdalej i powrotu
do pozycji wyjściowej. • śr. 18,3 cm • szer. 28 cm
588002	
49,90


brutto pln

Walce do ćwiczeń
588014

588015

Walec wykonany z twardej pianki PE, do ćwiczeń oraz
masażu. Ćwiczenia z wałkiem pomagają zwiększyć
elastyczność mięśni oraz zmniejszyć bóle pleców,
związane ze złą postawą.
•
 wym. 15 x 45 cm
588014
długi
65,90
• wym. 15 x 30 cm
588015
krótki


45,90
brutto pln

Piankowy walec do ćwiczeń – z wypustkami

Walec z pianki EVA do różnego rodzaju ćwiczeń oraz
masażu. Dzięki nieregularnej, rowkowanej powierzchni
poprawia ukrwienie ciała i zmniejsza napięcie mięśni.
• wym. 15 x 45 cm
58801689,90


18

SENIOR WIGOR

brutto pln

588014

infolinia: 801 577 544

Podane ceny są cenami brutto, zawierają 23% podatku VAT.

Piankowe walce do ćwiczeń

588036

od

9990
PLN

Rehabilitacja,
aktywność ruchowa

588035

Aktywność
poznawcza

Rehabilitacja, aktywność ruchowa Sprawność ruchowa

Walce do masażu

• dwuczęściowy • wym. 13 x 30 cm
588035
Walec do masażu ciała – dwuczęściowy
• jednoczęściowy • wym. 15 x 46 cm
588036
Walec z wypustkami do masażu


Relacje społeczne

Walce z wypustkami, pokryte twardą pianką, która pokrywa rurkę
z tworzywa sztucznego. Idealne do masażu i ćwiczeń rehabilitacyjnych. Można wykorzystać je do codziennych ćwiczeń lub rehabilitacji.
Masowanie skutecznie rozluźnia mięśnie oraz poprawia przepływ krwi.
99,90

189,90
brutto pln

Arteterapia

Pompka w komplecie

Wałki Flex

Wałki elastyczne przeznaczone do ćwiczeń mobilizacyjnych oraz wzmacniających dłoni i przedramienia. Stosowane także w celu rozluźnienia stref
wzmożonego napięcia mięśniowego • dł. 30 cm

• śr. 3,8 cm
168022
czerwony, opór średni

89,90

• śr. 4,4 cm
168023
zielony, opór mocny


Wałek do jogi – pompowany

Gumowa piłka, wypełniona powietrzem, do jogi
oraz innych ćwiczeń gimnastycznych i rehabilitacyjnych. Pompka w komplecie.
• wym. 15 x 48 cm • dł. pompki 22 cm • waga 1 kg
5880370,00

99,90
brutto pln



Kije do masażu

Stół terapeutyczny

89,90

brutto pln

588030
Multimedia

NOWOŚĆ

• śr. 3,5 cm
168021
żółty, opór słaby

588031

Podane ceny są cenami brutto, zawierają 23% podatku VAT.

588032

Wyposażenie

588033

Kije do masażu



www.seniorplus.edu.pl

Plac z ogrodem

Przyrząd do zdrowotnego i rehabilitacyjnego masażu ciała. Poręczny i łatwy w użyciu. Poprawia krążenie i rozluźnia mięśnie,
łagodzi dolegliwości bólowe, działa odprężająco.
• wym. ok. 42 x 6 cm
588030
drewniany
49,90
588031
jeżyki
49,90
588032
gwiazdki
49,90
588033
kulki
49,90
brutto pln
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Rehabilitacja, aktywność ruchowa

Sprawność ruchowa

NOWOŚĆ

Obręcz z kulkami – wielofunkcyjna

Wykonany ze stali nierdzewnej i gumy.
• dł. 43 cm • śr. maks. 4,9 cm • waga 0,7 kg.
588063129,90

Wielofunkcyjny przyrząd do ćwiczeń i masażu. Obręczy używa się jak hula-hoop, ale
dzięki kulkom jest skuteczniejsza w spalaniu
tłuszczu niż tradycyjne hula-hoop. Wykonana
z polipropylenu i gumy termoplastycznej TPR.
• waga 1290 g • śr. ok. 80 cm
• 3 4 kulki o śr. 5,3 cm.
588052129,90





Wałek do masażu – stal

brutto pln

Pałeczka z rolkami do masażu

brutto pln

Praktyczny przyrząd do masażu z trzema
obrotowymi rolkami o różnej średnicy
wyposażonymi w wypustki. Wykonana
z polioksymetylenu (POM) i gumy termoplastycznej TPR.
• dł. 17 cm • ś. rolek: 6,4, 5,4 i 4,8 cm.
58805722,90

Mały piankowy wałek z wypustkami





Wszechstronny wałek do masażu, z krótszymi wypustkami na środku i dłuższymi
na zewnątrz. Wnętrze wałka wykonane
z aluminium, zewnętrzna część z pianki EVA.
• dł. 15 cm • śr. 6 cm.
58805635,90

brutto pln

brutto pln

Masażer z kuleczkami

Poręczny i uniwersalny, plastikowy masażer z trzema metalowymi kuleczkami. Umożliwia masaż
różnych części ciała.
• wym. 8 x 8 x 5 cm • śr. kuleczki: 1,6 cm.
Dzięki magnetycznym kulkom umożliwia połączenie masażu z terapeutycznym działaniem
magnesów. Magnetyczny masaż zwiększa przepływ
krwi i ilość tlenu docierającego do komórek ciała,
co pozwala na zmniejszenie stanów zapalnych.
Pomaga także łagodzić bóle mięśniowe i rozluźnić
spięte mięśnie.
588066
z kuleczkami magnetycznymi 35,90
588067
z kuleczkami
29,90

588067

588066

brutto pln

Przyrząd do masażu z rączką

Przyrząd do masażu z rączką, która ułatwia dotarcie
do trudno dostępnych miejsc, np. pleców. Poręczny
i łatwy w użyciu. Poprawia krążenie i rozluźnia mięśnie,
łagodzi dolegliwości bólowe, działa odprężająco,
znakomity także do masowania punktowego.

Młotek z wypustkami do masażu

• wym. końcowki 6 x 8 cm • dł. 29 cm
588013	
29,90
brutto pln
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Pałka do masażu – jeżyk

• śr. końcówki 9 cm • dł. 40 cm
588040	


infolinia: 801 577 544

39,90
brutto pln

Podane ceny są cenami brutto, zawierają 23% podatku VAT.



kuleczki
magnetycne

Procesy neurologiczne u osób starszych zachodzą wolniej. Zazwyczaj obniża się wrażliwość
wszystkich zmysłów. Senior trudniej dostrzega
kontrast, może mieć problemy z widzeniem przy
przygaszonym świetle, może słabiej odczuwać
bodźce smakowe i zapachowe. Zmniejszona
wrażliwość na doznania może zwiększać prawdopodobieństwo upadku, prowadzić do trudności
przy prowadzeniu samochodu, zwiększać ryzyko
poparzeń i kontuzji, oraz ograniczać możliwość
wykonywania ulubionych czynności takich
jak: robienie na drutach, gotowanie czy prace
w ogrodzie. Mimo, że niektóre z tych problemów
mogą być spowodowane zmianami w receptorach sensorycznych i narządach samych w sobie,
odpowiednie ćwiczenia mogą wpłynąć korzystnie
na poziom wykonywania czynności przez osobę
starszą. Pomoce do integracji sensorycznej mogą
być wykorzystywane w terapii osób starszych
przez odpowiedni dobór ćwiczeń do potrzeb osoby
rehabilitowanej.

127002
127002

132101

554004

Rehabilitacja,
aktywność ruchowa
Aktywność
poznawcza

więcej informacji
NA STRONACH 22–25

Relacje społeczne

Rehabilitacja, aktywność ruchowa Terapia światłem

• dł. boku 60 cm
101592
wys. 34 cm 499,90
101593
wys. 44 cm 599,90
101594
wys. 54 cm 599,90


• dł. boku 60 cm
101595
wys. 34 cm 499,90
101596
wys. 44 cm 599,90
101597
wys. 54 cm 599,90
brutto pln

• dł. boku 60 cm
101598
34 cm
101599
44 cm
101600
54 cm


Pufy liść białe
499,90
599,90
599,90
brutto pln

• dł. boków 60 i 120 cm
101601
wys. 34 cm 699,90
101602
wys. 44 cm 759,90
101603
wys. 54 cm 759,90


brutto pln

Pufy fala białe

• dł. boków 60 i 120 cm
101604
wys. 34 cm 799,90
101605
wys. 44 cm 859,90
101606
wys. 54 cm 859,90


brutto pln

Multimedia



Pufy kostki białe

Stół terapeutyczny

Pufy wypukłe białe

brutto pln

Arteterapia

Pufy wklęsłe białe



brutto pln

Biały materac

Materac wykonany z pianki, pokrytej trwałą
tkaniną PCV, łatwą do utrzymania w czystości.
• wym. 107 x 107 x 7 cm
• wym. 107 cm x 107 cm x 7 cm
101429199,90


Wyposażenie

Oparcie do puf (101592–101606) wykonane
z pianki, z drewnianym stelażem, pokryte
trwałą tkaniną PCV, łatwą do utrzymania w czystości. Elementy montażowe
w zestawie.
• 2 szt. • wym. 60 x 90 x 6 cm
101607699,90

brutto pln

Białe wałki

Miękkie wałki obszyte tkaniną bawełnianą. Mogą
stanowić wyposażenie białego pokoju, jak i służyć jako poduszki do ćwiczeń poza nim.
• śr. 20 cm • 1 szt.
101061
120 cm
99,90
101062
80 cm
79,90


www.seniorplus.edu.pl

Plac z ogrodem

Podane ceny są cenami brutto, zawierają 23% podatku VAT.

Oparcie do białych puf

brutto pln
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Rehabilitacja, aktywność ruchowa Terapia światłem

Zestaw z kulą lustrzaną

Kula obracająca się pod sufitem i oświetlona strumieniem światła daje wrażenie ogromnej przestrzeni.
Efekt poruszania się światła mobilizuje do aktywności
wzrokowej. W terapii wykorzystywana jest do ćwiczenia percepcji wzrokowej. Zestaw zawiera:
• lustrzaną kulę o śr. 20 cm z silnikiem
• reflektor punktowy PAR 36 z żarówką
• kolorowy filtr
127002399,90


brutto pln

Projektor
przestrzenny
MATHMOS

799

90

Projektor przestrzenny Mathmos

Wyświetla na ścianie lub suficie poruszający się obraz
o szerokości do 1,5 m. Do projektora można wybrać
dowolny wkład olejowy (128002) lub dowolny wkład
graficzny (128011) wraz z czterema wkładkami koloryzującymi – pełna oferta dostępna na naszej stronie
internetowej.
• wym. 30 x 26,5 x 15 cm
128001799,90


PLN

brutto pln

Tarcze wkłady olejowe

Zestaw 4 kolorowych wkładów do projektora.
• śr. 9,5 cm
128002699,90
brutto pln

Plazmowa kula

Funkcja sterowania dźwiękiem poprzez
wbudowany mikrofon (po ustawieniu
przełącznika w trybie audio kula rozświetla
się, gdy mikrofon zarejestruje odpowiednio głośny dźwięk). Regulowana czułość.
Dotknięcie punktu na szklanym korpusie
powoduje silniejsze rozświetlenie go.
• wys. 24 cm • śr. kuli 15 cm
• zasilacz 230 V w komplecie
517034169,90
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PLN

Podane ceny są cenami brutto, zawierają 23% podatku VAT.



Rehabilitacja,
aktywność ruchowa
Relacje społeczne

Aktywność
poznawcza

Rehabilitacja, aktywność ruchowa Terapia światłem

Lampa będzie idealnym uzupełnieniem pomieszczeń
relaksacyjnych czy sprzyjających stymulacji i aktywizacji zmysłów. Zmieniające się kolory stymulują uwagę.
Mogą stanowić element oświetlenia w białym pokoju.
Jasność i kolor światła można zmieniać dzięki pilotowi
na podczerwień (działa w promieniu 4 m). Do lampy
dołączono także zasilacz (czas działania naładowanego
urządzenia: powyżej 8 godzin, czas ładowania: 4–8 godzin). Wykonana z tworzywa sztucznego.
• wym. 40 x 40 x 40 cm
• dł. kabla zasilającego 1,85 m • 16 kolorów
• max. obciążenie 100 kg
• temp. użytkowania od -14 do +35 stopni Celsjusza
554003
Duży magiczny sześcian
499,90
554004
Magiczna kula
399,90


554003

Arteterapia

Magiczne lampy

554004

brutto pln

16 kolorów

Magiczny sześcian

brutto pln

Multimedia



Stół terapeutyczny

Magiczny sześcian to lampa, która z powodzeniem będzie służyć nie
tylko do rozjaśnienia pomieszczenia, ale także jako źródło dźwięku.
Wbudowany głośnik Bluetooth pozwoli na odsłuchanie muzyki lub
innych dowolnych dźwięków z urządzeń bezprzewodowych wykorzystujących tę technologię, takich jak: smartfon, tablet, laptop,
komputer. Sześcian będzie idealnym uzupełnieniem pomieszczeń
relaksacyjnych czy sprzyjających stymulacji i aktywizacji zmysłów.
Zmieniające się kolory przykuwają uwagę. Mogą stanowić element
światła i dźwięku w białym pokoju.
Jasność i kolor światła (8 kolorów) oraz głośność można zmieniać
dzięki pilotowi na podczerwień. Do głośnika dołączono także zasilacz
(czas działania naładowanego urządzenia: 8–12 godzin).
• dł. boku 15 cm • dł. kabla zasilającego 1,7 m
554001359,90

Zestaw 4 bezpiecznych świeczek
LEDowych. Tylko do użytku w pomieszczeniu.
• baterie (CR2032) w komplecie
• 4 szt.
• śr. 3,8 cm
• wys. 4,5 cm
36212624,90

PLN

brutto pln

Wyposażenie
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Świeczki ledowe
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Rehabilitacja, aktywność ruchowa Terapia światłem

Światłowody 100 x 200 cm

Wiązki światłowodów składają się z pałeczek światłowodowych, umieszczonych nad źródłem światła, ponieważ światło
podąża wzdłuż światłowodu, tak jak woda w wężu ogrodowym,
punkt świetlny jest prowadzony do końca światłowodu. Każdy
koniec włókna światłowodowego tworzy osobny punkcik
świetlny. Wirująca między żarówką a wiązką światłowodów
kolorowa płytka zapewnia zróżnicowany efekt świetlny.
• 6 kolorów • 100 szt. • dł. 2 m
132101
4 490,00

Światłowody

Warkocz przewodów światłowodowych zmieniających barwę po podłączeniu generatora do prądu. Zmieniające się kolory stymulują uwagę.
Światłowody mogą stanowić element światła w białym pokoju.
• dł. 3 m • śr. przewodu 3 mm • generator • 50 wiązek
132001
3 899,90


brutto pln



brutto pln

39990
PLN

Taśma LED 1 x 5m

• napięcie: 12V DC
• kolor: niebieski
• 1 x rolka 5 m
095549399,90

NOWOŚĆ

brutto pln

Światło UV

Możliwość ustawienia
na stole lub przymocowania
do ściany. 13 W, 230 V/50
Hz. • dł. 47 cm
127006229,90

Lampka zmieniająca kolory





brutto pln

Lampka zmieniająca kolory, wykonana z miękkiego tworzywa sztucznego. Pod lampką znajduję się przełącznik ON/
OFF. • śr. 10 cm
51703918,90
brutto pln

1290
PLN

Mini lampka światłowodowa

Lampka wykonana z zielonych włókien
światłowodowych, daje relaksujące,
delikatne światło. Bateria w komplecie.
• śr. 4 cm
• dł. 22 cm
51701112,90
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Mobilna szafka

2 29990
PLN

Aktywność
poznawcza

Mobilna szafka wielofunkcyjna

Pojemna szafka wykonana z białej płyty laminowanej
i niebieskiej płyty MDF. Wyposażona w szuflady i półki
– z jednej strony 3 szuflady o wym. 41 x 27,5 x 15,7 cm
i 2 półki o wym. 46 x 34 x 21,7 cm, z drugiej
2 szuflady o wym. 41 x 27,5 x 27,5 cm i 2 półki
o wym. 46 x 34 x 21,7 cm. Szafka posiada specjalne
miejsce ze ścianką z pleksy, w którym można umieścić
światłowody, wym. przestrzeni 16,5 x 18,3 x 118 cm.
W części przeznaczonej na projektor znajdują się 4 półki
o wym. 46 x 43 x 28,3 cm. Drzwi są zamykane na magnes.
• wym. 97 x 70 x 130 cm
100899
2 299,90

Relacje społeczne

brutto pln

Arteterapia

kółka z hamulcem

Pozwala na przemieszczanie
pomocy terapeutycznych
między łóżkami lub pokojami.

Stół terapeutyczny

Ćwiczenia usprawniające pracę rąk
czy wspierające utrzymanie odpowiedniej wrażliwości zmysłów są
ważnym elementem rehabilitacji
i wpływają korzystnie na poziom
wykonywania czynności przez osobę
starszą. W przypadku osób nieporuszających się samodzielnie rehabilitacja może odbywać się w łóżku. Aby
ułatwić przemieszczanie sprzętu rehabilitacyjnego, dużym ułatwieniem
będzie mobilna szafka wielofunkcyjna. W szufladach znajdziemy miejsce
na przechowywanie piłeczek, taśm
i innych małych pomocy do ćwiczeń. Listwa zasilająca z gniazdkami
pozwala nam podłączyć do prądu
magnetofon, światłowody, projektory
i inne urządzenia. Dzięki temu w jednej szafce możemy przemieszczać
sprzęt rehabilitacyjny, przechodząc
do kolejnych osób w obrębie jednego
pokoju lub też różnych sal.

Kolumna wodna 20 x 190 cm

Urządzenie to umożliwia sterowanie kolorem i nasyceniem bąbelków powietrza za pomocą dźwięku lub
dotyku z użyciem mikrofonu lub pilota. Możliwość
wydłużenia, jak i skrócenia czasu sterowania kolorem
oraz nasyceniem bąbelków. Możliwość wyboru 16
kolorów świecenia, zatrzymanie koloru, 4 częstotliwości zmiany barwy – błyskanie, migotanie, blaknięcie,
płynne przechodzenie. Do kolumn należy wlewać
wodę destylowaną.
• wym. 20 x 190 cm
132100
4 900,90


Kolumna może być wykorzystywana podczas zajęć mających
na celu doświadczanie zależności
pomiędzy dźwiękiem a wrażeniami
wzrokowymi. Sterowanie mikrofonem za pomocą potencjometru,
który znajduje pod obudową
urządzenia, pozwala wykazywać
zależności pomiędzy dźwiękiem
a ilością świecących szczebli, bez
elementu priorytetu. Poprzez
zamontowanie głośników w urządzeniu osiągamy efekt echa,
zmieniamy tonację głosu oraz
regulujemy jego barwę. W komplecie urządzenie posiada dwa
mikrofony ale jest też możliwość
podłączenia trzeciego mikrofonu.
Na mobilnej podstawie.
• wym. 62 x 42 x 148 cm
132102
6 999,90


brutto pln

Plac z ogrodem

Podane ceny są cenami brutto, zawierają 23% podatku VAT.

Kolumna świetlna

brutto pln
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miejsce na światłowody

Wyposażenie

wielofunkcyjna

pojemne szuflady

Rehabilitacja,
aktywność ruchowa

Rehabilitacja, aktywność ruchowa Terapia światłem
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Rehabilitacja, aktywność ruchowa

Równowaga

588008

Piankowe maty do masażu stóp

Lekka, piankowa mata z wypustkami, do masażu. Wzmacnia
mięśnie stóp, poprawia krążenie krwi, pomaga zapobiegać
płaskostopiu. Elementy można łączyć ze sobą na zasadzie
puzzli. • 4 szt.
• wym. elem. 31,5 x 31,5 cm
588008
mała

89,90

588017

• wym. elem. 52 x 52,5 cm
588017
duża

349,90



brutto pln

NOWOŚĆ

Mata „kamyczki”

588064

Podłogowa mata do masażu z wypustkami
w kształcie kamyczków.
Wykonana z tworzywa sztucznego EVA.
• wym. 120 x 32 cm • gr. od 0,5 do 1,8 cm
588064
120 x 32 cm
99,90

588065

Wykonana z gumy termoplastycznej TPR.
• wym. 61 x 30,5 cm • gr. od 0,2 do 1,1 cm
588065
61 x 30,5 cm
69,90


brutto pln

nylonowe włosie

Mata do masażu stóp z przyssawkami

Gumowa mata łazienkowa spełnia nie tylko funkcję masującą, ale także poprawia bezpieczeństwo. Dodatkowo
z przodu usytuowany jest owalny, podwyższony obszar
z nylonowym włosiem, który pozwala użytkownikowi
na łatwe czyszczenie stóp bez konieczności schylania.
Pozostała część maty charakteryzuje się wyraźną teksturą

z podniesionymi krągłościami, które masują stopy i wspomagają krążenie. Mata pozostaje bezpiecznie w miejscu
dzięki małym przyssawkom na jej dolnej części.
• wym. 37,7 x 37,7 cm
58800139,90


brutto pln

Fakturowe kwadraty

• 6 szt.
• wypełnienia i pokrycia: miękkie piłeczki, długie
futerko, krótkie futerko, groch, folia, chropowata guma
101400	
299,90

26
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pokrycia

14990

od

Zestaw podstawowy

różne rodzaje

PLN

Zestaw uzupełniający

• 3 szt.
• wypełnienia i pokrycia: piłeczki ping pongowe,
skaden, trawa
101401	
149,90


brutto pln

infolinia: 801 577 544

Podane ceny są cenami brutto, zawierają 23% podatku VAT.

Kwadraty z różnymi wypełnieniami, z pokryciem z tkaniny bawełnianej, podszyte antypoślizgową gumą. Ćwiczenia z kwadratami usprawniają motorykę
i rozwijają zmysł dotyku. Kwadraty można dotykać, a także chodzić po nich.
• wym. elem. 40 x 40 cm

Ćwiczenia na równowagę

Rehabilitacja,
aktywność ruchowa

Rehabilitacja, aktywność ruchowa Równowaga

Aktywność
poznawcza

3 pary

Woreczki do ćwiczeń równowagi



Relacje społeczne

Komplet kolorowych odważników do różnego rodzaju
ćwiczeń równoważnych i wzmacniających. 3 pary
o różnej wielkości i wadze, pokryte trwałą tkaniną
PCV, łatwą do utrzymania w czystości.
• pomarańczowy: wys. 20 cm, śr. 11 cm, 1,5 kg
• zielony: wys. 18 cm, śr. 9,5 cm, 1 kg
• czerwony: wys. 12,5 cm, śr. 9 cm, 0,5 kg
101398199,90
brutto pln

Kolorowe woreczki wypełnione ziarenkami grochu.
Służą jako pomoc do usprawniania koordynacji
ruchowej.
• wym. 12 x 12 cm • 100 g • 4 szt.
50004525,90

Wykonana z bawełny. • wym. 16 x 8 cm • 1 szt.
• różne kolory, sprzedawane losowo
5500327,90

Do ćwiczeń dla jednej lub
kilku osób. Specjalne mocowania
umożliwiają łączenie nart ze sobą.
Uczą współpracy w grupie oraz
rozwijają koordynację. Każda narta wyposażona w sznurek z rączką
i zaczepy do butów, które można
regulować.
• wym. 39,5 x 12,5 x 2,5 cm
• 1 para • różne kolory
30602099,90







Woreczki z grochem

brutto pln

brutto pln

Stół terapeutyczny

brutto pln

Ciuciubabka – opaska na oczy

Arteterapia

Letnie narty

Dysk sensoryczny z wypustkami, dwustronny, do ćwiczeń równowagi.
• śr. 33 cm
• maksymalne obciążenie 225 kg
52201545,90

Zestaw zawiera 5 małych i 5 dużych dysków
wykonanych z przyjemnej w dotyku gumy.
Elementy mają różne faktury i kolory. Zabawa dyskami ćwiczy zmysł dotyku, rozwija
zdolność opisywania wrażeń dotykowych,
może służyć do masażu stóp i dłoni, a także
do gier zespołowych. Dyski pakowane są
w woreczki.
• śr. 27 cm i 11 cm
• 2 8
601007	
359,90


Wyposażenie

Dyski z fakturami 1

brutto pln

10 szt.

brutto pln

www.seniorplus.edu.pl

Plansza z kulką

Labirynt trenuje zmysł równowagi
oraz koncentrację. Pomoc wykonana
ze sklejki.
• wym. 64 x 41 x 7 cm
• maks. obciążenie: 50 kg
036078179,90


SENIOR WIGOR

brutto pln
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Plac z ogrodem

Podane ceny są cenami brutto, zawierają 23% podatku VAT.



Multimedia

Dysk sensoryczny – miękki

Rehabilitacja, aktywność ruchowa

Równowaga

Kamienie
Różnorodne kolorystycznie i wielkościowo stopnie
z tworzywa sztucznego, imitujące prawdziwe
kamienie. Zadaniem uczestnika jest przeskakiwanie
z kamienia na kamień z zachowaniem równowagi.
Gra ćwiczy koordynację ruchową, równowagę oraz
gibkość. Elementy od spodu zabezpieczone gumowymi podkładkami uniemożliwiającymi przesuwanie
się podczas użytkowania.
• maksymalne obciążenie 100 kg

601009

601009

601058

Kamienie rzeczne

• 3 kamienie o wym. 36 x 36 x 36 cm,
wys. 8,5 cm
• 3 kamienie o wym. 25 x 25 x 25 cm,
wys. 4,5 cm
601009	
239,90

Półkule



Wyprofilowane, antypoślizgowe
elementy wypełnione piaskiem.
Służą do chodzenia po nich z zachowaniem równowagi. Ćwiczą
koordynację ruchową i sprawność.
• śr. 15 cm
• wys. 7 cm
• 6 szt.
• maksymalne obciążenie 100 kg
601010179,90

Duże kamienie

• 2 kamienie o wym. 36 x 36 x 36 cm,
wys. 8,5 cm
• 2 kamienie o wym. 40,5 x 40,5 x 40,5 cm,
wys. 17 cm
• 1 kamień o wym. 42 x 42 x 42 cm,
wys. 25,5 cm
601058	
499,90

17990
PLN

brutto pln

Zestaw do balansowania

Może być uzupełniony Trójkątną platformą (601026) oraz Kładką z taśmą
(601024) i Kładką do balansowania
(601025). Zestaw składa się z:
• 3 szt. dużych stopni o wys. 24 cm
i śr. 40 cm
• 2 szt. małych stopni o wys. 10 cm
i śr. 27 cm
• 5 szt. deseczek łączących stopnie
• wym. 144 x 13 x 3 cm
• maksymalne obciążenie 75 kg
601027999,90


brutto pln



brutto pln

Dysk równoważnia

Ćwiczenia na dysku wspierają
rozwój równowagi. Płyta nie jest
całkowicie stabilna, wymaga, aby
skoncentrować się na utrzymaniu
równowagi. Wykonany z tworzywa sztucznego. Dysk wymaga
połączenia z podstawą 601030
lub 601064, które są sprzedawane
osobno.
• wym. 22 x 14 cm
• maksymalne obciążenie 75 kg
601032 
149,90


Podstawa niska

Służy do tworzenia torów przeszkód z wykorzystaniem Kładki
do balansowania (601025) i Kładki z taśmą (601024) lub Dysku
równoważni (601032).
• wys. 10 cm
• śr. 40 cm
• 1 szt.
• maksymalne obciążenie 75 kg
60106455,90


brutto pln

brutto pln

wymaga połączenia
z podstawą 601064

601032

601064

14990
PLN
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infolinia: 801 577 544

Podane ceny są cenami brutto, zawierają 23% podatku VAT.
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Rehabilitacja,
aktywność ruchowa

Rehabilitacja, aktywność ruchowa Równowaga

Aktywność
poznawcza

601028

Huśtawka, która ćwiczy równowagę i koordynację ruchową. Ma antypoślizgową powierzchnię oraz wykonaną
z gumy amortyzację, która zabezpiecza podłogę przed
uszkodzeniem.
• wym. 52 x 22 x 14 cm • maksymalne obciążenie 75 kg
601028199,90


brutto pln

Roller – trener równowagi

601065

45990
PLN

Platforma do ćwiczeń



brutto pln

NOWOŚĆ
Stół terapeutyczny

Wysokiej jakości platforma do ćwiczeń
ze sklejki brzozowej, umieszczona
na 4 piłkach z elastycznego tworzywa
sztucznego. Zapewnia odpowiednią
stabilizację i dynamikę przy ćwiczeniach równoważnych i sensometrycznych. Szczególnie polecana
do treningu grupowego
• wym. 89 x 43 x 14 cm
• gr. platformy: 1,8 cm
• obciążenie maks. 150 kg
168025999,90
brutto pln

Multimedia

Balansowanie

588050

Drewniana deska i równoważnia do balansowana są prawdziwym wyzwaniem w ćwiczeniu
równowagi. Składają się z platformy do stania
oraz ruchomych kółek wkładanych w szynę
znajdującą się na spodzie deski/równoważni.

Trener równowagi z linkami

• kółka o szer. 16 cm i śr. 9,7 cm • waga 2,2 kg
• wym. platformy: 78 x 19,8 x 9 cm
588051
Deska-równoważnia 299,90

Trener równowagi to przyrząd umożliwiający
ćwiczenie różnorodnych partii mięśni m.in. talii,
brzucha, pleców, nóg i ramion. Dwa elastyczne
uchwyty pomagają utrzymać balans na urządzeniu oraz ćwiczyć mięśnie rąk. Wykonany
z PVC i polipropylenu, rozciągliwe linki z gumy
termoplastycznej TPR, uchwyty z pianki.
• dł. początkowa linki z uchwytem: 100 cm
• śr. maks. 53 cm • pompka
• instrukcja z przykładowymi ćwiczeniami
588047399,90





• kółka o szer. 16 cm i śr. 9,7 cm • waga 2,7 kg
• wym. platformy: 79 x 19 x 5,5 cm
588050
Deska do balansowania 299,90

588051

NOWOŚĆ

www.seniorplus.edu.pl
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Wyposażenie

Podane ceny są cenami brutto, zawierają 23% podatku VAT.

NOWOŚĆ

Plac z ogrodem



Bezpieczny w użyciu przyrząd do treningu reakcji
równoważnych, stymulowania wrażeń sensorycznych
i poprawiających motorykę. Wykonany z gumy, która
pod wpływem ucisku pod ciężarem ciała redukuje prędkość i chroni powierzchnię podłogi przed uszkodzeniem.
Wnętrze rollera wypełnione jest 2,5 kg piasku, co również wpływa na redukcję prędkości. Zapewnia to większe
bezpieczeństwo. Wypustki wzdłuż rollera dają efekt
stymulacji proprioreceptorów stopy.
• wym. 29,5 x 35,5 cm • maksymalne obciążenie: 100 kg
601065459,90

Relacje społeczne

PLN

Huśtawka nożna

Arteterapia

199

90

Rehabilitacja, aktywność ruchowa

Akcesoria do ćwiczeń

Serso

Gra zręcznościowa polegająca na umieszczeniu obręczy na prętach. Wykonana z pianki.
• wym. 30 x 30 x 13 cm
• 5 obręczy o śr. 12 cm
55200559,90


brutto pln

Gry zręcznościowe
01

01 Tęczowe piłeczki z chustami

02

Kolorowe, cienkie chustki z miękką kulką na końcu.
• 6 szt. • śr. piłeczki 5 cm • dł. boku chustki 45 cm
61401245,90


pakowane

6 szt.

03

w wygodną torbę

zapinaną na suwak

25

90
PLN

brutto pln

02 Gra zręcznościowa Wyceluj w puszkę

Gra polegająca na zbiciu piłeczką jak największej liczby puszek.
Łatwa do transportowania dzięki wygodnej torbie zapinanej na
suwak, wykonanej z tworzywa sztucznego.
• 10 puszek z pianki o wym. 8 x 9 cm
• 6 piłeczek piankowych 6 cm
552004149,90


04

brutto pln

03 Szarfa z rączką tęczowa

Kolorowe szarfy z drewnianym uchwytem do zabaw taneczno-ruchowych. • dł. uchwytu 48 cm • dł. szarfy 170 cm • 1 szt.
521048	
25,90
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04 Wstążka gimnastyczna

wym. worka
60 x 20 cm



brutto pln

05 Zestaw do boksowania duży

Ćwiczenia z zestawem trenują koordynację ruchową, poprawiają
refleks i motorykę. Elementy zestawu wykonane ze sztucznej
skóry.
• zestaw do mocowania w komplecie
• wym. worka 60 x 20 cm • wym. rękawic 23 x 11 cm
306184	
159,90

06



5990
PLN

 r óżne kolory,

wysyłane losowo
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06 Zapamiętaj, pokaż…

Ćwiczenia w naśladowaniu, rozpoznawaniu i nazywaniu czynności
oraz w zapamiętywaniu sekwencji ruchowych.
Karty, na których zostały przedstawione w symboliczny sposób
czynności, można wykorzystać do pracy z grupą, ale także w pracy
indywidualnej. Urozmaiceniem ćwiczeń mogą być zabawy z kostką (101215), sprzedawaną osobno.
• 24 karty o wym. 14,5 x 14,5 cm
19907159,90


infolinia: 801 577 544

brutto pln

Podane ceny są cenami brutto, zawierają 23% podatku VAT.

05

Podwójna wstążka do ćwiczeń gimnastycznych, zaopatrzona w
rączkę. Zabawa wstążkami pozwala na ćwiczenia wszystkich grup
mięśniowych ciała, a zwłaszcza mięśni barków i rąk.
• dł. rączki 23 cm • dł. wstążki 1,8 m • 1 szt.
• różne kolory, wysyłane losowo
60408625,90

Materace składane

Rehabilitacja,
aktywność ruchowa

Rehabilitacja, aktywność ruchowa Materace

11990
PLN

Aktywność
poznawcza

Maty gimnastyczne
– kształtki rehabilitacyjne

Lekka mata do ćwiczeń. Złożona z 3 części.
• wym. po rozłożeniu 155 x 62 x 2 cm
101071
pomarańczowa
119,90
101165
zielona
119,90

101071



101165

wygodne do

90

przechowywania

PLN

Materace 3-częściowe
– kształtki rehabilitacyjne

Materace stanowią podkład do ćwiczeń. Obszyte
trwałą tkaniną PCV, niezawierającą ftalanów,
łatwą do utrzymania w czystości.
• wym. po rozłożeniu 180 x 60 x 5 cm
• wym. 180 cm x 60 cm x 5 cm
101009
niebieski
199,90
101164
pomarańczowo-czerwony199,90

101164



Arteterapia

101009

brutto pln

od

Materac płaski – kształtka rehabilitacyjna

35990
PLN

Stół terapeutyczny

• wym. 200 x 85 x 8 cm
101004269,90


brutto pln

wypełnione pianką

Materace gimnastyczne

Narożniki materaca wzmocniono trwałą tkaniną PCV.
• wym. 200 x 120 x 6 cm
101139299,90

Pokrowiec materaca wykonany z materiału typu skaj,
wzmocnionego na narożnikach i wypełnionego pianką.
Posiada odpowietrzniki i uchwyty do transportu.
026043
rozm. 200 x 120 x 5 cm
359,90
026025
rozm. 200 x 120 x 10 cm
499,90
026026
rozm. 200 x 120 x 20 cm
799,90
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Materac – kształtka rehabilitacyjna

Relacje społeczne

199

brutto pln

Maty podłogowe
wyposażona

Mata podłogowa 0,8 cm



Wyposażenie

Mata podłogowa do ćwiczeń, wykonana z wysokiej
jakości materiału PCV. Dobrze izoluje i chroni przed
chłodem podłogi. • wym. 183 x 61 x 0,8 cm
52202545,90
brutto pln

Noppex

Mata podłogowa, antypoślizgowa, wykonana
z wysokiej jakości materiału PCV. Do ćwiczeń
gimnastycznych. • wym. 173 x 61 x 0,6 cm
52202649,90

Mata gimnastyczna wykonana z wysokiej
jakości materiału PCV. Lekka, odporna na ścieranie i działanie czynników zewnętrznych,
nie wchłania wilgoci i potu, posiada wysoką
elastyczność. Wyposażona w miękkie kolce
zapewniające efekt dodatkowej stymulacji.
• wym. 120 x 60 cm
• kolor niebieski
168008599,90





Mata podłogowa 0,6 cm

www.seniorplus.edu.pl
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w miękkie kolce

Rehabilitacja, aktywność ruchowa

Drabinki i leżanki

Drabinki gimnastyczne

Wyposażona
w lustro

Drabinka gimnastyczna pojedyncza

Drabinki gimnastyczne z zaczepami do montowania do ścian.
• lakierowane drewno • wym. 90 x 256 cm
026003659,90


brutto pln

Drabinka gimnastyczna podwójna

Drabinki gimnastyczne z zaczepami do montowania do ścian.
• lakierowane drewno • wym. 180 x 256 cm
026004999,90
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Drabinka przyścienna z lustrem

026003

026004

092483

Drabinka do różnego rodzaju ćwiczeń fizycznych
i sprawnościowych. Wyposażona w lustro, dzięki
któremu osoby ćwiczące mogą przyglądać się sobie
podczas gimnastyki. Lustro zamocowane na sklejce
o gr. 18 mm.
• śr. szczebli 3 cm • wym. 90 x 220 cm
092483
1 799,90
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Materace antypoślizgowe

Stanowią podkład do ćwiczeń. Obszyte trwałą tkaniną
PCV, niezawierającą ftalanów, łatwą do utrzymania w czystości, ich podłoże jest antypoślizgowe.
Wysokość swobodnego upadku HIC wynosi 2,1 m (wg
PN-EN 1177:2009).
101324
wym. 90 x 90 x 8 cm
329,90
101323
wym. 150 x 90 x 8 cm
599,90
101327
wym. 159 x 159 x 8 cm
999,90
101326
wym. 200 x 85 x 8 cm
759,90
101325
wym. 40 x 90 x 8 cm
199,90
101322
wym. 183 x 90 x 8 cm
699,90


101325

101324

101323

101327

101322

101326

brutto pln

Ławka gimnastyczna na kółkach

wyposażona w kółka ułatwiające
przemieszczanie ławki

Ławka wykonana z drewna iglastego. Drewniane nogi posiadają niebrudzące
gumowe stopki, a dodatkowo dwie z nich zostały wyposażone w kółka ułatwiające
przemieszczanie ławki. Wsporniki stalowe łączące elementy ławki usztywniają jej
konstrukcję zapewniając stabilność oraz bezpieczeństwo eksploatacji. Wszystkie
krawędzie płyty, belki oraz nóg są zaokrąglone. Po odwróceniu belka ławki o szerokości 10 cm może służyć jako równoważnia. • dł. 2 m • szer. 22 cm • wys. 30 cm
026068459,90


brutto pln

Siedzisko terapeutyczne

Składa się ze stalowej ramy i piankowego siedziska pokrytego łatwo zmywalną
tkaniną PCV. • wym. siedziska 140 x 26 x 14 cm • reg. wys. 53–63 cm
096223999,90
brutto pln

Kozetka przyścienna

Kozetka, montowana do ściany, którą w razie
potrzeby można w każdej chwili złożyć. Leże
wykonane z pianki, pokryte trwałą tkaniną
PCV, łatwą do utrzymania w czystości.
Solidny, metalowy stelaż zapewnia stabilność podczas leżenia na kozetce. Elementy
mocujące w komplecie. Stopki z możliwością
poziomowania.
• wym. leża 200 x 80 x 6 cm
• wys. kozetki 78 cm
095551
1 299,90
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Wyposażenie

Multimedia

Stół terapeutyczny

Arteterapia

Relacje społeczne

Aktywność
poznawcza

Rehabilitacja,
aktywność ruchowa

AKTYWNOŚĆ
POZNAWCZA

Aktywność poznawcza

Wzrok

250
kartoników

5990
PLN

Tangram 2 zestawy

Celem gry jest ułożenie większego obrazka (figury) według przygotowanego
wzorca lub własnej wyobraźni. Jeśli gramy z drugą osobą liczy się refleks.
Ten, kto pierwszy ułoży obrazek- wygrywa. W grze należy wykorzystać
wszystkie części, elementy muszą leżeć obok siebie, ale nie mogą na siebie
nachodzić, można obracać je na drugą stronę. Za pomocą tangramu można
ułożyć tysiące obrazków sylwetek ludzi i zwierząt, przedmiotów, czy figur
geometrycznych.
• 2 zestawy drewnianych, magnetycznych elementów
• 250 kartoników z wzorami
• dla 1–2 graczy
20209259,90

Geogram

Geogram służy do rozróżniania
figur geometrycznych, rozwija
spostrzegawczość i zdolności
manualne oraz pobudza wyobraźnię. Zestaw zawiera:
• 20 elem. ze sklejki w kształcie
plastrów miodu o dł. boku
8 cm
07302199,90
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8 cm

brutto pln

Kreatywne kostki

Zestaw 30 drewnianych kostek z różnymi wzorami
w 6 kolorach. Kostki mają na każdej ze ścian inny
wzór w innym kolorze. Układając kostki w pionie
lub w poziomie można stworzyć niezliczoną ilość
różnych wzorów i kombinacji! Dodatkowo, zestaw
zawiera 10 różnych propozycji wzorów do ułożenia,
jako punkt wyjścia dla nieograniczonej wyobraźni.
• drewniane pudełko o wym. 23,2 x 20 x 6 cm
z pokrywą z pleksi
• 30 drewnianych kostek o wym. 3,5 x 3,5 x 3,5 cm
• 10 kart z wzorami o wym. 22,2 x 17,8 cm
• instrukcja
532114199,90


NOWOŚĆ

brutto pln

Klocki edukacyjne
Klocki edukacyjne Canoe

Zestaw sześciennych klocków drewnianych
w dwóch najbardziej kontrastowych kolorach:
czarnym i białym, z nadrukowanymi prostymi
wzorami geometrycznymi (koło, kwadrat, krzyżyk,
iks). Dostarczają silnych bodźców wzrokowych.
Zapakowane w praktyczny, bawełniany woreczek.
• 60 szt. (po 30 w każdym kolorze)
o wym. 3 x 3 cm
826001269,90


9 arkuszy
Plansze do klocków Canoe

Zestaw plansz do klocków Canoe
(826001, sprzedawane osobno),
zawiera 31 wzorów o różnym
stopniu trudności. W teczce.
• 9 arkuszy formatu A4 z 31
wzorami
82600259,90
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Canoe

50 szt.

Dopasuj

Rehabilitacja,
aktywność ruchowa

Aktywność poznawcza Wzrok

40 fotografii (z niebieską ramką) przedstawiających
sytuacje, w których główną rolę odgrywają zmysły
człowieka oraz 10 kart (z czerwoną ramką) z symbolem 5 zmysłów. Zadaniem gracza jest przyporządkowanie karty z jednym z 5 zmysłów do odpowiedniej
sytuacji ukazanej na fotografii. Rozwija umiejętność
obserwacji, poszerza zakres słownictwa.
• 50 kart z twardej tektury o wym. 9 x 9 cm
• instrukcja
451001109,90


69
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Relacje społeczne

Dopasuj zmysły

Aktywność
poznawcza

do odpowiedniego
zmysłu

90
Arteterapia

PLN

Zdjęcia zwierząt

brutto pln

48 szt.

Podane ceny są cenami brutto, zawierają 23% podatku VAT.

Multimedia

PLN

Spójrz

i porównaj

604166

Spójrz i porównaj

Zabawa polega na dopasowywaniu przejrzystych
kwadracików z wzorami do odpowiadających im
kwadracików na planszach. Każda plansza zawiera 9 różnych okienek przedstawiających 9 różnych wzorów.
• 4 plansze o wym. 16 x 16 cm
• 36 transparentnych kwadratów
604166
dopasuj kontury
45,90
604167
dopasuj wzory
45,90


604167

www.seniorplus.edu.pl
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Wyposażenie

45

90

Plac z ogrodem



Stół terapeutyczny

Karty ze zdjęciami zwierząt oraz fragmentów ich
ciał, przedstawiających charakterystyczne cechy,
np. umaszczenie. Wzbogacają wiedzę o świecie
zwierząt oraz uczą umiejętności klasyfikowania,
rozpoznawania, grupowania.
• 48 kart przedstawiających 16 zwierząt,
o wym. 7 x 7 cm
• kostka do gry
60418869,90

Aktywność poznawcza

Wzrok

Domino Symetria

Domina polegają na dopasowywaniu
identycznych obrazków widocznych
na kartonikach lub takiej samej ilości
kropek. Gry kształcą logiczne myśleni
i twórczą aktywność.
• 32 elem. o wym. 7,5 x 10,5 cm
• dla 1–4 graczy
35900699,90


brutto pln

8990
PLN

Tęczowe kamyczki do zabaw kreatywnych

Zestaw kolorowych kamyczków wykonanych z twardego tworzywa
sztucznego, pozwalających tworzyć różne budowle i wzory. Pomoc
trenuje sprawność motoryczną oraz pomaga w nauce sortowania,
liczenia i sekwencjonowania.
• 48 elem. o wym. od 2,8 x 2,2 x 0,8 cm do 5,5 x 3,5 x 1,3 cm
• 1 2 dwustronnych obrazkowych kart aktywności z lakierowanego
kartonu o wym. 29,6 x 20,9 cm
50023189,90

Ułóż kształty
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Gra polega na układaniu form według własnego pomysłu na tablicach magnetycznych lub dopasowywaniu elementów do zadrukowanych kart. Doskonała zabawa rozwijająca wyobraźnię i koordynację wzrokowo-ruchową.
• drewniane pudełko o wym. 37,5 x 29 x 7,5 cm • 2 ramki
• 48 magnetycznych drewnianych form geometrycznych
• 28 kart do układania
532052399,90
brutto pln

4590
Układanka geometryczna

36

Pomoc zawiera karty ze wzorami. 4 przedstawiają wzory zawierające obrysy
wszystkich elementów składowych, 16
prezentuje wzory z zaznaczonym konturem
zewnętrznym. Do pracy z kartami niezbędne
są Kształty do układanki (036065, sprzedawane osobno). Układanka rozwija wyobraźnię twórczą, spostrzegawczość wzrokową
oraz planowanie przestrzenne.
• 20 kart formatu A4
19905479,90

Kształty do układanki geometrycznej
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Kształty dopasowane wymiarem do Układanki
geometrycznej (199054).
• 16 szt. różnych kształtów wykonanych
ze sklejki
03606545,90

infolinia: 801 577 544
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Podane ceny są cenami brutto, zawierają 23% podatku VAT.

PLN

Logiczne

układanki

Rehabilitacja,
aktywność ruchowa

Aktywność poznawcza Wzrok

Mozaika w drewnianym pudełku



brutto pln

5590

Aktywność
poznawcza

Drewniane klocki mozaiki służą do odtwarzania i tworzenia licznych
wzorów oraz kombinacji kształtów i kolorów. Pomoc rozwija spostrzegawczość i twórcze myślenie.
• 40 elem. w kształcie rombów i trójkątów w 5 kolorach
• książeczka z 48 wzorami o wzrastającym stopniu trudności
11600455,90

PLN

Elementy z obrazkami
owoców należy dopasować
do odpowiedniego koloru.
Plansza wykonana z drewna.
Pomoc ćwiczy koncentrację
i umiejętność rozpoznawania
kolorów.
• 30 elem. z obrazkami
• plansza
o wym. 32 x 32 x 0,9 cm
45304875,90

16990
PLN

brutto pln

Arteterapia



Relacje społeczne

Kolory – owoce
i warzywa

25 elem.
Geoland Junior – odkrywamy symetrię

Logiczne puzzle
Geometryczne kształty

Pomoc rozwija zmysł obserwacji i pamięć wzrokową.
Wykonana ze sklejki.
• 25 elem. o wym. 4 x 4 cm
• wym. podstawy
23,5 x 23,5 cm
20014249,90
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169
159

PLN

Mozaika Grzybki

PLN

W zestawie znajduje się 108 elementów w kształcie grzybków po 18
sztuk w sześciu kolorach. Należy wkładać grzybki w otwory tworząc
różne obrazy w/g załączonej książeczki lub własnej iwyobraźni. Wszystkie elementy wykonane z drewna. Obrazkowa instrukcja ze wzorami
do odtworzenia w środku.
• wym. opakowania – planszy 32 x 25,5 x 4 cm
• wym. grzybków 2,5 x 1,5 cm
073028159,90


Wyposażenie

90

brutto pln
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Figury geometryczne

Zestaw zawiera 40 figur geometrycznych w 4 kolorach.
Zabawa polega na układaniu poszczególnych figur odpowiadającym
kolorom na drewnianej płycie.
• wym. planszy 37 x 23,5 cm
• 40 drewnianych figur o wym. 3,5 x 3,5 cm
073027169,90


Plac z ogrodem

Podane ceny są cenami brutto, zawierają 23% podatku VAT.

90

Multimedia



Stół terapeutyczny

• plastikowa baza o wym. 30 x 16 cm
• 4 plastikowe lustra o wym. 27 x 14 cm, 30 x 10 cm
i 2 x 15 x 10 cm
• 64 kartonowe dwustronne karty pracy o wym. 15 x 10 cm
• 50 plastikowych elem. Geosticks o dł. od 3,3 cm do 14,8 cm
• 30 plastikowych kształtów geometrycznych
o wym. od 2,5 x 2,5 cm do 5 x 4 cm
500206169,90

brutto pln
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Aktywność poznawcza

Wzrok

NOWOŚĆ

Domino dotykowo-wizualne

Domino z wypukłymi obrazkami w kolorach o wysokim
kontraście umożliwia osobom z wadami wzroku rozróżnianie elementów i udział w zabawie. Na drugiej stronie
kartoników zostały nadrukowane kropki pozwalające
na grę w tradycyjne domino.
• 28 elem. domina o wym. 13 x 6,5 cm
• 15 okrągłych kartoników do oznaczania wygranych partii
451125125,90


brutto pln

10990
PLN

Warzywa i owoce – cienie
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Piramidka

Gra polega na ustawieniu na płytkach jak najwyższej wieży z krążków o wylosowanych kolorach. Gra trenuje koncentrację, koordynację wzrokowo-ruchową
oraz logiczne myślenie. W zestawie znajduje się:
• 16 płytek z kolorowymi kółkami
• 62 elem. o śr. 2,2 i wys. 1,2 cm w sześciu kolorach
• kolorowa kostka do gry • instrukcja
073009109,90


Nawlekaj nie czekaj

W trakcie gry odkryj kartę wpatrując się w nią przez kilka sekund, staraj się zapamiętać kolejność kolorów. Po sygnale nawlekaj na linkę jak najszybciej kolorowe
kule, zgodnie z układem odczytanym z karty. Gra jest znakomitym treningiem
zręczności i świetnym ćwiczeniem pamięci. Można w niej dostosować poziom
trudności do możliwości graczy. • 55 kart • 1 2 kulek • 1 klepsydra
• 2 linki • 60 żetonów • instrukcja • wym. op. 25,5 x 24,5 x 6 cm
04101925,90
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Składanka logiczna

Drewniana układanka trenująca spostrzegawczość i logiczne myślenie.
• drewniane pudełko o wym. 41,5 x 29 x 6,5 cm
• 6 tabliczek ze wzorami o wym. 25 x 6 cm
• 6 patyczków o dł. 25 cm i śr. 1 cm
• 6 podstawek o wym. 8,5 x 6,5 x 2 cm
• 42 kolorowe klocki o wym. 3,5 x 3,5 cm
073029239,90
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Sensoryczna gra polegająca na rozpoznawaniu poszczególnych warzyw
i owoców schowanych w torebce jedynie za pomocą dotyku, a następnie
umieszczeniu ich w odpowiednich miejscach na planszach (w łatwiejszej wersjina kolorowych i w trudniejszej- na czarno-białych).
• 36 elem. o wym. od 4 do 9 cm • 1 2 plansz o wym. 29,5 x 21 cm
• torebka o wym. 37,5 x 25 cm
25403769,90

Klepsydry

Rehabilitacja,
aktywność ruchowa

Aktywność poznawcza Wzrok

Klepsydra sensoryczna Jumbo

Po odwróceniu klepsydry kolorowy żel
powoli spływa na dno. • wym. 8 x 20 cm
51703359,90
brutto pln

Aktywność
poznawcza



Zygzakowa klepsydra 1 szt.

Przejrzysta klepsydra wykorzystująca przepływ oleistych substancji. Po odwróceniu
klepsydry kolorowe krople spływają w dół
po wyznaczonym „torze“.
• wym. 10 x 4 x 13 cm • 1 szt..
517031	
24,90
brutto pln

Relacje społeczne



Klepsydra olejowa

• wym 13 x 5,5 cm • 1 szt..
517036	


17,90
brutto pln

Tuby sensoryczne



Arteterapia

Przezroczyste i duże tuby pozwalają odkrywać różnymi zmysłami to co kolorowe, aromatyczne, głośne lub ciche. Do każdej tuby dołączone są dwie
pełne nakrętki i jedna nakrętka z otworami. Tuby rozwijają zmysły i zachęcają
do naukowej eksploracji, można wypełnić wybranymi przez siebie przedmiotami. Dzięki wentylowanym pokrywkom jest także możliwość zapoznania się
z zapachem danego obiektu.
• 4 tuby z przezroczystego, wytrzymałego tworzywa o wym. 31 x 6 cm
• 8 pełnych nakrętek o śr. 6 cm
• 4 wentylowane nakrętki o śr. 6 cm
358097145,90
brutto pln

Sensoryczne kule srebrne

brutto pln
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Stół terapeutyczny

Lustrzane kule wykonane
z wytrzymałej stali nierdzewnej.
W czasie ćwiczeń sensorycznychmożna się w nich przeglądać,
toczyć je i obserwować odbijające
się w nich światło. Odbicie daje
efekt rybiego oka.
• 4 kule o śr. 6 cm, 8 cm, 10 cm
i 15 cm
354060149,90



Wyposażenie

Funkcja sterowania dźwiękiem poprzez wbudowany
mikrofon (po ustawieniu przełącznika w trybie audio kula
rozświetla się, gdy mikrofon zarejestruje odpowiednio
głośny dźwięk). Regulowana czułość. Dotknięcie punktu
na szklanym korpusie powoduje silniejsze rozświetlenie go.
• wys. 24 cm • śr. kuli 15 cm
• zasilacz 230 V w komplecie
517034169,90
brutto pln

Brokatowa różdżka 1 szt.

Transparentna różdżka z brokatem lub koralikami w środku.
Po jej odwróceniu brokat pływający w cieczy przemieszcza
się w dół.
• 1 szt. • różne kolory, sprzedawane losowo • dł. 45 cm
517027	
7,90


Plac z ogrodem
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Plazmowa kula
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Aktywność poznawcza

Wzrok

NOWOŚĆ
Budujemy w 3D – zestaw klocków z kartami

Gra rozwijająca myślenie, która stawia przed graczami
wyzwania związane z budowaniem trójwymiarowych
puzzli z różnych perspektyw wizualnych. Czterdzieści dwustronnych kart zawiera układankę z przodu
i rozwiązanie z tyłu. Dzięki trzem poziomom trudności,
gra logiczna Budujemy w 3D – zestaw klocków z kartami jest dobrym sposobem na wyostrzenie wyobraźni
przestrzennej, krytycznego myślenia i umiejętności
rozwiązywania problemów. Zestaw zawiera:
• 15 kolorowych bloków o wym. od 4 x 4 cm
do 12 x 8 cm
• 40 kart • przewodnik
358116129,90


brutto pln
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90

4590

PLN

PLN

Klocki Bio

Klocki GEO

Zestaw drewnianych klocków, które służą do odwzorowywania
ćwiczeń z załączonej książeczki. Dzięki stopniowaniu trudności klocki
fascynują i przykuwają uwagę wszystkich, bez względu na wiek.
Książeczka zawiera zestaw ćwiczeń z podziałem na cztery stopnie
trudności: 2 klocki na dobry początek, zabawy geometryczne, rzuty,
konstrukcje złożone. Zabawa rozwija zdolność spostrzegania, rzeczowego działania, rozwijania własnych sposobów myślenia.
• 8 klocków o wym. 8 x 2 x 4 cm
11600145,90


brutto pln

TWORZENIE

Klocki GEO to siedem różnokształtnych brył geometrycznych w sześciu kolorach (czerwonym,
niebieskim, zielonym, żółtym, fioletowym, białym, czarnym), trwale połączonych z sześciennych klocków wykonanych z drewna; wymiary jednego klocka 3 x 3 x 3 cm. Klocki GEO bawią
i uczą graczy w każdym wieku. Rozwijają umiejętność określania stosunków przestrzennych,
wyobraźnię, stymulują i uwrażliwiają na odbiór sensoryczny. Pomoc służy również jako materiał ćwiczeniowy do ukierunkowanej pracy terapeutycznej. Do zestawu klocków dołączona
jest książeczka zawierająca 70 ułożeń z uwzględnieniem wzrastającego stopnia trudności.
Z wzorów wyodrębnić można trzy grupy: • przedstawienie pojedynczych kolorowych klocków;
• ułożenia z dwóch kolorowych klocków,
• konstrukcje z większej liczby klocków, bez zaznaczenia kolorów.
Klocki umieszczone są w drewnianym, estetycznym i trwałym pudełku o wymiarach
13,8 x 13,8 x 8 cm
11612579,90


brutto pln

Topologo Geo

52 klocki

dla 2 graczy

Topologo Geo umożliwia odtwarzanie w trójwymiarze, przy pomocy drewnianych klocków dwuwymiarowych, obrazów z kart zadań. Gra rozwija wyobraźnię przestrzenną i logiczne myślenie. Alternatywna wersja zabawy pozwala
rozwijać także zdolności komunikacyjne: jeden uczestnik opowiada, co widzi
na karcie zadań, a drugi odtwarza to za pomocą klocków.
• 52 klocki w 4 kolorach i różnych kształtach o wym. od 4,5 do 13,5 cm
• 30 kart zadań o wym. 15 x 15 cm
• 1 podstawka do kart zadań
• 2 podstawki do przegrody (pokrywa pudełka)
532084349,90
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Stosunki przestrzenne – klocki 1

Karty z ilustracjami klocków, które należy ułożyć biorąc pod uwagę przedmiot,
kierunek i kolor. Pomoc uczy klasyfikowania, porządkowania i ćwiczy umiejętność ustalania stosunków przestrzennych.
• 24 karty
• 2 podstawy z tworzywa
• dla 2 graczy
• 18 klocków w 3 typach (parter, piętro, dach)
200105	
149,90
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KONSTRUKCJI PRZESTRZENNYCH

Rehabilitacja,
aktywność ruchowa
Aktywność
poznawcza

Aktywność poznawcza Słuch

Dźwięki z otoczenia – BINGO

Gra polega na rozpoznawaniu dźwięków i połączeniu ich
z odpowiednimi kartami. Gra ćwiczy koncentrację uwagi,
umiejętność różnicowania dźwięków, rozpoznawania
dźwięków wybranych instrumentów muzycznych. Może
być wykorzystywana do pracy indywidualnej i grupowej.
• C D z nagraniami 25 dźwięków
• 25 dwustronnych kart o wym. 19,5 x 13,5 cm
• 150 czerwonych żetonów
451038159,90
brutto pln



Relacje społeczne

Zestaw 6 spinaczy audio, każdy z możliwością nagrywania
dźwięków do 10 sekund. Produkt może być wykorzystywany
w grach (np. do nagrywania wskazówek, zgodnie z którymi mają
postępować uczestnicy w trakcie gry) czy do nauki języków.
• 6 spinaczy w różnych kolorach z wymiennymi bateriami AG13.
356021329,90
brutto pln

199

90

60 szt.

PLN

Arteterapia



Mówiące spinacze

Dźwięki wokół nas – karty do prezentacji



brutto pln

351029
Multimedia

5990

Wyposażenie

PLN

Rozpoznawanie dźwięków

Zadaniem gracza jest rozpoznanie dźwięku i połączenie go
z odpowiednią ilustracją.
• 1 2 plansz o wym. 13,2 x 20,4 cm
• 1 20 kartoników
• C D z nagraniem dźwięków
351026
Dźwięki w domu
59,90
351029
Dźwięki wokół nas
65,90

351026



www.seniorplus.edu.pl
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od

Stół terapeutyczny

Gra polega na dopasowywaniu zdjęć ukazujących sytuacje
lub przedmioty do odpowiadających im dźwięków. 6 tematów: zwierzęta, muzyka, przedmioty, transport, emocje,
odpoczynek.
• 30 zdjęć o wym. 12 x 8,5 cm
• 30 zdjęć o wym. 29,7 x 21 cm
• C D z nagraniem
200111199,90

41

Aktywność poznawcza

12 elem. (6 par)

90

Piramida dźwięków

Pryzmy wydające różne dźwięki. Należy odnaleźć wśród nich pary, które są
dodatkowo oznaczone punktami tego
samego koloru. Gra ćwiczy percepcję
i pamięć. • 1 2 elem. (6 par)
306082119,90

PLN



10 dzwoneczków z przyciskiem

Lustrzane kule dźwiękowe

Kule wykonane ze stali nierdzewnej, wypełnione różnej
wielkości kuleczkami, dzięki czemu każda z nich wydaje
inny dźwięk (jedna z kul jest pusta). Różnią się także
nieznacznie wagą.
• śr. 10 cm • 6 szt.
354066219,90


brutto pln

brutto pln

Kolorowe dzwonki o różnej tonacji. Wydają dźwięki po uderzeniu przycisku,
dzięki czemu mogą być używane przez osoby mające trudności w utrzymaniu
dzwonków w ręce. Wykonane z solidnego metalu ze stabilną rączką, wyróżniają się czystym brzmieniem i trwałością. • śr. 8 cm • wys. 9 cm
604036459,90


brutto pln

Więcej instrumentów na stronach 76–80
Ocean

Pudełko wielotonowe

Jest wykonane z drewna. Wydaje 8 różnych dźwięków (do, re, mi…).
• 1 szt. • dł. 25,5 cm • śr. 10 cm
51102045,90

Podczas poruszania przemieszczające
się wewnątrz metalowe kuleczki imitują dźwięk szumu fal.
• śr. 25 cm
51103845,90





brutto pln

brutto pln

Zestaw perkusyjny na listwie

• 6 instrumentów na listwie
• wym. listwy 46 x 6,5 cm
511002249,90
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Podane ceny są cenami brutto, zawierają 23% podatku VAT.
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Słuch

Rehabilitacja,
aktywność ruchowa
Arteterapia

Relacje społeczne

Aktywność
poznawcza

Aktywność poznawcza Dotyk

100717

Skrzynki skarbów

Skrzynkę można wykorzystać do ćwiczeń usprawniających dotyk lub zabaw w zgadywanie. Należy odgadnąć
wyłącznie za pomocą dotyku, jaki przedmiot znajduje się
w środku. Wykonana z lakierowanej sklejki. Wyposażona
w otwory z rękawkami, przez które można wkładać ręce.
• śr. otworów 9 cm
• wym. 50 x 30 x 23 cm
100716
z 2 otworami
299,90
100717
z 4 otworami
399,90
brutto pln

650

Wyposażenie

PLN

Piasek kinetyczny
Ciuciubabka – opaska na oczy

Wykonana z bawełny.
• wym. 16 x 8 cm • 1 szt.
• różne kolory, sprzedawane losowo
5500327,90


brutto pln

Piasek

• 1 kg
4010116,50


www.seniorplus.edu.pl

brutto pln

Piasek kinetyczny jest bardzo miękki, nie wysycha, jego
ogromną zaletą jest to, że nie brudzi rąk. Nie należy
mieszać go z wodą. Zabawa z piaskiem, która przypomina
lepienie z plasteliny, ma także właściwości terapeutyczne
i wyciszające. W poręcznym wiaderku. • 5 kg
605074149,90


brutto pln

29,98 zł za 1 kg

SENIOR WIGOR

43

Plac z ogrodem

Podane ceny są cenami brutto, zawierają 23% podatku VAT.



Multimedia

Stół terapeutyczny

100716

Aktywność poznawcza

Dotyk

Tabliczki i kształty

115

90
PLN

Tabliczki i kształty czerwone

12 elementów drewnianych, które należy dopasować
do kształtów umieszczonych na tabliczkach. Ćwiczenie stymuluje zmysł dotyku.
• 36 elem. o wym. od 2,5 do 5 cm
• 1 2 tabliczek ze wzorami o wym. 16 x 8 cm
• dla 1–4 graczy
• elementy 3D płaskie
453002	
115,90


301017

brutto pln

Kostki dotykowe

Kostki dotykowe

Drewniane gry dla słabowidzących i niewidzących.
Za pomocą dotyku należy odnaleźć 12 par kostek o tych
samych fakturach. Staranne wykonanie sprawia, że klocki
są wyjątkowo przyjemne w dotyku.
• lniany woreczek do przechowywania
• 1 2 par okrągłych klocków z grubo wyfrezowanymi motywami o wym. 6 x 6 x 1,5 cm
301016
Kostki dotykowe A
239,90
• 1 2 par kwadratowych klocków z grubo wyfrezowanymi
geometrycznymi motywami o śr. 6 cm i gr. 1,5 cm
301017
Kostki dotykowe B
339,90


brutto pln

gr. 1,5 cm

Listwa z klockami o różnych fakturach. Gra polega m.
in. na ułożeniu elementów w kolejności odpowiadającej
zadaniu ułożonemu na jednej listwie. Wyczuwanie faktur
dotykiem rozwija wrażliwość palców.
• listwa o dł. 22 cm
• 9 elem.
40100999,90


brutto pln

Fakturowe płytki

Zestaw chodników z różnymi fakturami zapewniającymi dodatkowy efekt stymulacji receptorów. Do ćwiczeń rehabilitacyjnych
oraz ruchowych. Wykonane z drewna.
• 8 elem. o wym. 29,5 x 23,5 x 1,6 cm
118018169,90


brutto pln

Domino faktur

55

90
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Elementy o zróżnicowanej fakturze i kolorach, które należy dobrać w pary (ta sama
faktura i kolor). Umieszczone na drewnianej
podstawie.
• podstawa o wym. 33 x 22 cm
• 28 elem. o wym. 9 x 4,3 x 1 cm
11800255,90


PLN

infolinia: 801 577 544

brutto pln

Podane ceny są cenami brutto, zawierają 23% podatku VAT.

Listwa dotykowa

NOWOŚĆ
451127

Aktywność
poznawcza

451126

Rehabilitacja,
aktywność ruchowa

Aktywność poznawcza Dotyk

Maxi memory dotykowe

Arteterapia

brutto pln

Drewniane odważniki

Dotykowe kształty

Drewniane formy, które po wylosowaniu
z woreczka należy dopasować do rysunku
na planszy. Gra rozwija wyobraźnię, myślenie przestrzenne i zmysł dotyku.
• 25 elem. o wys. 3,5 cm
• 5 kart o wym. 21 x 13,5 cm
200037169,90

Należy znaleźć dwa odważniki o równych
masach i wówczas można sprawdzić czy
są takie same, ponieważ na spodniej części
walca są kolorowe kropki. Taki sam kolor
kropki wskazuje taką samą wagę.
• drewniana skrzynka o wym. 23,5 x 16 cm
• 1 2 walców o różnych wagach
532053139,90





brutto pln

Fakturowa opaska z kulką

Opaska wykonana z fragmentów materiałów o różnych fakturach. Dodatkowo
wewnątrz opaski ukryto kulkę, którą można
przesuwać.
• śr. ok. 20 cm • szer. 6,5 cm
10139639,90

brutto pln



brutto pln

606018

606019

Wyposażenie

12 elem. (6 par)

Labirynty zręcznościowe

Pomoc trenująca umiejętności manualne, zręczność
oraz koordynację ruchową.

Piramida wagi

Pryzmy o różnej wadze, należy odnaleźć wśród nich par,
są one dodatkowo oznaczone punktami tego samego
koloru. Gra ćwiczy percepcję i pamięć. • 1 2 elem. (6 par)
306083129,90


brutto pln

55

www.seniorplus.edu.pl

90
PLN

• wym. 40 x 12 x 21 cm
606018
Labirynt zręcznościowy 1

359,90

• wym. 31,5 x 26 x 20 cm
606019
Labirynt zręcznościowy 2


359,90
brutto pln
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Labirynty
zręcznościowe

Stół terapeutyczny



Relacje społeczne

Elementy z grubego kartonu zawierają obrazki o różnej teksturze. Gra
memo rozwija umiejętność obserwacji i łączenia informacji otrzymanych
za pomocą różnych zmysłów oraz spostrzegawczość, ćwiczy pamięć wzrokową i dotykową. • 3 4 kartonowe elem. o wym. 9 x 9 cm
451126
nasze środowisko
129,90
451127
natura
129,90

Aktywność poznawcza

Dotyk

NOWOŚĆ

Kuleczkowe duo, 3 szt.

Podwójne, gumowe piłeczki, wypełnione
kolorowymi kulkami. 3 poziomy wypełnienia piłek: 30%, 60% i 90%.
• 3 szt. • wym. 15 x 6 cm
614007219,90


brutto pln

Piłki sensoryczne z siateczką – zestaw 6 szt.

Zestaw piłek sensorycznych wykonanych z lycry i siatki, wypełnionych
małymi elementami z pianki EVA. Piłki są miękkie, miłe w dotyku i bezpieczne oraz łatwo dają się złapać. Na dodatek pływają na wodzie!
• 6 szt. w 6 różnych kolorach • śr. 13 cm.
614022119,90


brutto pln

Kulka z wypustkami do masażu

Mała kulka z wypustkami, do masażu i ćwiczeń, np. dłoni. Stożkowate
kolce pobudzają zakończenia nerwowe. Wykonana z twardej gumy.
• śr. 4,5 cm
5880104,90


brutto pln

Więcej na stronach 13–15

PLN

Zestaw sensorycznych piłeczek

Zestaw piłek o różnej strukturze
i powierzchni. Służą one do ćwiczeń
zmysłu dotyku, masażu rąk itp.
• 20 piłek
• śr. od 4 do 7,5 cm
• worek na rzep z wytrzymałej tkaniny
o wym. 32 x 40 cm
354028199,90

Piłka pętla

Piłeczka wykonana z kolorowych, gumowych pętli, do ćwiczeń usprawniających i wzmacniających dłonie.
• śr. 10 cm
61400445,90




brutto pln

6 szt.

brutto pln

6 szt.

Pokrowce na piłeczki manipulacyjne
Piłeczki z miękkiej gumy, wypełnione twardymi kulkami.
• 6 szt. • śr. 8 cm
614016299,90

Pokrowce o różnych fakturach i kolorach, zapinane na ekspres. Mogą
służyć do ćwiczeń sensorycznych. Dopasowane wymiarem do piłeczek manipulacyjnych (614016, sprzedawane osobno).
• 6 szt.
614015129,90





Piłeczki manipulacyjne
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brutto pln
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Relacje społeczne

Aktywność
poznawcza

TERAPEUTYCZNY

Pakiet sensoryczny



1 293

30
Arteterapia

PLN

Stół terapeutyczny

Zestaw pomocy sensorycznych w praktycznym, mobilnym
pojemniku z rączką.
• 511023 – 10 dzwoneczków z rączką – 1 kpl
• 517033 – Klepsydra sensoryczna Jumbo – 1 szt.
• 511053 – Dzwonki z rączką – 1 szt.
• 511018 – Kastaniety z rączką – 1 szt.
• 511009 – Marakasy 1 – 1 szt.
• 511038 – Ocean – 1 szt.
• 200033 – Dotykowa loteryjka – 1 szt.
• 101396 – Fakturowa opaska z kulką – 1 szt.
• 517021 – Świecąca tęczowa piłeczka – 1 szt.
• 604068 – Piłeczka Pajączek duża – 1 szt.
• 354028 – Zestaw sensorycznych piłeczek – 1 kpl
• 101400 – Fakturowe kwadraty – zestaw podstawowy – 1 kpl
• 116004 – Mozaika w drewnianym pudełku – 1 szt.
• 522027 – Dysk sensoryczny do balansowania – 1 szt.
• 522006 – Piłka sensoryczna 75 cm – 1 szt.
• 588001 – Mata do masażu stóp z przyssawkami – 1 szt.
• 552009 – Gra zręcznościowa Chwyć jajko – 1 szt.
199155
1 293,30
brutto pln

Wyposażenie

Skrzynia z rączką na kółkach 50 l

• wym. 59,3 x 39,3 x 34,2 cm
• transparentna
07508969,90


brutto pln

6990
PLN
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Produkty wchodzące w skład zestawu,
po wypakowaniu z oryginalnych pudełek,
mieszczą się w pojemniku 075089
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Logiczne myslenie
Gra strategiczna Tres

69

90
PLN

Tres to gra strategiczna, która wywodzi się z popularnej,
wszystkim znanej gry w kółko i krzyżyk. Przeznaczona
jest dla 2 graczy, których zadaniem jest zajmowanie
na przemian pól na planszy poprzez nakładanie krążków
w swoim kolorze na umieszczone na niej drążki. Każdy
gracz dąży do tego, aby jak najszybciej zająć 3 miejsca
w 1 linii: poziomo, pionowo, na skos w płaszczyźnie lub
w przestrzeni jednocześnie utrudniając to samo przeciwnikowi. Wygrywa ta osoba, która jako pierwsza ułoży
3 swoje krążki w jednej linii. Dzięki temu, że gracze mogą
układać swoje linie również na wysokość, gra jest dużo
ciekawsza i bardziej emocjonująca.
Wymaga skupienia i koncentracji. Pozwala ćwiczyć spostrzegawczość, myślenie logiczne i strategiczne.
• drewniana podstawa o wym. 12 x 12 cm z trzpieniami
o wys. 5,5 cm
• 24 krążki w dwóch kolorach: 12 żółtych + 12 czerwonych, o wym. 3,5 x 1,5 cm
• instrukcja
• drewniane pudełko o wym. 14,5 x 14,5 x 9 cm
11618969,90


3590
PLN

080001

080002

brutto pln

Memo z głoskami

Zestawy Memo rerki i Memo szumki to kartoniki z obrazkami, których atrybuty zawierają w swej nazwie słowo
z głoską r (rerki) lub z głoskami: sz, ż, cz, dż (szumki).
Pięknie zilustrowane przez Piotra Fąfrowicza karty będą
dodatkowym atutem.
• 72 kartoniki (36 par) z obrazkami
080001
Memo szumki
35,90
080002
Memo rerki
35,90


brutto pln

NOWOŚĆ

Tangram drewniany

Wykonana z drewna 7-elementowa
układanka z 54 wzorami do ułożenia.
• wym. całkowite 26,6 x 20 x 2,2 cm
• 27 dwustronnych kart z wzorami
o wym. 8,6 x 5,6 cm
• wieczko z pleksi
o wym. 25,8 x 18,8 x 0,1 cm
• 7 drewnianych elem.
o wym. od 8,5 x 4,2 x 1 cm
do 17,2 x 8,7 x 1 cm
54202249,90


brutto pln

Mistrz logiki – podstawowy

Drewniany MISTRZ LOGIKI wciągnie wszystkich w świat tajemnic i zapewni doskonałą
zabawę oraz sprawi, że gracze będą:
• obmyślać śmiałe strategie
• rozwiązywać nawet najtrudniejsze zagadki
• porozumiewać się ze sobą nawzajem
• wykonywać trudne obliczenia
• planować własne zabawy
• woreczek lniany do przechowywania
listwy, żetonów i kołków
089017	
159,90
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Gra Jenga

Gra zręcznościowa, polegająca na układaniu jak
najwyższej wieży, poprzez
przenoszenie klocków z dołu
wieży na szczyt. Gra ćwiczy
koncentrację i zręczność.
• 54 elem.
o wym. 7,5 x 2,5 x 1,5 cm
10501599,90


brutto pln

Podane ceny są cenami brutto, zawierają 23% podatku VAT.

Mistrz logiki – podstawowy

NOWOŚĆ
Puzzle Popołudniowy spacer, 160 el.

Puzzle 160 elementów. Po ułożeniu powstanie obrazek o wymiarach
41 x 27,8 cm. Wysoką jakość, nasycenie kolorów i bezpieczeństwo
układania zapewnia kalandrowany papier odbijający światło i wykorzystanie materiałów ekologicznych.
14437215,90

144372

brutto pln

Aktywność
poznawcza



Rehabilitacja,
aktywność ruchowa

Aktywność poznawcza Logiczne myslenie

Puzzle, 300 el.

Puzzle, które zestawione razem stworzą minigalerię. Połącz wzory
według własnego pomysłu i wyeksponuj jako dekorację. Kalandrowany papier odbijający światło, pokryty ekologicznymi farbami spożywczymi zapewnia wysoką jakość, nasycenie kolorów i bezpieczeństwo
układania puzzli. • 300 elem. • wym. po ułożeniu: 16 x 48 cm
144373
Górskie jezioro
14,90
144374
Kolorowe przyprawy
14,90
brutto pln

Puzzle Widok na Tatry, 500 el.

Piękny prezent dla miłośników gór. Puzzle są wyjątkowe, bo opierają
się upływowi czasu i zmiennym trendom. Układanie puzzli poprawia
koncentrację, uczy cierpliwości i stymuluje logiczne myślenie. Kalandrowany papier odbijający światło, pokryty ekologicznymi farbami
spożywczymi zapewnia wysoką jakość, nasycenie kolorów i bezpieczeństwo układania puzzli. • 500 elem. • wym. po ułożeniu: 48 x 34 cm
14437526,90


144373

144374

Relacje społeczne



brutto pln

Puzzle Koloseum o poranku, 1000 el.



144375
Arteterapia

Panoramiczne puzzle ze zdjęciem przedstawiającym Koloseum
o poranku. Puzzle są wyjątkowe, bo opierają się upływowi czasu
i zmiennym trendom. Układanie puzzli poprawia koncentrację, uczy
cierpliwości i stymuluje logiczne myślenie. Kalandrowany papier
odbijający światło, pokryty ekologicznymi farbami spożywczymi
zapewnia wysoką jakość, nasycenie kolorów i bezpieczeństwo
układania puzzli. • 1000 elem. • wym. po ułożeniu: 97 x 34 cm
14437625,90
brutto pln

Stół terapeutyczny

144376

Puzzle

105075

Puzzle przedstawiające piękne krajobrazy z różnych
zakątków świata.

105081

• wym. 68 x 48 cm
105075	

Wyposażenie

Puzzle 1000 Zachód słońca nad Santorini
29,90
brutto pln

Puzzle 2000 Wenecja, Włochy
• wym. 96 x 68 cm
105081	

39,90
brutto pln

105082

Puzzle 500 Watykan, Rzym, Włochy
• wym. 48 x 34 cm
105082	


29,90
brutto pln
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KRAJOBRAZY
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Aktywność poznawcza

Logiczne myslenie

Gdzie jest błąd? – zdjęcia

Zestaw fotografii przedstawiających różne
sytuacje z codziennego życia. Gra polega
na znalezieniu błędu, który znajduje się
na każdej z nich. Ćwiczenie stymuluje
rozwój myślenia logicznego, spostrzegawczości, może również służyć do ćwiczeń
językowych.
• 50 zdjęć o wym. 19,5 x 13,5 cm
451025134,90
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NOWOŚĆ

Cukierki – gra

Na każdym kafelku widnieją cztery połówki cukierków. Gracz wybiera jeden
ze swoich kafelków i układa go na planszy. Wybrany kafelek należy dopasować
tak, aby w jednym ruchu skompletować jak najwięcej smakowitych łakoci. Każda
para to jeden uzyskany punkt. Ułożenie ciasteczka zapewni nam kolejny ruch,
a cukrowy lizak to dodatkowe dwa punkty.
• dla 2–5 graczy • dwa warianty – podstawowy i zaawansowany
• wykonana z twardej tektury • wym. pudełka 20,5 x 20,5 x 6 cm
Zawartość pudełka:
• 5 6 kafelków cukierków o wym. 3,8 x 3,8 x 0,2 cm
• 16 żetonów dodatkowych punktów o wym. 3,2 x 1,6 x 0,2 cm
• 6 żetonów przewagi o śr. 3 cm i gr. 0,2 cm • instrukcja
16418549,90
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Spójrz i porównaj – dopasuj wzory

Zabawa polega na dopasowywaniu przejrzystych kwadracików z wzorami
do odpowiadających im kwadracików na planszach. Każda plansza zawiera
9 różnych okienek przedstawiających 9 różnych wzorów.
• 4 plansze o wym. 16 x 16 cm
• 36 transparentnych kwadratów
604167	
45,90

Karty – dopasuj przedmioty

Zestaw kart przedstawiających narzędzia oraz sceny z ich
użyciem.
• 24 szt.
• wym. 8,5 x 8,5 cm
40300936,90


brutto pln

brutto pln

Lotto – co nie pasuje?

Celem gry jest rozpoznawanie różnych przedmiotów oraz tworzenia
relacji logicznych.
Na planszach przedstawiono
po 4 przedmioty, spośród których
tylko 3 pasują do danej grupy.
• dla 1–2 graczy
• 8 dwustronnych plansz
o wym. 21 x 30 cm
• 32 karty z obrazkami
o wym. 8,5 x 8,5 cm
40301272,90
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Rehabilitacja,
aktywność ruchowa

Aktywność poznawcza Pamięć

Autor poradnika wychodzi z innego
założenia:
– inspiruje i zachęca do działania,
– sugeruje, co zrobić z nadmiarem czasu,
którego na emeryturze nie umiemy sobie
wypełnić,
– podpowiada, jak dostrzec jasne strony
„nowego życia”, jak zaplanować codzienność, poranki i wieczory, kiedy człowiek
budzi się z niechęcią i wieczorem nie
może zasnąć,
– podaje wiele adresów, wskazuje miejsca,
gdzie warto się udać, choćby na chwilę.
14930435,90

Książka zawiera zestaw ćwiczeń stworzony
na bazie wieloletnich doświadczeń płynących z pracy zawodowej autorów oraz
dostępnej literatury. Nie opiera się ona
na konkretnej metodzie. Ćwiczenia o różnym stopniu trudności oraz zróżnicowanej
tematyce, bazujące na wiedzy ogólnej, nadają się do prowadzenia zajęć o charakterze
zarówno indywidualnym, jak i grupowym.
Istotne cechy:
– przejrzystość i czytelność kart,
– karty pracy z odpowiedziami,
– różnorodna tematyka,
– możliwość modyfikacji ćwiczeń,
– zróżnicowany stopień trudności,
– skierowany do różnych grup zawodowych
(psycholog, pedagog, pielęgniarka,
opiekun medyczny, neurologopeda,
terapeuta) oraz do chorych i opiekunów
rodzinnych,
– ćwiczenia stworzone na bazie praktyki
zawodowej.
• format: A4 • 252 str.
14930359,90
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Akademia Umysłu Senior

Zestaw do samodzielnych ćwiczeń pamięci
i koncentracji w domu z wykorzystaniem
programów multimedialnych wraz z poradnikiem. Zawiera licencję jednostanowiskową.

brutto pln

Relacje społeczne

Trenuj umysł

Aktywne ćwiczenia pamięci

Pomoc służąca ćwiczeniu pamięci. Składa się
z 10 plansz A4 przedstawiających zdjęcia różnych
przedmiotów (od 3 do 7 na jednej planszy) oraz
50 tafelków o wym. 6 x 6 cm, przedstawiających te
same, tym razem pojedyncze zdjęcia. Zadanie polega
na wybraniu spośród rozłożonych na stole tafelków
te, które odpowiadają zdjęciom przedstawionym
na prezentowanej planszy. Można także opisać
przedmioty ze zdjęć, opowiedzieć do czego służą.
Ćwiczenie można przeprowadzić z odkrytą planszą
lub, w trudniejszej wersji, zakryć ją po 10 sekundach.
19925299,90


Arteterapia

Poradnik niezbędny dla emeryta, który
pragnie się cieszyć życiem bez uszczuplenia
zawartości portfela. Zachęca do działania,
do walki z stereotypowym wyobrażeniem
człowieka na emeryturze, który – jak mawiają satyrycy – nie wie, czy lepiej położyć
się do łóżka wcześniej, by nie nudzić się
przez cały wieczór, czy też przed północą,
by nie nudzić się od rana.

brutto pln

Stół terapeutyczny

Jak się nie nudzić na emeryturze?

Więcej na stronie 137

NOWOŚĆ

Multimedia

WYMAGANIA TECHNICZNE:
• System: Windows 7/8/10;
• Procesor: 1.5 GHz; • RAM: 1GB;
• Wolne miejsce na dysku: 300MB;
• Karta graficzna: 256 MB;
• Karta dźwiękowa: zgodna z DirectX9;
031803109,90
brutto pln

Pamięć 3D

2590
PLN

www.seniorplus.edu.pl

Gra polega na ułożeniu kostek zgodnie ze wzorem
na odsłoniętej na chwilę karcie ze stosu „kart wzorów“.
Czas na ułożenie odmierzany jest przez klepsydrę.
Gracz, który najszybciej będzie układał kostki według
zapamiętanego wzoru, zostanie zwycięzcą. Gra jest
świetnym treningiem spostrzegawczości, pamięci
i wyobraźni przestrzennej.
• 25 kolorowych kostek o wym. 2 x 2 x 2 cm
• 55 kart wzorów o wym. 6 x 9 cm
• k lepsydra o wys. 8 cm • 100 żetonów o śr. 1,5 cm
04112925,90
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Zawartość zestawu:
• Poradnik Akademia Umysłu Senior – Indywidualny trening pamięci i koncentracji
(wersja papierowa).
• Zestaw 6 programów multimedialnych
do samodzielnego treningu (indywidualny
klucz aktywacyjny do pobrania programów).

Aktywność poznawcza

Pamięć

65

90
PLN

34 elem. (17 par)

Memory

tematyczne
451107

451108

Memory tematyczne

451109

451110

Gra tematyczna ćwicząca pamięć wzrokową,
umiejętność kojarzenia, logiczne myślenie
i koncentrację. Wzbogaca słownictwo z zakresu
danego tematu (zwierzęta, jedzenie, kultura,
miejsca). W trakcie gry uczestnicy kolejno
odkrywają po dwa obrazki. Jeżeli jest to para,
to gracz ją zabiera, jeżeli nie, obrazki trafiają
na poprzednie miejsce.
• 3 4 elem. (17 par) o wym. 9 x 9 cm
451107
Zwierzaki
65,90
451108
Jedzenie
65,90
451109
Kultury
65,90
451110
Miejsca na świecie
65,90
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Gdzie żyją zwierzęta?

Elementy z grubego kartonu zawierają obrazki o różnej teksturze. Gra
memo rozwija umiejętność obserwacji i łączenia informacji otrzymanych za pomocą różnych zmysłów oraz spostrzegawczość, ćwiczy
pamięć wzrokową i dotykową. • 3 4 kartonowe elem. o wym. 9 x 9 cm
451126	
129,90

Gra skojarzeń, w trakcie której uczestnicy mogą trenować pamięć
i umiejętność kojarzenia faktów: jakie zwierzęta żyją w gospodarstwie, w puszczy, na pustyni, na biegunach lub pod wodą.
• 5 sześciokątów z grubego kartonu o dł. boku 7,5 cm przedstawiających miejsca, w których żyją zwierzęta
• 30 kwadratów z grubego kartonu o dł. boku 7,5 cm przedstawiających zwierzęta • kostka do gry o dł. boku 3,5 cm
45110199,90





Maxi memory dotykowe – nasze środowisko
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Historia Polski – quiz

PLN

Na 191 kartach znajdują się

764 pytania i 1528 odpowiedzi

brutto pln

Relacje społeczne



6990

Aktywność
poznawcza

Na 191 kartach znajdują się 764 pytania i 1528 odpowiedzi. W trakcie gry jej uczestnicy poruszają się pionkami
po torze planszy i odpowiadają na pytania z wyciągniętych
kart, w zależności od koloru pola, na którym postawili
swój pionek. Dodatkowe punkty można zdobyć określając
jakie ważne wydarzenie w historii Polski miało miejsce
pod datą widniejącą na karcie z talii kart „ważnej daty”.
W trakcie gry wiele emocji zapewniają również strzały
do celu z katapulty, które będą treningiem umiejętności
manualnych graczy. „Quiz – Historia Polski” to świetna
zabawa i jednocześnie bogate źródło informacji na temat
polskiej historii.
• 88 kart pytań i odpowiedzi • 8 kart liter a, b
• 14 kart ważna data • 4 pionki • kostka do gry
• plansza o wym. 16,5 x 21 cm • 80 żetonów
• k lepsydra • n otes • kubek • kulka • katapulta
• instrukcja • dla 2–4 graczy
04109669,90

Quiz o Polsce

Gra jest doskonałą i emocjonującą zabawą, sprawdzającą
i wzbogacającą wiedzę na temat polskiej historii, geografii,
kultury i przyrody. Podstawowe zadania graczy to wybieranie właściwej odpowiedzi (jednej z trzech) na wybrane
losowo pytanie. Dodatkowym urozmaiceniem jest sprawdzenie znajomości polskiej ortografii oraz umiejętności
wymowy trudnych polskich zdań.
• dla 2–6 graczy
04102949,90

Arteterapia

brutto pln

Stół terapeutyczny



Rehabilitacja,
aktywność ruchowa

Aktywność poznawcza Pamięć

Fascynująca gra i świetna zabawa, w trakcie której uczestnicy odpowiadają
na pytania dotyczące historii, geografii i przyrody, nauki i techniki oraz kultury
i sztuki świata. Gracze mogą odpowiadać na 180 pytań z 45 kart, a do wyboru
mają 540 odpowiedzi. Podczas gry mogą wykazać się również swoją zręcznością, strzelając z katapulty do celu. Zawartość:
• plansza • pionki 3 szt. • karty • kostka do gry • żetony
• k lepsydra • instrukcja
04104249,90
brutto pln

Fascynująca gra i świetna zabawa, w trakcie której uczestnicy odpowiadają
na pytania dotyczące historii, geografii i przyrody, nauki i techniki oraz kultury
i sztuki Europy. Gracze mogą odpowiadać na 180 pytań z 45 kart, a do wyboru
mają 540 odpowiedzi. Podczas gry mogą wykazać się również swoją zręcznością, strzelając z katapulty do celu. Zawartość:
• plansza • pionki 3 szt. • karty • kostka do gry • żetony
• k lepsydra • instrukcja
04104149,90
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Polska Luxtorpeda

Polska Luxtorpeda to gra imprezowa, przy której świetnie będą
się bawić młodsi i starsi. Pudełko zawiera wersję podstawową,
w którą mogą grać nawet 5-letnie dzieci, oraz rozszerzenie dla
starszych graczy! Dynamiczna rozgrywka spodoba się fanom gier
typu Dobble czy Jungle Speed. W grze występują różne postaci
i obiekty związane z polską kulturą, historią i przyrodą. Jednak
żeby wygrać, nie trzeba ich znać – o zwycięstwie zadecydują
pamięć i refleks! Ale przy okazji można się też czegoś nauczyć.
• 112 kart o wym. 10 x 6,2 cm • instrukcja
• czas gry ok. 20 min • dla 2–8 graczy
06302849,90
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Quiz o Europie

Multimedia

Quiz o świecie

Aktywność poznawcza

Pamięć

Klocki Canoe – pamięć

Układanie wzorów z klocków pozwala trenować
pamięć przestrzenną, znacząco zwiększa jej pojemność,
intensywnie ćwiczy koncentrację uwagi, stymuluje
zmysł wzroku dzięki kontrastowym kolorom i geometrycznym wzorom na klockach.
• wym. pudełka 17 x 17 x 5 cm
• 20 klocków (po 10 w każdym kolorze)
o wym. 3 x 3 cm
• podstawka o wym. 15 x 3 cm
• 14 dwustronnych kart o wym. 15 x 15 cm
826003189,90


brutto pln

Jedzenie – gra

Jednen zestaw dla 5 graczy, dający
3 możliwości gry: gra językowa, sortowanie i lotto. Gra jest świetnym pretekstem
do zdobycia wiadomości i przeprowadzenia dyskusji o prawidłowym odżywianiu.
• 5 dwustronnych plansz 24 x 18 cm
• 35 plansz- zdjęć o wym. 24 x 18 cm
• 5 żetonów o śr. 6 cm
• 25 zdjęć o wym. 8 x 7 cm
200137159,90


brutto pln

Pamięć – litery

W grze wygrywa ten, kto najlepiej zapamięta położenie
odpowiednich par, odkrytych na chwilę, spośród wszystkich
tabliczek leżących na stole rewersem do góry. Gra jest świetnym treningiem pamięci i spostrzegawczości. Ma również
drugi rozbudowany wariant z dodatkowymi rekwizytami.
• plansza o wym. 21 x 15,5 cm
• 32 pary kartoników 3,5 x 4 cm • 4 pionki • kostka do gry
• instrukcja • dla 2–4 graczy
04109315,90


Zawody i atrybuty

brutto pln

Gra zawiera zestaw 12 kart przedstawiających osoby, które reprezentują
różne zawody oraz 48 kart ilustrujących
przedmioty, które należy dopasować
do odpowiedniego zawodu. Rozwija spostrzegawczość i uczy nowego
słownictwa.
• 1 2 kart o wym. 8 x 15 cm
• 48 kart o wym. 7,5 x 7,5 cm
• instrukcja
451003109,90
brutto pln

Mistrz getriko
Co, gdzie jest?

Wielowariantowa gra polegająca
na połączeniu wylosowanego obrazka
z odpowiednim miejscem na planszy
zgodnie z przedstawionymi przez prowadzącego regułami. Ćwiczy spostrzegawczość, koncentrację, wprowadza poczucie
dyscypliny czasowej. Gra przygotowana
jest również do nauki języka angielskiego,
poszerza słownictwo i wprowadza pojęcie
rymu. Znakomita do utrwalania wyrażeń
określających relacje przestrzenne między przedmiotami.
• plansza o wym. 37 x 48 cm
• 36 kartoników
35100949,90
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Mistrz getriko to uniwersalna gra logiczna dla 1 do 6 osób.
Gra polega na manipulowaniu i układaniu kolorowych trójkątów w taki sposób, żeby otrzymać wzór (witraż) zgodny
z wylosowaną kartą, przy czym każdy z graczy ma inną kartę
i zmierza do ułożenia innego wzoru. Celem gry jest ćwiczenie
spostrzegania i tzw. myślenia kombinatorycznego. Wielokrotne obracanie trójkątów prowadzi bowiem do gromadzenia doświadczeń, które stanowią podstawę kształtowania
orientacji przestrzennej, intuicji geometrycznej i wyobraźni.
Uczy planowania swoich ruchów i przewidywania ruchów
przeciwnika. Słowo „getriko” jest utworzone z połączenia
sylab: GE – tzn. geometryczna, TRI – tzn. oparta na trójkątach, KO – tzn. kombinatoryka. Oznacza to, że Mistrz Getriko
to mistrz kombinatoryki opartej na trójkątach.
• 48 wzorów o śr. 10,5 cm
• 7 kolorowych trójkątów o dł. boku 7 cm
11617735,90
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Rzymskie

604179

Rehabilitacja,
aktywność ruchowa

Aktywność poznawcza Pamięć

604178

Aktywność
poznawcza

liczby

Rzymskie liczby

Zestawy utrwalające znajomość cyfr rzymskich
– po jednej stronie kartonika są cyfry rzymskie, po drugiej arabskie. Zestaw składa się z 20 kart drukowanych
dwustronnie.

• wym. 8 x 6,5 cm
604178
zestaw 1 (1–20)
604179
zestaw 2 (21–100)
604180
zestaw 3 (100–2100)

19,90
19,90
19,90
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604180

1990
PLN

Arteterapia

DZIAŁANIA

matematyczne
Zestaw do działań matematycznych

PLN

Multimedia

18990

brutto pln

162 kości
Wyposażenie

Zestaw kości matematycznych

Zestaw kości daje
wiele możliwości zabaw
z matematyką. Poręczna
walizka z przezroczystego
tworzywa sztucznego
ułatwia przechowywanie.
• 162 kości do gier matematycznych
• 14 różnych rodzajów
514035189,90


Bingo dodawanie i odejmowanie w zakresie 100

Gra w Bingo z zastosowaniem działań matematycznych to świetna zabawa, ale i okazja do ćwiczenia umiejętności liczenia
w pamięci.
• dla 2–6 graczy
• 2 zestawy po 6 kart (dodawanie i odejmowanie)
• 108 kartoników z działaniami
19905149,90

brutto pln
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Stół terapeutyczny

Zestaw kart z grubego, solidnego kartonu. Wszystkie kartoniki są obustronne, z czarnym nadrukiem
z jednej strony i z czerwonym nadrukiem z drugiej.
Pomoc pozwala na przeprowadzanie wielu ćwiczeń
w zakresie działań matematycznych. W skład
zestawu wchodzi 101 kart z cyframi od 0 do 100:
40 kart (po 4 szt. z cyframi od 0 do 9), 11 kart
(od 0 do 10), 6 kart (od 10 do 15), 22 karty
(po 2 szt. od 10 do 20) oraz 36 kart ze znakami
działań matematycznych.
• 216 kartoników o wym. 4,8 x 4,8 cm
• walizeczka z tworzywa
451055119,90

brutto pln
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Aktywność poznawcza

Pamięć

Schubitrix

59

90
PLN

Schubitrix – mnożenie

2 gry edukacyjne pozwalające trenować działania matematyczne w zakresie 100.
• 48 trójkątów
• różne poziomy trudności
• dla 1–4 graczy
312050	
59,90

Układanka na zasadach domina w kształcie trójkątów – układając
należy dopasować do trzech boków odpowiedni element. Na każdym
boku zapisane są zadania lub odpowiedzi. Powstałe figury umożliwiają samokontrolę wykonanego zadania. Układanki rozwijają zdolności
percepcyjne, logiczne myślenie oraz spostrzegawczość.
• 2 układanki po 24 karty
• 48 trójkątów wym. 6 cm
• wkładka do sortowania
31202959,90





Schubitrix – Dodawanie i odejmowanie do 100

brutto pln
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Karty ćwiczeń – Ćwiczenia pamięci
symultanicznej i sekwencyjnej

Sprawność posługiwania się pamięcią jest
jednym z warunków prawidłowego funkcjonowania człowieka w świecie. Od świadomego kierowania uwagi, koncentracji
na docierających bodźcach oraz zapamiętywania, odtwarzania i przeszukiwania pamięci
uzależniony jest proces uczenia. Zaproponowane ćwiczenia pamięci
pozwalają stymulować mechanizmy prawo i lewopółkulowe oraz
wpływają na integrację pracy obu półkul mózgu. Ćwiczenia pamięci
symultanicznej stymulują półkulę prawą, przetwarzającą bodźce
globalnie, holistycznie. Ćwiczenia pamięci sekwencyjnej natomiast
stymulują przetwarzanie informacji element po elemencie w lewej
półkuli mózgu, która m.in. ujmuje relacje miedzy elementami.
• 20 plansz tekturowych formatu A4 z kolorowymi rysunkami,
dwustronnie zafoliowane
• 36 plakietek
• instrukcja do wszystkich ćwiczeń
• teczka tekturowa formatu A4, zapinana na rzepki
81400679,90

15990
PLN

Mnożenie – domino

Domino z tabliczką mnożenia. Pomoc zawiera 4 zestawy po 24
tabliczki. Zestaw 1: żółte tabliczki to mnożenie przez 2 i 3. Zestaw 2:
czerwone tabliczki to mnożenie przez 4 i 5. Zestaw 3: zielone tabliczki to mnożenie przez 6 i 7. Zestaw 4: niebieski tabliczki to mnożenie
przez 8 i 9. Zestawy można wykorzystywać jako osobne gry lub
łączyć je, by zwiększyć poziom trudności. Każdy zestaw posiada inny
kolor dla łatwej identyfikacji. Trwałe i łatwe do czyszczenia domino
umieszczone jest w solidnych pudełeczkach.
• 24 elem. o wym. 4 x 8 cm
359005159,90
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Małe bańki mydlane

Rehabilitacja,
aktywność ruchowa

Aktywność poznawcza Mowa

Patyczek służący do puszczania
baniek znajduje się wewnątrz butelki,
aby go wyłowić trzeba zanurzyć
palce w płynie.
• poj. 60 ml • wys. 9 cm
5170022,50
Aktywność
poznawcza

brutto pln

Relacje społeczne



Nagraj i odtwórz



Arteterapia

Małe, kolorowe pudełeczka umożliwiające nagrywanie 10-sekundowych
sekwencji. Przydatne w grach, podczas
których można nagrywać wskazówki czy
polecenia, przy nauce języków obcych,
itp. Zawiera wymienne baterie LR44.
• śr. 4,5 cm • 6 szt.
356040239,90
brutto pln

różne kolory,

sprzedawane losowo

Piórka małe

• dł. od 3 do 14 cm
• 20 g
60304811,90
brutto pln

59,50 zł za 100 g



brutto pln

Karty do ćwiczeń artykulacyjnych dla seniorów



Wyposażenie

Ćwiczenia motoryki narządów artykulacyjnych oparte są
naśladowaniu tego, co robią osoby przedstawione na zdjęciach.
Na karcie prezentowane jest pojedyncze ujęcie ruchu lub jego
kolejne sekwencje. Autorzy dołożyli starań, aby były dobrze
widoczne kolejne etapy ruchu. Zadaniem pacjenta jest naśladowanie ruchów przedstawionych na fotografii przed lustrem,
co pozwala na wzrokową kontrolę poprawności wykonywanych
zadań. Niewątpliwą zaletą zestawu jest przygotowanie zdjęć
zarówno kobiety i mężczyzny wykonujących te same ćwiczenia. Kolejne powtórzenia ćwiczeń umożliwiają choremu coraz
sprawniejsze wykonywanie precyzyjnych ruchów w obrębie
jamy ustnej i wpływają na poprawę sprawności motorycznej
jego narządów artykulacyjnych.
• 26 kart formatu A5 (13 dla kobiet, 13 dla mężczyzn)
19914479,90

Plac z ogrodem

Podane ceny są cenami brutto, zawierają 23% podatku VAT.

Multimedia



Dmuchajka ułatwia i uatrakcyjnia proces usprawniania aparatu oddechowego, artykulacyjnego
i fonacyjnego. Ćwiczy kontrolowanie oddechu,
wydłużanie fazy wydechowej, umożliwia ustalenie prawidłowego toru oddechowego, a ponadto
jest wspaniałym sposobem na rozwinięcie umiejętności koncentracji. Drewniana pomoc jest
w pełni higieniczna, przeznaczona do wielokrotnego użytku. Zabawka logopedyczna wykonana
jest z drewna bukowego. • śr. 6 cm • wys. 5 cm
• różne kolory, sprzedawane losowo • 1 szt.
• 2 piłeczki styropianowe o śr. 2,5 cm • 1 słomka
089004	
39,90

Stół terapeutyczny

Dmuchajka

brutto pln
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Aktywność poznawcza

Mowa

Zestawy zdjęć

NOWOŚĆ

6990
PLN

Stare przedmioty – zdjęcia

Ludzie i emocje – pakiet zdjęć

Zestaw zdjęć przedstawiających stare przedmioty.
Są podzielone na 6 grup tematycznych, każda z nich
jest oznaczona innym kolorem ramki. Mogą służyć
do porównywania przedmiotów, ale także do typowej gry memory.
• 24 karty o wym. 16 x 16 cm
60418969,90


Story Cubes: Podróże

Oto prosta w założeniach i jednocześnie genialna
gra, która dostarczy Wam masę radości, stanowiąc
przy tym doskonały trening pomysłowości i wyobraźni. Story Cubes to dziewięć ładnie wykonanych,
sześciennych kostek, z których każda zawiera na ściankach odmienny zestaw ilustracji. Story Cubes:
Podróże są drugim rozszerzeniem kostek opowieści.
Tym razem posiadają 54 unikalne ikonki opisujące
większość najważniejszych słów związanych z podróżowaniem, które mogą zostać wykorzystane przy
snuciu opowieści. Zawartość pudełka:
• 9 kości o boku 1,9 cm • ulotka z regułami gry
• gra dla dowolnej liczby graczy
846003	
69,90


Pakiety zdjęć są doskonałą pomocą do ćwiczeń
językowych, pretekstem do tworzenia i opowiadania historii, rozwijają zdolność formułowania wypowiedzi czy zadawania pytań itp. Całość umieszczona
w trwałym, kartonowym pudełku.
• 90 zdjęć o wym. 14 x 21,5 cm
351046169,90

brutto pln



brutto pln

Magnetyczne koło fortuny

Na poszczególnych polach można markerem
suchościeralnym umieszczać napisy (np. imiona,
nazwy kolorów, figur geometrycznych, działania
matematyczne, zadania do wykonania itp.). Po założeniu danej planszy na koło należy nim zakręcić
– po chwili „wskaźnik” zatrzymuje się na polu (jak
w kole fortuny) i wskazuje np. konkretne zadanie.
• obrotowe koło o śr. ok. 40 cm, które można mocować do tablicy magnesami
• 3 dwustronne plansze, podzielone na 4/6/8/12/32
kolorowe pola
358027189,90


brutto pln

brutto pln

Rozpoznaj emocje

Zestaw przedstawia 10 podstawowych
emocji (żetony obrazują każdą z nich
w 3 stopniach intensywności). Jest
szczególnie przydatny w przypadkach
trudności z rozpoznawaniem, identyfikacją, empatią i socjalizacją emocji.
• 35 kartonowych żetonów o śr. 9 cm
45111989,90
brutto pln

Podane ceny są cenami brutto, zawierają 23% podatku VAT.
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Pakiety zdjęć

227 szt.

Rehabilitacja,
aktywność ruchowa

Aktywność poznawcza Mowa

275 szt.

Aktywność
poznawcza

351047

351048
Pakiety zdjęć są doskonałą pomocą do ćwiczeń językowych,
pretekstem do tworzenia i opowiadania historii, rozwijają zdolność formułowania wypowiedzi czy zadawania pytań itp. Całość
umieszczona w trwałym, kartonowym pudełku.
• 275 zdjęć o wym. 11 x 14 cm
351047	
239,90
brutto pln

Zestawy zdjęć

Umiejętności – pakiet zdjęć

Pakiety zdjęć są doskonałą pomocą do ćwiczeń językowych,
pretekstem do tworzenia i opowiadania historii, rozwijają
zdolność formułowania wypowiedzi czy zadawania pytań itp.
Całość umieszczona w trwałym, kartonowym pudełku.
• 227 zdjęć o wym. 11 x 14 cm
351048	
219,90


brutto pln

Relacje społeczne

Rzeczowniki, czasowniki i przymiotniki – pakiet zdjęć

45 szt.

Zestawy zachęcają do nawiązywania dyskusji na dany temat, rozwijają spostrzegawczość, logiczne myślenie i kojarzenie. Pomoc przeznaczona także do sortowania, klasyfikacji i nauki języków obcych.

351021

Arteterapia

46 szt.

351034
Zdjęcia przedstawiające różne produkty
spożywcze, zarówno półprodukty jak
i gotowe posiłki.
• 46 zdjęć o wym. 15 x 10 cm
35102149,90
brutto pln

Ulubione zwierzęta

Zdjęcia przedstawiające różne zwierzęta.
• 4 5 zdjęć o wym. 15 x 10 cm
351034	
49,90


brutto pln

Stół terapeutyczny

Żywność



24 karty

4590
PLN

Wyposażenie

Zabawa z kartami polega na ułożeniu historii
w odpowiedniej kolejności. Ważnym elementem
jest opowiadanie o przedstawionych na nich
wydarzeniach, uwzględniając przy tym kierunki
i położenie poszczególnych elementów i przedstawionych postaci. Takie ćwiczenie świetnie trenuje mowę, umiejętności językowe i umiejętność
myślenia przestrzennego.
• 6 historyjek po 4 elem.
• 24 karty wykonane z grubego kartonu
o wym. 8,5 x 8,5 cm
40300145,90
brutto pln

Zdjęcia – poznajemy zwierzęta

Pomoc edukacyjna rozwijająca wiedzę przyrodniczą oraz umiejętność
analizowania obrazu (m.in. porównywania i klasyfikowania). Duże zdjęcia
zwierząt, sfotografowanych w ich naturalnym środowisku (ssaki, ptaki,
gady, płazy, ryby, skorupiaki, owady, pajęczaki i mięczaki).
• 70 kolorowych fotografii o wym. 21 x 15 cm • książeczka edukacyjna
• waga: 1.28 kg
200155199,90


www.seniorplus.edu.pl

Plac z ogrodem
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Karty z historyjkami

Multimedia

NOWOŚĆ
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Aktywność poznawcza

Mowa

Czytanie

Każda z sylab znajduje się na osobnym kartoniku, co pozwala na swobodne manipulowanie nimi podczas ćwiczeń oraz dostosowanie
materiału do indywidualnych możliwości. Sylaby przedstawione są
przy pomocy wielkich liter drukowanych. Zestawy można wykorzystać
do ćwiczeń kinestezji artykulacyjnej, rozpoznawania, porównywania, odczytywania i różnicowania sylab oraz zabaw słowotwórczych,
np. tworzenia wyrazów z daną sylabą.

Poznajemy sylaby otwarte
z grupą spółgłoskową

• 1 23 karty o wym. 10,5 x 7,4 cm
• 60 żetonów w 4 kolorach do oznaczania
samogłosek, spółgłosek oraz głoski/
litery „i” pełniącej rolę zmiękczenia
w sylabie
199090	
89,90


Poznajemy sylaby otwarte

• 254 karty o wym. 10,5 x 7,4 cm
• 80 żetonów w 4 kolorach (20 x 4)
– do oznaczania samogłosek, spółgłosek
oraz głoski/litery „i” pełniącej rolę
zmiękczenia w sylabie
199091	
109,90

brutto pln
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Poznajemy sylaby zamknięte

• 236 kart o wym. 10,5 x 7,4 cm
• 60 żetonów w 3 kolorach (20 x 3) –
do oznaczania samogłosek i spółgłosek
w sylabach
199092	
109,90


brutto pln

od

89

90
PLN

NOWOŚĆ

Słowny Turniej – gra

Słowny turniej to najprostsza i najbardziej emocjonująca gra słowna. Gracze rzucają kolejno 10 kostek z literami, a następnie wszyscy jednocześnie
starają się ułożyć z nich jak najszybciej słowo lub
kilka słów, lub też najdłuższe słowo – w zależności
od wariantu gry (3 warianty do wyboru). Słowny
turniej to świetna zabawa dla 2–4 graczy i dobry
trening na spostrzegawczość, kojarzenie czy znajomość ortografii. Zawartość pudełka:
• 10 kostek z literami o boku 2 cm • k lepsydra
• 40 żetonów o śr. 1,5 cm • instrukcja.
04113519,90

Literki magnetyczne z tablicą

Każda literka posiada od spodu magnes, przez co łatwo przyczepia się
do tablicy lub lodówki. Znajdujące się w pudełku mazak i gąbka sprawiają, że tablicę można wykorzystać do rysowania i pisania. Każdy rysunek
daje się łatwo i szybko zetrzeć gąbką, by mogły powstać kolejne.
• 58 literek z magnesem • tablica
• mazak • gąbka • książeczka wzorów
04105335,90
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Domino

brutto pln

144 sylaby

70 kostek

Domino obrazkowe

Domino zachęcające do szukania skojarzeń czy tworzenia i opowiadania historii na dany temat. Gracz kładąc kolejny element musi
umotywować słownie swój wybór np. „mleko położę obok krowy,
bo krowa daje mleko”.
• 70 kostek o wym. 5,4 x 5,4 x 0,5 cm
• wym. skrzyneczki 21 x 27 x 5 cm
401038359,90
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Domino sylabowe – układanka

Układanka na zasadach domina polegająca na tworzeniu słów z dostępnych na tafelkach sylab. Zestaw gry zawiera:
• 36 dwustronnych tafelków, na których znajdują się 144 sylaby
09302112,90


infolinia: 801 577 544
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Układamy wyrazy

35

90

Rehabilitacja,
aktywność ruchowa

Aktywność poznawcza Mowa

Relacje społeczne

Aktywność
poznawcza

PLN

Samogłoski i spółgłoski MAXI

Gra dydaktyczna polegająca na dopasowaniu odpowiednich sylab
w taki sposób, by powstały poprawne formy wyrazów dwusylabowych. Uczestnicy gry ćwiczą swoją spostrzegawczość, refleks,
kojarzenie właściwych słów, a także utrwalają poprawną pisownię
budowanych wyrazów.
• 5 6 kostek domina • k lepsydra • worek • 16 żetonów • karta wyrazów
• instrukcja • dla 2–4 graczy
04102225,90

Każdy z graczy stara się ułożyć z wylosowanych liter wyraz, który
będzie zawierał tyle samogłosek, ile wskaże wcześniej rzut kostką.
Wygra ten, kto będzie układał wyrazy najszybciej i najczęściej.
W drugim wariancie gracze tworzą nowe wyrazy poprzez dokładanie
wylosowanych liter do wyrazu utworzonego na stole.
• 36 tabliczek z samogłoskami • 70 tabliczek ze spółgłoskami
• 2 tabliczki joker • k lepsydra • worek • 4 półki na tabliczce
• 20 żetonów • kostka cyfr • 3 karty pomocnicze • dla 2–4 graczy
04104935,90
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Arteterapia

Sylaby w dominie

Afazja – odbudowa komunikacji.
149300

149301

Afazja – odbudowa komunikacji to seria zeszytów
ćwiczeń, które powstały w oparciu o doświadczenia
autorki w pracy z osobami dotkniętymi afazją oraz
chorobami neurodegeneracyjnymi. Materiał w nich
zawarty wspomaga procesy odpowiadające za odbudowę bądź utrzymywanie komunikacji językowej, jak
również pamięć i koncentrację.

Stół terapeutyczny

Ćwiczenia językowe

Multimedia

Podział zeszytów na trzy części – dostosowane do poziomu kompetencji językowej pacjentów – ułatwia
indywidualizację ćwiczeń oraz pracę na różnych
poziomach funkcjonowania osób dotkniętych afazją.
Materiał może być wykorzystany zarówno podczas terapii logopedycznej, jak również podczas codziennych
ćwiczeń w środowisku domowym pacjenta.
• format: 20 x 28,5 cm

PLN
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Ćwiczenia językowe, zeszyt 2

Wyposażenie

29

90

W części I znajdują się ćwiczenia zawierające ilustracje
ułatwiające pacjentowi powiązanie wyrazów z osobą
lub czynnością i stanowiące tym samym pierwszy
krok w procesie odbudowy kompetencji językowej.
• 64 str.
149300	
29,90

Część II zawiera zadania dotyczące tematyki bliskiej
percepcji pacjenta, nie jest już jednak wspomagana
ilustracjami. Wspiera natomiast proces tworzenia lub
uzupełniania zwrotów i zdań. • 88 str.
149301	
29,90
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Ćwiczenia językowe, zeszyt 3

Część III pomaga wprowadzać w świat pojęć abstrakcyjnych, przestrzennych i zawierających znaczenia
przenośne. • 76 str.
149302	
29,90

149302

www.seniorplus.edu.pl
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Angielski dla seniorów

Angielski dla seniorów

W kursie zastosowano szczególne
udogodnienia dla osób starszych
takie jak: większa czcionka
i wolniejsze tempo nagrań

Poziom podstawowy
Angielski dla seniorów to:
– kompletny kurs języka angielskiego dla początkujących,
– wolniejsze tempo nagrań ułatwiające zrozumienie
i zapamiętanie materiału,
– większa czcionka umożliwiająca swobodne czytanie,
– blisko 3 godziny wysokiej jakości nagrań lektorów,
– 2300 słów i zwrotów niezbędnych na co dzień, aby swobodnie
mówić i rozumieć,
– 4 5 lekcji z ćwiczeniami oraz najważniejsze zagadnienia
gramatyczne,
– różnorodne ćwiczenia z kluczem odpowiedzi,
– słowniczek oraz dodatkowe tabele gramatyczne,
– tłumaczenia wszystkich dialogów, słówek i tekstów.
Angielski dla seniorów to unikalny kurs do kompleksowej nauki
języka angielskiego, przygotowany specjalnie z myślą o osobach
powyżej 50. roku życia. Pakiet uczy słownictwa i gramatyki
na poziomie podstawowym (A1-A2), dodatkowo pomaga
doskonalić wymowę oraz dostarcza gotowe wzorce komunikacyjne. W kursie zastosowano szczególne udogodnienia dla osób
starszych takie jak: większa czcionka, wolniejsze tempo nagrań
i tabele gramatyczne. 2300 słów i zwrotów – aby swobodnie
mówić i rozumieć. Z kursem Angielski dla seniorów opanujesz

podstawowy zasób słownictwa. 2300 wyrażeń wystarczy, aby
swobodnie porozumiewać się na co dzień.
Książka (232 strony)
Zawiera: zestawy słówek i niezbędnych zwrotów, ciekawe dialogi, praktyczne przykłady zastosowania wyrażeń w kontekście,
ćwiczenia sprawdzające i utrwalające, dodatkowe słownictwo,
zapis nagrań wraz z tłumaczeniami oraz ciekawostki.
Blisko 3 godziny wysokiej jakości nagrań (3 x CD)
Skuteczna nauka rozumienia ze słuchu. Nagrania profesjonalnych
lektorów pozwalają osłuchać się z językiem, poznać prawidłową
wymowę, a także ułatwiają zapamiętanie słówek i wyrażeń. Teraz
możesz uczyć się samodzielnie w dowolnym miejscu i czasie.
Tabele gramatyczne – gramatyka w pigułce!
Kurs oferuje unikatowy zestaw tabel gramatycznych, a na nich:
najważniejsze czasowniki nieregularne oraz czasy gramatyczne,
które trzeba znać.
80602259,90
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Poziom średnio zaawansowany
Angielski dla seniorów to:
– kompletny kurs języka angielskiego dla średnio
zaawansowanych,
– wolniejsze tempo nagrań ułatwiające zrozumienie
i zapamiętanie materiału,
– większa czcionka umożliwiająca swobodne czytanie,
– ponad 2 godziny wysokiej jakości nagrań lektorów,
– słowa i zwroty niezbędne, aby swobodnie mówić i rozumieć,
– 4 5 lekcji z ćwiczeniami oraz najważniejsze zagadnienia
gramatyczne,
– różnorodne ćwiczenia z kluczem odpowiedzi,
– słowniczek – najważniejsze wyrazy z ćwiczeń i ciekawostek,
– tłumaczenia tekstów, dialogów i słówek,
– ciekawostki dotyczące Wielkiej Brytanii.
Angielski dla seniorów. Poziom średnio zaawansowany
to praktyczny samouczek, który powstał z myślą o osobach
powyżej 50. roku życia, kontynuujących naukę języka angielskiego na poziomie średnio zaawansowanym. Pakiet uczy słownictwa
i gramatyki, dodatkowo pomaga doskonalić wymowę dzięki
nagraniom native speakerów oraz dostarcza gotowych wzorców

konwersacyjnych. W kursie zastosowano szczególne udogodnienia dla osób starszych takie jak: większa czcionka i wolniejsze
tempo nagrań. Słowa i zwroty na poziomie średnio zaawansowanym
Z kursem Angielski dla seniorów opanujesz zasób słownictwa
na poziomie średnio zaawansowanym.
Książka (256 stron)
Zawiera: zestawy słówek i niezbędnych zwrotów, ciekawe dialogi, praktyczne przykłady zastosowania wyrażeń w kontekście,
ćwiczenia sprawdzające i utrwalające, dodatkowe słownictwo,
zapis nagrań wraz z tłumaczeniami oraz ciekawostki.
Ponad 2 godziny wysokiej jakości nagrań (2 x CD)
Skuteczna nauka rozumienia ze słuchu. Nagrania profesjonalnych
lektorów pozwalają osłuchać się z językiem, poznać prawidłową
wymowę, a także ułatwiają zapamiętanie słówek i wyrażeń. Teraz
możesz uczyć się samodzielnie w dowolnym miejscu i czasie.
80602359,90


brutto pln

Fiszki PLUS Angielski dla seniorów to pakiet dla osób po 50.
roku życia, które rozpoczynają naukę języka angielskiego
od podstaw. Fiszki PLUS stanowią rozbudowany system nauki,
który pozwala szybko i skutecznie uczyć się podstawowych słów,
wyrażeń i zdań niezbędnych do swobodnego porozumiewania się
po angielsku.
Każdy zestaw Fiszek PLUS to starannie przygotowany materiał
językowy podzielony tematycznie, wysokiej jakości nagrania
wymowy wraz z programem komputerowym, grami językowymi
i memolistą.
Z Fiszkami PLUS nie tylko zapamiętujesz słówka, lecz także poznajesz słownictwo w kontekście, uczysz się nieregularnych form
oraz popularnych zwrotów językowych. Od dziś nauka języka
stanie się przyjemnością! – Ucz się łącznie 1300 słów i zdań – poznaj użycie gotowych wzorców komunikacyjnych, utrwal reguły
gramatyczne.
– Poznaj prawidłową wymowę. Słuchaj nagrań wszystkich słówek
i zdań oraz ich tłumaczeń (na płycie miniCD).
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– Utrwalaj poznane słownictwo z programem komputerowym,
w którym znajdują się różnorodne ćwiczenia i gry językowe
(na płycie miniCD).
– Ucz się skutecznie dzięki systemowi kolorowych przegródek.
– Sprawdź na memoliście, które słówka już znasz!
– Twórz własne playlisty nagrań wymowy i odsłuchuj ich,
gdziekolwiek jesteś!
Fiszki PLUS to rozbudowana seria fiszek, ułożona w wygodny
system, dzięki któremu samodzielnie decydujesz, od którego poziomu zacząć naukę. W ramach serii dostępne są wszystkie trzy
poziomy zaawansowania – początkujący, średnio zaawansowany
i zaawansowany – oraz fiszki tematyczne: Zwroty konwersacyjne
dla początkujących i średnio zaawansowanych, Kolokacje, Business English dla znających podstawy i średnio zaawansowanych.
• 500 fiszek
80602449,90
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Fiszki PLUS. Angielski dla seniorów

INTEGRACJA, AKTYWIZACJA SPOŁECZNA,
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Pan tu nie stał! – gra



brutto pln

Pan tu nie stał! Demoludy – gra

Gracze przenoszą się do czasów PRL. Na półkach brakuje wielu towarów, które
są dostępne u socjalistycznych sąsiadów. Wystarczy trochę sprytu i gotowości
do podjęcia ryzyka, by sprowadzić je do Polski. Aby tego dokonać, gracze będą
podróżować do różnych państw i brać udział w zaciętych licytacjach. Muszą
przy tym uważać na celników, milicjantów oraz uniknąć awarii samochodu.
• 5 kart aut o wym. 12,5 x 8 cm • karta paszport o wym. 12,5 x 8 cm
• karta o wym. 7,5 x 10 cm • karta „po ruchu dobierz kartę” o wym. 4 x 7,5 cm
• gazeta „Forum ludowe” 4 str. o wym. 33 x 19 cm
• 25 kartoników z produktami o wym. 3,2 x 3,2 cm
• 110 kart o wym. 6 x 9 cm • od 3 do 5 graczy
06302269,90


brutto pln

Podane ceny są cenami brutto, zawierają 23% podatku VAT.

PRL, lata osiemdziesiąte. Po artykuły luksusowe, takie jak papier toaletowy,
cukier, wyroby czekoladopodobne czy herbatę ustawiają się długie kolejki.
Wielu z nas pamięta te czasy. Dzisiaj możemy przeżyć to ponownie, tym razem
jednak na wesoło! Gra PAN TU NIE STAŁ! przenosi graczy do PRL-u, do czasów
centralnego planowania i wiecznych rynkowych niedoborów, symbolem
których stały się wszechobecne kolejki do sklepów. Celem gry jest walka
o deficytowe towary pojawiające się w sklepach. Nie będzie to jednak takie
łatwe, ponieważ wszyscy gracze będą próbować zdobyć buty Relax, wyrób
czekoladopodobny czy magnetofon szpulowy! Należy obserwować, co pojawia
się w sklepach i nie dać się wypchnąć z kolejki. No chyba, że ktoś krzyknie ci
do ucha Pan tu nie stał!
• 4 sklepy o wym. 10 x 10 cm, na 4 oddzielnych kartonikach które tworzą
planszę gry
• 5 kart pomocy o wym. 6 x 9 cm
• 36 kartoników z produktami o wym. 3,2 x 3,2 cm
• 100 kart o wym. 6 x 9 cm • od 3 do 5 graczy
06302169,90

Monopoly

Monopoly to klasyczna gra ekonomiczna, w której handluje się nieruchomościami. Obracaj dużymi sumami i wzbogacaj się jak najszybciej! Okrążaj planszę
jednocześnie kupując, sprzedając i wystawiając na licytację domy i hotele.
Zapłać przeciwnikowi za postój na jego nieruchomości.
Zawartość:
• plansza do gry • 8 pionków • 28 kart „Tytuł Własności” • 6 kart „Szansa”
• 16 kart „Kasa społeczna” • 32 domy • 1 2 hoteli • 2 kostki do gry
• zestaw banknotów • Szybka Kostka • wym. opak. 40 x 27 x 5,5 cm
• dla 2–6 graczy
105073149,90
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Gra Odkryj Łódzkie

brutto pln

Na 191 kartach znajdują się 764 pytania i 1528 odpowiedzi. W trakcie
gry jej uczestnicy poruszają się pionkami po torze planszy i odpowiadają na pytania z wyciągniętych kart, w zależności od koloru pola,
na którym postawili swój pionek. Dodatkowe punkty można zdobyć
określając jakie ważne wydarzenie w historii Polski miało miejsce
pod datą widniejącą na karcie z talii kart „ważnej daty”. W trakcie gry
wiele emocji zapewniają również strzały do celu z katapulty, które
będą treningiem umiejętności manualnych graczy. „Quiz – Historia
Polski” to świetna zabawa i jednocześnie bogate źródło informacji
na temat polskiej historii.
• 88 kart pytań i odpowiedzi • 8 kart liter a, b • 14 kart ważna data
• 4 pionki • kostka do gry • plansza o wym. 16,5 x 21 cm • 80 żetonów
• k lepsydra • n otes • kubek • kulka • katapulta • instrukcja
• dla 2–4 graczy
04109669,90

CVlizacje





brutto pln
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Pełna humoru podróż przez stulecia. Najważniejsze idee, architektura i wynalazki z historii ludzkości zaprezentowane z przymrużeniem
oka. Gracze wcielają się w rolę władców. W trakcie gry próbują
zgromadzić jak najwięcej dóbr, które mogą wymieniać na wynalazki,
budynki i narzędzia. Te z kolei pomagają im zdobyć jak najwięcej
punktów zadowolenia.
• plansza z grubego kartonu o wym. 46 x 23 cm
• 20 znaczników drewna • 20 znaczników jedzenia
• 20 znaczników kamienia • 36 żetonów PZ
• 5 żetonów – mnożnik x5 • 5 zestawów po 8 kart rozkazów
• 32 karty pomysłów dla pierwszej i drugiej epoki
• 16 kart pomysłów dla trzeciej epoki • 1 hełm wodza
• 1 korona • dla 2–5 graczy
16405599,90

Wyposażenie

Historia Polski – quiz

Plac z ogrodem

Podane ceny są cenami brutto, zawierają 23% podatku VAT.

Multimedia



Arteterapia

Dwujęzyczna (polsko-angielska) gra planszowa stworzona w oparciu
o mechanizmy podobne do klasycznej gry Monopoly. Jej ciekawa
forma sprawi, że uczestnicy bardzo chętnie będą poznawali nowe
informacje na temat województwa łódzkiego. Na okrągłej planszy
znajduje się 56 pól przedstawiających atrakcje turystyczne województwa łódzkiego (po dwie z każdego powiatu). Gracz losuje jedną
z ośmiu postaci związanych z regionem i wciela się w nią. Po rzucie
kostką musi odpowiedzieć na pytanie o historię i atrakcje regionu
(jeśli nie odpowie na pytanie – cofa się). Może stawiać pensjonaty
lub pałace, do których inni gracze kupują bilety wstępu. Wygrywa
gracz, który uzbiera najwięcej pieniędzy. Autor gry: Michał Borowiak.
• plansza z 62 atrakcjami województwa łódzkiego o wym. 68 x 68 cm
• 8 pionków
• 8 kart postaci historycznie związanych z regionem
o wym. 10,5 x 15 cm
• plik banknotów, ok. 100 szt. z 8 postaciami, w 8 nominałach
o wym. 10,5 x 7,5 cm
• 59 kart atrakcji turystycznych o wym. 5,5 x 8,5 cm
• książka z instrukcją oraz pytaniami do gry
• 20 pionków pensjonatów • 10 pionków willi
• 2 kostki do gry • dla 2–8 graczy
14421689,90

Stół terapeutyczny

Czy wiesz, że spinacz biurowy wynalazł Polak? A może jesteś w stanie
odgadnąć datę tego wydarzenia? Pamiętasz, kiedy Polska odzyskała
niepodległość? Jak myślisz, co zbudowano wcześniej: Bazylikę
Mariacką w Gdańsku czy kopalnię soli w Wieliczce? Wybierz jedną
z posiadanych w ręku kart i zdecyduj, czy prezentowane przez nią wydarzenie miało miejsce przed tym, które leży już na stole, czy po nim.
Następnie odwróć kartę i sprawdź, czy masz rację! Nie musisz znać
żadnych dat i wydarzeń, wystarczy dedukcja i trochę szczęścia.
Gra Timeline: Polska należy do bestsellerowej serii gier, które podbiły
cały świat, ale karty znajdujące się w tej wersji, dotyczą tylko wydarzeń z Polski. Z grą „Timeline: Polska” historia okazuje się być nie
tylko ciekawa, ale wręcz fascynująca! Poznaj niezwykłe wydarzenia
z historii naszego kraju, z których możemy być dumni.
Timeline: Polska to idealny sposób na naukę przez zabawę. Gracze
nawet nie zorientują się, jak wiele zostanie im w głowach już
po pierwszej, krótkiej rozgrywce. Gra jest idealnym narzędziem
do wykorzystania przy nauce historii, ale też świetnym sposobem
na integrację grupy. Zawartość pudełka:
• 110 dwustronnych ilustrowanych kart o wym. 6,3 x 4,1 cm
• instrukcja • czas gry ok. 15 min. • dla 2–8 graczy
84601079,90

Relacje społeczne

Timeline: Polska – gra
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Quiz o świecie

Fascynująca gra i świetna zabawa, w trakcie której uczestnicy odpowiadają
na pytania dotyczące historii, geografii i przyrody, nauki i techniki oraz kultury
i sztuki świata. Gracze mogą odpowiadać na 180 pytań z 45 kart, a do wyboru
mają 540 odpowiedzi. Podczas gry mogą wykazać się również swoją zręcznością, strzelając z katapulty do celu. Zawartość:
• plansza • pionki 3 szt. • karty • kostka do gry • żetony • k lepsydra • instrukcja
04104249,90
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Quiz o Europie

Fascynująca gra i świetna zabawa, w trakcie której uczestnicy odpowiadają
na pytania dotyczące historii, geografii i przyrody, nauki i techniki oraz kultury
i sztuki Europy. Gracze mogą odpowiadać na 180 pytań z 45 kart, a do wyboru
mają 540 odpowiedzi. Podczas gry mogą wykazać się również swoją zręcznością, strzelając z katapulty do celu. Zawartość:
• plansza • pionki 3 szt. • karty • kostka do gry • żetony • k lepsydra • instrukcja
04104149,90
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Jakie to flagi?

Gra w 3 wariantach. Po krótkim przejrzeniu katalogu flag z instrukcji,
zadaniem graczy jest podanie właściwej nazwy państwa, do którego
należy flaga wybrana z talii kart lub na której stanął pionek gracza.
Drugą częścią zadania jest wskazanie położenia wymienionego
państwa na mapie świata. Za każdą prawidłową odpowiedź zostaje
przyznany punkt. Zwycięża ten, kto zdobędzie ich najwięcej. W trakcie emocjonującej zabawy gracze uczą się rozróżniać flagi państw
całego świata, poznają ich nazwy, stolice i miejsca położenia oraz
wielkość ich powierzchni i język w nich obowiązujący. Gra świetnie
ćwiczy pamięć. Zawartość:
• plansza • 193 szt. kart flag • 27 szt. kart zadań • 4 pionki
• kostka do gry • 150 szt. żetonów • k lepsydra • n otes • instrukcja
04102569,90
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Gra memory – Flagi

„Flagi” jest doskonałą grą towarzyską dla wszystkich, trenuje pamięć,
uczy koncentracji i uprzyjemnia wolne chwile.
Zestaw zawiera:
• 80 kartoników przedstawiających 40 flag państw świata
• dla 2–6 graczy
09300129,90

90
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Polska Luxtorpeda

Polska Luxtorpeda to gra imprezowa, przy której świetnie będą się bawić
młodsi i starsi. Pudełko zawiera wersję podstawową, w którą mogą grać
nawet 5-letnie dzieci, oraz rozszerzenie dla starszych graczy! Dynamiczna
rozgrywka spodoba się fanom gier typu Dobble czy Jungle Speed. W grze występują różne postaci i obiekty związane z polską kulturą, historią i przyrodą.
Jednak żeby wygrać, nie trzeba ich znać – o zwycięstwie zadecydują pamięć
i refleks! Ale przy okazji można się też czegoś nauczyć...
• 112 kart o wym. 10 x 6,2 cm • instrukcja • czas gry ok. 20 min • dla 2–8 graczy
06302849,90
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Schubitrix – Dodawanie i odejmowanie do 100

2 gry edukacyjne pozwalające trenować działania matematyczne
w zakresie 100.
• 48 trójkątów • różne poziomy trudności • dla 1–4 graczy
312050	
59,90
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18 cm
Relacje społeczne

28 elem.

Piankowe domino

Piankowe domino z dużymi elementami. Zabawa polegająca
na zestawianiu ze sobą kostek o tej samej liczbie oczek. Kształtuje
logiczne myślenie, zdolności poznawcze oraz wytrwałość. Całość
umieszczona w praktycznej torebce na ekspres, z uchwytem,
wykonanej z tworzywa sztucznego.
• 28 elem. • wym. 18 x 9 x 1 cm
54500045,90

Mnożenie – domino

Domino z tabliczką mnożenia. Pomoc zawiera 4 zestawy po 24
tabliczki. Zestaw 1: żółte tabliczki to mnożenie przez 2 i 3. Zestaw
2: czerwone tabliczki to mnożenie przez 4 i 5. Zestaw 3: zielone
tabliczki to mnożenie przez 6 i 7. Zestaw 4: niebieski tabliczki
to mnożenie przez 8 i 9. Zestawy można wykorzystywać jako
osobne gry lub łączyć je, by zwiększyć poziom trudności. Każdy
zestaw posiada inny kolor dla łatwej identyfikacji. Trwałe i łatwe
do czyszczenia domino umieszczone jest w solidnych pudełeczkach.
• 24 elem. o wym. 4 x 8 cm
359005159,90

PLN
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Multimedia

Gra w Bingo z zastosowaniem działań matematycznych
to świetna zabawa, ale i okazja do ćwiczenia
umiejętności liczenia w pamięci.
• dla 2–6 graczy

Wyposażenie

Bingo
Podane ceny są cenami brutto, zawierają 23% podatku VAT.

90

24 elem.

Bingo dodawanie i odejmowanie w zakresie 100
• 2 zestawy po 6 kart (dodawanie i odejmowanie)
• 108 kartoników z działaniami
199051	

49,90
brutto pln

www.seniorplus.edu.pl

Bingo mnożenie i dzielenie w zakresie 100
• 2 zestawy po 6 kart (mnożenie i dzielenie)
• 108 kartoników z działaniami
199053	
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Mistrz getriko
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Mistrz getriko

Mistrz getriko to uniwersalna gra logiczna dla
1 do 6 osób. Gra polega na manipulowaniu i układaniu kolorowych trójkątów w taki sposób, żeby
otrzymać wzór (witraż) zgodny z wylosowaną kartą,
przy czym każdy z graczy ma inną kartę i zmierza
do ułożenia innego wzoru.
Celem gry jest ćwiczenie spostrzegania i tzw.
myślenia kombinatorycznego. Wielokrotne obracanie trójkątów prowadzi bowiem do gromadzenia
doświadczeń, które stanowią podstawę kształtowania orientacji przestrzennej, intuicji geometrycznej
i wyobraźni. Uczy planowania swoich ruchów
i przewidywania ruchów przeciwnika.
Słowo „getriko” jest utworzone z połączenia sylab:
GE – tzn. geometryczna, TRI – tzn. oparta na trójkątach, KO – tzn. kombinatoryka. Oznacza to, że
Mistrz Getriko to mistrz kombinatoryki opartej
na trójkątach.
• 48 wzorów o śr. 10,5 cm
• 7 kolorowych trójkątów o dł. boku 7 cm
11617735,90

6990
PLN

Gra strategiczna Tres

Tres to gra strategiczna, która wywodzi się z popularnej, wszystkim znanej gry w kółko i krzyżyk.
Przeznaczona jest dla 2 graczy, których zadaniem
jest zajmowanie na przemian pól na planszy
poprzez nakładanie krążków w swoim kolorze
na umieszczone na niej drążki. Każdy gracz dąży
do tego, aby jak najszybciej zająć 3 miejsca w 1 linii: poziomo, pionowo, na skos w płaszczyźnie lub
w przestrzeni jednocześnie utrudniając to samo
przeciwnikowi. Wygrywa ta osoba, która jako
pierwsza ułoży 3 swoje krążki w jednej linii. Dzięki
temu, że gracze mogą układać swoje linie również

na wysokość, gra jest dużo ciekawsza i bardziej
emocjonująca. Wymaga skupienia i koncentracji.
Pozwala ćwiczyć spostrzegawczość, myślenie
logiczne i strategiczne.
• drewniana podstawa o wym. 12 x 12 cm z trzpieniami o wys. 5,5 cm
• 24 krążki w dwóch kolorach: 12 żółtych + 12
czerwonych, o wym. 3,5 x 1,5 cm
• instrukcja
• drewniane pudełko o wym. 14,5 x 14,5 x 9 cm
11618969,90
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Gra Jenga

Gra zręcznościowa, polegająca na układaniu jak
najwyższej wieży, poprzez przenoszenie klocków
z dołu wieży na szczyt. Gra ćwiczy koncentrację
i zręczność.
• 54 elem. o wym. 7,5 x 2,5 x 1,5 cm
10501599,90
brutto pln

54 elem.
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Mistrz logiki – podstawowy

68

Drewniany MISTRZ LOGIKI wciągnie wszystkich w świat tajemnic i zapewni doskonałą zabawę oraz sprawi, że gracze będą:
• obmyślać śmiałe strategie
• rozwiązywać nawet najtrudniejsze zagadki
• porozumiewać się ze sobą nawzajem
• wykonywać trudne obliczenia
• planować własne zabawy
• woreczek lniany do przechowywania listwy, żetonów i kołków
089017	
159,90

Sudoku





brutto pln
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PLN

Łamigłówka logiczna wykonana z drewna. Celem
gry jest uzupełnienie pól kostkami z kolorowymi
„diamencikami” przy zachowaniu reguły, że
każdy kolor może wystąpić tylko raz w każdym
wierszu, kolumnie i obszarze.
• 36 drewnianych kostek
• ramka o wym. 24 x 24 cm
401040179,90

infolinia: 801 577 544

brutto pln

Podane ceny są cenami brutto, zawierają 23% podatku VAT.



Rehabilitacja,
aktywność ruchowa
Aktywność
poznawcza

Relacje społeczne Gry towarzyskie

1590

Relacje społeczne

Kółko i krzyżyk

Znana gra rozwijająca spostrzegawczość
i logiczne myślenie. Zadaniem uczestnika
jest ułożenie trzech jednakowych elementów w jednej linii.
• plansza o wym. 15 x 15 cm
• 5 krzyżyków
• 5 kółek
• dla 2 graczy
10300515,90


brutto pln

Kostka Rubika

Kostka Rubika „3 x 3” to popularna zabawka logiczna
stworzona przez Erno Rubika w 1974 roku. Zabawa
kostką polega na takim ułożeniu kwadratów, aby
na każdej ścianie wszystkie posiadały jeden kolor.
Podstawka w komplecie.
• dł. boku 5,8 cm
10507459,90


brutto pln

Arteterapia

brutto pln

PLN

Stół terapeutyczny

Uczy cierpliwości i zręczności, doskonali koncentrację uwagi. Drążki można
wykorzystywać do układania kształtów
liter, cyfr, znaków, figur geometrycznych.
Można z nich również budować formy
przestrzenne. Umożliwiają zabawę w pojedynkę lub w grupie.
• 60 drewnianych drążków w 6 kolorach
o śr. 1 cm i dł. 18 cm
• drewniana kostka z kolorowymi ściankami
11606365,90


5990

PLN

Studnia Jakuba

Szachy

Od setek lat najlepsza wśród gier planszowych.
Wymaga od graczy maksymalnej koncentracji. Zmusza
do intensywnego myślenia i przewidywania kolejnych
posunięć. Gra w szachy to najlepszy trening dla umysłu.
• plansza o wym. 42 x 34 cm
• 32 figury o wys. od 3 do 6,5 cm
04113149,90
brutto pln

Wyposażenie

Podane ceny są cenami brutto, zawierają 23% podatku VAT.

Multimedia



dwustronna plansza

Chińczyk/warcaby



www.seniorplus.edu.pl

Plac z ogrodem

Dwie najbardziej znane i popularne gry planszowe.
• dwustronna plansza o wym. 36 x 25,5 cm
• 24 piony • 16 pionków • kostka do gry
10300119,90
brutto pln
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Relacje społeczne

Gry towarzyskie
Kubik – gra logiczna

36 kart

Albert Einstein powiedział kiedyś: wyobraźnia jest ważniejsza od wiedzy, ponieważ wiedza jest ograniczona… Kształtowanie wyobraźni polega na obracaniu
w umyśle wyobrażonych rzeczy aż staną się wyraziste. Takie właśnie operacje
umysłowe wyzwala wśród graczy KUBIK. Celem edukacyjnym gry KUBIK jest
kształtowanie intuicji geometrycznej, orientacji w przestrzeni i kombinatorycznego myślenia. Gra ogranicza się do następującej zasady: przestawiasz jeden
kubik, aby cały układ klocków odzwierciedlał twój wzór. Ponieważ każdy gracz
ma inny wzór, spoglądasz na układ bardzo uważnie. Kto szybciej będzie dostrzegał podobieństwa ten zwycięży. KUBIK jest kontynuacją gry Mistrz GETRIKO,
w której obracane były trójkąty. W grze KUBIK wyobraźnia zostaje rozszerzona
do trzeciego wymiaru. Odkryj wszystkie kombinacje pięciu sześcianów. Podejmij wyzwanie i podkręć moc swojej wyobraźni.
• 36 kart ze wzorami o wym. 8 x 8 cm
• 5 kolorowych drewnianych sześcianów o dł. boku 4 cm
11618449,90


brutto pln

Ustaw wieżę XXL

Uczestnicy wybierają jedną z kostek (z kolorami lub z kropkami) i – w zależności od wylosowanej wartości/koloru – tworzą wieże z klocków. Zwycięzcą zostaje ten gracz, który
zbuduje najwyższą wieżę.
• 25 drewnianych klocków • kostka z kolorami • kostka z kropkami • dla 2–4 graczy
• wym. op. 33,5 x 32,5 x 9,5 cm • wym. elem. 1,5 x 10 do 3 x 9,5 cm
532047	
399,90


brutto pln

2590
PLN

Pamięć 3D

Gra polega na ułożeniu kostek zgodnie
ze wzorem na odsłoniętej na chwilę karcie
ze stosu „kart wzorów”. Czas na ułożenie
odmierzany jest przez klepsydrę. Gracz, który
najszybciej będzie układał kostki według zapamiętanego wzoru, zostanie zwycięzcą. Gra
jest świetnym treningiem spostrzegawczości,
pamięci i wyobraźni przestrzennej.
• 25 kolorowych kostek o wym. 2 x 2 x 2 cm
• 55 kart wzorów o wym. 6 x 9 cm
• k lepsydra o wys. 8 cm
• 100 żetonów o śr. 1,5 cm
04112925,90
brutto pln

Gra z kuleczkami

Zabawa polega na jak najszybszym przeniesieniu swoich jajek od linii startu do linii mety. Trzeba to zrobić za pomocą
dołączonych do zestawu pałeczek. Gdy któreś z nich wypadnie, należy wrócić do linii startu i rozpocząć jeszcze raz.
Ten, kto jako pierwszy przeniesie wszystkie jajka, wygrywa. W poręcznej wytłoczce z tworzywa sztucznego.
• 10 jajek piankowych w dwóch kolorach, o wym. 5 x 4 cm • 2 pary plastikowych pałeczek o dł. 18,5 cm • od 2 graczy
55200949,90

Gra, która polega na przeniesieniu kulek w wybranym kolorze z lub do wiszącego nad platformą gniazda. Zadanie należy wykonać za pomocą
drewnianej rączki. Reguły gry mogą ulegać
zmianie w zależności od stopnia zaawansowania graczy. Zabawa uczy koncentracji, zręczności i precyzji. Całość wykonana z drewna, łatwa
w montażu i demontażu.
• platforma o wym. 34 x 34 x 44 cm z 12 dołkami na każdym boku
• po 15 kulek z otworami w 4 kolorach
401001349,90





Gra zręcznościowa Chwyć jajko
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Gra Latająca bila

Gra dla dwóch osób.
• dł. 20 cm
• dł. sznurka 2,5 m
• różne kolory, sprzedawane losowo
14421524,90


Rehabilitacja,
aktywność ruchowa
Aktywność
poznawcza

Relacje społeczne Gry ruchowe
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pakowana w wygodną
Relacje społeczne

torbę na ekspres

5990

Arteterapia

PLN

Gra zręcznościowa Wyceluj w puszkę
Gra zręcznościowa polegająca
na umieszczeniu obręczy na prętach. Wykonana z pianki.
• wym. 30 x 30 x 13 cm
• 5 obręczy o śr. 12 cm
55200559,90




brutto pln
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NOWOŚĆ

Stół terapeutyczny

Gra polegająca na zbiciu piłeczką jak największej liczby
puszek. Łatwa do transportowania dzięki wygodnej torbie
na ekspres, wykonanej z tworzywa sztucznego.
• 10 puszek z pianki o wym. 8 x 9 cm
• 6 piłeczek piankowych 6 cm
552004149,90

Serso

pakowane

w poręczną

Wyposażenie

Wyceluj w obręcz – gra zręcznościowa

Gra zręcznościowa polegająca na rzucaniu
lotką tak, żeby wycelować w obręcz. Świetna
zabawa, która rozwija koordynację oko-ręka.
Elementy wykonane z pianki i gumy.
• 6 obręczy o gr. 1,2 cm i śr. 23,5 cm
• 8 elem. do łączenia obręczy
o wym. 11 x 4,8 x 0,8 cm
• 2 lotki o wym. 12,5 x 4,5 x 4,5 cm
• całość w poręcznej, plastikowej torbie
55201269,90


brutto pln

Kręgle, 10 szt.

Zestaw do gry w kręgle składa się z 10 kręgli, 2 kul do ich
rozbijania oraz maty ze wzorem do ustawienia. Wykonane
są z twardej pianki. Ćwiczą koordynację wzrokowo-ruchową oraz ogólną sprawność fizyczną. W poręcznej torbie-plecaku, wykonanym z tworzywa sztucznego.
• wym. kręgla 29 x 10 cm
• śr. kuli 15 cm
• różne kolory, sprzedawane losowo
552002299,90
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torbę-plecak

Relacje społeczne

Gry ruchowe

Kalambury

W grze wygrywa zespół, w którym uczestnicy najlepiej potrafią przedstawić (za pomocą gestów lub rysunku) i najszybciej odgadnąć hasło wskazane losowo na karcie. Gra jest pretekstem do świetnej, pełnej humoru
i emocji zabawy rodzinnej lub w gronie przyjaciół. W tej grze zwyciężyć
może każdy, ważny jest refleks i umiejętność kojarzenia.
• 108 dwustronnych kart „haseł” o wym. 6 x 9 cm
• 2 karty „kategoria” o wym. 6 x 8 cm • plansza o wym. 34 x 26 cm
• 3 pionki do gry o wys. 2,5 cm • kostka do gry o wym. 2 x 2 x 2 cm
• 60 żetonów o śr. 1,5 cm • 3 notesy o wym. 15 x 11,5 cm
• k lepsydra o wys. 6 cm
04112837,90


Zapamiętaj, pokaż…

Ćwiczenia w naśladowaniu, rozpoznawaniu i nazywaniu czynności oraz
w zapamiętywaniu sekwencji ruchowych.
Karty, na których zostały przedstawione w symboliczny sposób czynności, można wykorzystać do pracy z grupą, ale także w pracy indywidualnej. Urozmaiceniem ćwiczeń mogą być zabawy z kostką (101215),
sprzedawaną osobno.
• 24 karty o wym. 14,5 x 14,5 cm
19907159,90


brutto pln

10 cm

brutto pln

Kostki z tworzywa

Duże kostki z tworzywa, doskonałe do zabaw
i gier grupowych.
• 1 szt. o dł. boku 10 cm
604001
z kropkami
22,90
604074
z liczbami
22,90
604075
z kolorami
22,90


Aktywne ringo

5990

Zestaw aktywnych obręczy wykonanych z dobrej jakości tworzywa,
które można rozciągać bez ryzyka odkształceń. Służy do treningu
ruchowego: rzuty do celu, rzuty do siebie, żonglowanie, chodzenie
na palcach po okręgach, taniec itp.
• śr. 16,4 cm • 6 szt. • różne kolory
60102959,90

PLN
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Kolorowa i lekka chusta do wielu gier i zabaw zespołowych.
Ma grubą linę wszytą w środkowej części (do regulacji średnicy
otworu w chuście) oraz uchwyty pozwalające na uczestnictwo
w zabawach wielu osób.
• śr. 3,5 m
• 8 uchwytów
• maksymalne obciążenie 10 kg
• na środku siateczka
51300179,90


brutto pln

Relacje społeczne

NOWOŚĆ
Taśma elastyczna 3 m

Elastyczna taśma wykonana z lateksu pokryta specjalną, miękką tkaniną w 4 kolorach. Zewnętrzne pokrycie
z tkaniny uniemożliwia nadmierne rozciągnięcie lateksowej
taśmy podczas zabawy. Taśma rozwija współpracę w grupie
i twórcze działanie. • śr. 3 m
550051139,90
brutto pln
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Rehabilitacja,
aktywność ruchowa

Chusta Moje Bambino

śr. 3,5 m

Aktywność
poznawcza

Relacje społeczne Gry ruchowe

Gra ćwiczy logiczne myślenie. Mata wykonana
jest z tkaniny PCV.
• wym. 300 x 300 cm
• 32 pionki
550012699,90


brutto pln
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Stół terapeutyczny

Duże warcaby

cm

Multimedia

99990
Zestaw do balansowania



Wyposażenie

Może być uzupełniony trójkątną platformą (601026) oraz kładką-taśmą (601024)
i kładką do balansowania (601025).
Zestaw składa się z:
• 3 szt. dużych stopni o wys. 24 cm
i śr. 40 cm
• 2 szt. małych stopni o wys. 10 cm
i śr. 27 cm
• 5 szt. deseczek łączących stopnie
• wym. 144 x 13 x 3 cm
• maksymalne obciążenie 75 kg
• 2 10
601027999,90
brutto pln
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Relacje społeczne

Gry ruchowe

1 19990
PLN

026023

026022

Cymbergaj
W grze mogą brać udział drużyny jedno- lub dwuosobowe. Składa się z 22 figur
piłkarzy z tworzywa w dwóch kolorach umieszczonych na ośmiu obrotowych i przesuwnych drążkach stalowych. Gra wyposażona jest również w dwa liczniki goli.
• wym. wewnętrznego pola gry 119 x 67 cm
026023
wykonana ze sklejki
1 999,90
026022
wykonana z płyty laminowanej
1 699,90

Bardzo wciągająca gra – duże emocje gwarantowane. Zadaniem graczy jest trafienie krążkiem
do bramki przeciwnika za pomocą odbijaków.
Stół wyposażony w funkcję nadmuchu powietrzem, które powoduje delikatne unoszenie krążka. Gra ćwiczy koordynację wzrokowo-ruchową.
• wym. 152 x 76 x 78 cm
309073
1 199,90





Gra świetlicowa piłka nożna

brutto pln

Tenis stołowy
99990

od

brutto pln

Stoły tenisowe

Stoły przeznaczony do gry rekreacyjnej i treningowej. Gra nie tylko
poprawia koordynację i kondycję uczestników, ale jest także świetnym pretekstem do wspólnego spędzania czasu.
Blat stołu wykonany z płyty wiórowej laminowanej o gr. 18 mm,
a nogi z kształtownika stalowego o przekroju kwadratowym 25 mm
i blokowane za pomocą zawiasów nożycowych. Siatka wykonana
z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym. Posiada
możliwość regulacji wysokości i naciągu siatki. Przykręcana do blatu.

PLN

Stół tenisowy

Stół tenisowy

Stół stacjonarny wyposażony w niebrudzące, antypoślizgowe
stopki.
• wym. 274 x 152,5 x 76 cm
026031	
999,90

Stół mobilny. Zespół jezdny złożony z 4 kółek o śr. 10 cm.
• wym. 274 x 152,5 x 76 cm
026045	
1 699,90
brutto pln

Rakieta do ping ponga

Siatka do stołu tenisowego,
przykręcana

Siatka wykonana z tworzywa
sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym. Posiada możliwość
regulacji wysokości i naciągu
siatki. Przykręcana do blatu.
026032159,90
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Rakietka do ping ponga zaprojektowana z myślą o początkujących graczach.
• wym. 15,3 x 15,7 cm
• dł. uchwytu 10,4 cm
60421917,90


brutto pln

Piłeczki do ping ponga 144 szt.

• 144 szt.
604220139,90


brutto pln
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Arteterapia

Relacje społeczne

Aktywność
poznawcza

Rehabilitacja,
aktywność ruchowa

ARTETERAPIA

Arteterapia

Instrumenty muzyczne

Zestaw w drewnianej walizce

Zestaw drewnianych instrumentów muzycznych zapakowanych w drewnianą walizkę. 6 rodzajów instrumentów:
• trójkąty z pałeczkami, 2 szt., dł. boku 16 cm
• pudełko akustyczne, dł. 18 cm
• pałeczki, 4 szt., śr. kulki 2 cm
• podwójna tarka guiro z pałeczką, dł. 25,2 cm
• podwójny drewniany tonblok duży z pałeczką, dł. 28,5 cm
• podwójny drewniany tonblok mały z pałeczką, dł. 16 cm
• k lawesy, wym. 1,8 x 20 cm, 3 pary
• k lawesy, wym. 2 x 20 cm, 3 pary
• wym. walizki 24 x 44,5 cm
308006459,90


brutto pln

Torba muzyka

Produkt doskonale sprawdzi się na zajęciach muzykoterapii. Poszczególne instrumenty mogą posłużyć
również na zajęciach socjoterapeutycznych do relaksacji lub wyrażania emocji. Wszystkie instrumenty
umieszczone w praktycznej torbie z kieszonkami.
Torba wykonana z tkaniny, zamykana na zamek.
• wym. torby po złożeniu 42 x 42 cm
• 17 instrumentów:
– tamburyn, śr. 20 cm
– maxi quiro z pałeczką, dł. 40 cm
– podwójna tarka quiro z pałeczką, dł. 27 cm
– trójkąty z pałeczkami, 5 szt., wym. 20,5 cm, 17,5 cm,
15,5 cm, 13 cm, 10,5 cm
– kastaniety drewniane, 2 szt., śr. 5,5 cm
– kastaniety z rączką, dł. 21 cm
– marakasy drewniane, dł. 23 cm
– drewniany tonblok, dł. 20 cm, śr. 4,5 cm
– tamburyn z membraną, śr. 20 cm
– podwójny tonblok z pałeczką, dł. 20 cm, śr. 4,5 cm
– podwójny tonblok mały z pałeczką, dł. 20 cm,
śr. 3,5 cm
– klawesy, dł. 20 cm, śr. 2,2 cm
– marakas wałek, dł. 20,5 cm, śr. 5 cm
511001269,90


2 39990

brutto pln

Zestaw perkusyjny na listwie

• 6 instrumentów na listwie
• wym. listwy 46 x 6,5 cm
511002249,90

PLN



Stolik z instrumentami 1

brutto pln
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Ruchomy stolik wykonany z drewna, z 3 szufladami
i dolną półką do przechowywania 61 instrumentów.
• wym. 53 x 26 x 68 cm
W skład zestawu wchodzą m.in.:
• podwójna tarka guiro z pałeczkami
• pojedyncza tarka guiro z pałeczkami • trójkąty, 2 szt.
• talerze • małe talerze • grzybek • bębenek
• tamburyn z membraną • plastikowe pałeczki, 10 szt.
• jingle stick pojedynczy • jingle stick podwójny
• duży jingle stick • dzwonki diatoniczne
• podwójny drewniany tonblok duży
• pałeczka z dzwonkami • klawesy
• rączka z 5 dzwoneczkami • rączka z 10 dzwoneczkami
• dzwonki • talerz ze stojakiem
308008
2 399,90
brutto pln
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Dzwonki z rączką

Zestaw metalowych dzwonków
w różnych kolorach, z plastikowymi rączkami. Każdy kolor
oznacza inny dźwięk.
• 8 szt. • dł. 13,5 cm • śr. 7,4 cm
511053119,90

45990

brutto pln
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poznawcza
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aktywność ruchowa

Arteterapia Instrumenty muzyczne

10 dzwoneczków z przyciskiem



Relacje społeczne

Kolorowe dzwonki o różnej tonacji. Wydają dźwięki po uderzeniu przycisku,
dzięki czemu mogą być używane przez osoby mające trudności w utrzymaniu
dzwonków w ręce. Wykonane z solidnego metalu ze stabilną rączką, wyróżniają się czystym brzmieniem i trwałością. • śr. 8 cm • wys. 9 cm
604036459,90
brutto pln

Dzwonki rurkowe

Arteterapia

Dzwonki rurkowe wykonane
z aluminium, na drewnianej podstawie.

• pałeczka o dł. 16,5 cm
• wym. 16 x 8 x 3,5 cm
511064	 39,90
brutto pln

Metalowe dzwonki
rurkowe pojedyncze

Stół terapeutyczny

Metalowe dzwonki
rurkowe potrójne

• pałeczka o dł. 16,5 cm
• wym. 16 x 5 x 3,5 cm
511065	 19,90


brutto pln

Wykonany z drewna, z metalowymi płytkami.
W stelażu znajdują się przegródki do przechowywania 3 dodatkowych płytek. Pałeczki mają
końcówki pokryte włóczką.
• wym. 64,5 x 24 x 13,5 cm
• dł. płytek 14–24 cm
• 2 pałeczki o wym. 34,5 x 4 cm
511069999,90

13-tonowe dzwonki duże czerwone
na drewnianych podstawach.
• para pałeczek • dł. 34 cm
51104069,90





brutto pln

brutto pln

Wyposażenie

brutto pln

• 26 dzwonków (z półnutami włącznie)
• dł. 41 cm • szer. 30 cm
09800189,90

Ksylofon drewniany

Instrument posiada 13 sztabek (dźwięki
od h2 do g4) o wym. 25 x 12 mm, wykonanych z drewna klonowego. W komplecie
2 drewniane pałeczki i książeczka z piosenkami. • wym. 27,5 x 16 cm
308045189,90

Drewniany ksylofon z pałeczkami

Wykonany z drewna, z metalowymi płytkami.
W poręcznym, drewnianym pudełku.
• wym. 56 x 26 x 7 cm • dł. płytek 13–21 cm
• 2 pałeczki o wym. 27 x 2 cm
511071259,90






Metalofon w pudełku z pałeczkami

brutto pln

www.seniorplus.edu.pl

brutto pln

Wykonany z drewna.
• wym. 43 x 24,5 x 4 cm
• dł. płytek 10,5–24,5 cm
• 2 pałeczki o wym. 31 x 2 cm
51107079,90

SENIOR WIGOR

brutto pln
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Plac z ogrodem

Podane ceny są cenami brutto, zawierają 23% podatku VAT.



Dzwonki diatoniczne

Dzwonki chromatyczne

Multimedia

Metalofon

Arteterapia

Instrumenty muzyczne

Rurki cymbałki

Komplet kolorowych rurek tworzących
ksylofon. W komplecie nylonowa torba
zamykana na ekspres i komplet pałeczek
z gumową główką.
• 8 szt. (dźwięki c2-c3)
• wym. walizki 42 x 28 x 9 cm
• wym. rurek od 19 do 29 x 5 x 7 cm
• 8 pałeczek o dł. 34 cm
308046499,90


brutto pln

511078

Muzyczna żabka

Instrument – guiro w kształcie żaby. Muzyka
powstaje poprzez pocieranie rowków na jej
grzbiecie drewnianą pałeczką.
308052159,90


Pudełko wielotonowe

brutto pln

Pudełka dźwięków

Jest wykonane z drewna. Wydaje 8 różnych dźwięków (do, re, mi…).
• 1 szt. • dł. 25,5 cm • śr. 10 cm
51102045,90

Trójkąt muzyczny

Trójkąt stalowy i młotek do uderzania.
• wym. 10 cm • młotek o dł. 12,3 cm
5110339,90

Wykonane z drewna.
• wym. 23 x 7 x 14 cm
• wym. pałeczki 16 x 2 cm
51107859,90

Maxi Guiro meksykańskie









brutto pln

brutto pln

brutto pln

Wykonane z drewna.
• dł. 40 cm • śr. 6 cm
51103449,90
brutto pln

Drewniane pudełko akustyczne
• dołączona pałeczka
• wym. 18 x 6,5 x 3 cm
60402339,90

brutto pln

Kastaniety z rączką

Wykonane z drewna.
• dł. 21 cm
• wym. klapsa ruchomego 9,5 x 4,5 cm
51101814,90


brutto pln

Kastaniety

Wykonane z drewna.
• wym. 9 x 1,2 x 6 cm
• 2 szt.
51101919,90


brutto pln

Do wyczerpania
zapasów
604023

Terkotka

Wykonana z drewna.
• 1 szt.
• wym. 12 x 11,5 cm
51103019,90


78

SENIOR WIGOR

brutto pln

Drewniana łyżeczka

Drewniana łyżeczka.
• różne kolory, sprzedawane losowo
• wym. 21 x 4 x 4 cm
51104624,90


infolinia: 801 577 544

brutto pln

Podane ceny są cenami brutto, zawierają 23% podatku VAT.



01 Muzyczne jajka

• różne kolory
• różne wysokości wydawanych dźwięków • 4 szt. • wys. 5 cm
30802027,90


Rehabilitacja,
aktywność ruchowa

Arteterapia Instrumenty muzyczne

brutto pln

Aktywność
poznawcza

02 Tamburyn z rączką

Wykonany z tworzywa sztucznego.
• 16 par talerzyków • wym. 21,5 x 19 cm
51102432,90


brutto pln

03 Tamburyn z membraną

Wykonany ze sklejki, pokryty skórą
owczą.
• 5 par talerzyków
• śr. 20 cm
51102534,90

Relacje społeczne



01

brutto pln

04 Talerze małe

Wykonane z miedzi.
• 1 para • śr. 7 cm
51102124,90


02

03

04

05

brutto pln



brutto pln

Arteterapia

05 Tarka mała

• śr. 6 cm
604020109,90



brutto pln

06

07

08

09

10

11

Stół terapeutyczny

06 Drewniana grzechotka

Grzechotka wykonana z drewna bukowego. • wym. 7 x 3,5 cm
30804915,90

07 Marakasy 1

Wykonane z drewna.
• 2 szt. • wym. 20,5 x 5,5 cm
51100939,90


brutto pln

08 Marakasy 2

Wykonane z drewna.
• 2 szt. • wym. 20,5 x 5,5 cm
51101149,90
brutto pln

Multimedia





brutto pln

Wyposażenie

10 Ocean

Podczas poruszania przemieszczające
się wewnątrz metalowe kuleczki imitują
dźwięk szumu fal. • śr. 25 cm
51103845,90


brutto pln

11

Bębenek – marsz

Wykonany jest ze sklejki, pokryty skórą
owczą. • wym. 20 x 15 cm
51102979,90


brutto pln

www.seniorplus.edu.pl

511038

Plac z ogrodem

Podane ceny są cenami brutto, zawierają 23% podatku VAT.

09 5 dzwoneczków z uchwytem

Dzwonki umieszczone na plastikowym
pasku, połączonym z drewnianym
uchwytem. • 1 szt. • wym. 10,5 cm
51103512,90

511011

SENIOR WIGOR
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Arteterapia

Instrumenty muzyczne

Cytra

Piękny instrument wraz z nutami. Dla ułatwienia zostały one umieszczone na specjalnych szablonach (10 szt.), które podkłada się pod
struny, dzięki czemu każdy może zagrać melodię uderzając w strunę
w miejscu, które wskazuje nutka.
• wym. 43 x 21 x 6 cm
532051199,90


brutto pln

Szafa Flexi

WIELOFUNKCYJNA

Stojak na nuty

Czarny metalowy stojak na nuty. Regulacja wysokości od 70 do 145 cm
• wym. 43 x 23 x 145 cm
30804079,90

1 199

brutto pln

90

Szafa Flexi wielofunkcyjna

Pojemna szafa z półkami (dwie z nich są wysuwane, co ułatwia
dostęp do umieszczonych tam przedmiotów) i przegrodą. Wykonana
z płyty laminowanej w tonacji brzozy, o gr. 18 mm. W górnej części
znajdują się półki, w dolnej można przechowywać większe przedmioty. Szafę można uzupełnić plastikowymi pojemnikami (372005–
372026 i 372034–372041, sprzedawane osobno).
• wys. półek 18 cm • szer. przegród 32 i 50,5 cm
• wym. 89,1 x 48 x 212,8 cm
092381
1 199,90


80

brutto pln

SENIOR WIGOR

PLN

dwie wysuwane półki
ułatwiają dostęp
do przedmiotów

infolinia: 801 577 544

Podane ceny są cenami brutto, zawierają 23% podatku VAT.
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PLN

90

Temperówki 10 szt.

• 10 szt.
• na cienkie i grube kredki
• różne kolory, sprzedawane losowo
11516216,90

PLN



• 1 2 kolorów
• różne wzory pudełek, wysyłane losowo
• dł. 15 cm • śr. rysika 0,5 cm
• temperówka
11502217,90

Zestaw stolikowy kredek Bambino
w drewnianej oprawie





brutto pln

Relacje społeczne

Kredki Bambino w drewnianej oprawie 12

1690

Aktywność
poznawcza

10 szt.

Rehabilitacja,
aktywność ruchowa

Arteterapia Kredki

• 10 kolorów po 6 sztuk • dł. 12 cm
• śr. rysika 0,5 cm
11517375,90

Arteterapia

brutto pln

Kredki Bambino złota i srebrna – blister

• 2 kolory • temperówka w komplecie
• dł. 15 cm • śr. 1 cm
1154235,50

Temperówka automatyczna

Automatyczna temperówka do ostrzenia ołówków i kredek. Niezbędne 4 baterie AA (brak w zestawie). Zapasowe
ostrze w komplecie. Różne kolory,
sprzedawane losowo.
• wym. 13,3 x 7,9 x 9 cm
12102059,90

brutto pln

550
PLN



brutto pln

Stół terapeutyczny



NOWOŚĆ
NOWOŚĆ

2490

Kredki akwarelowe Giotto, 24 szt.

Jasne kredki akwarelowe wykonane z certyfikowanego drewna FSC.
• 1 2 kolorów • 24 szt. • gr. sztyftu 3 mm
• wym. opakowania: 38 x 25 x 4,2 cm
25712735,90


brutto pln

PLN

Wymazywalne kredki ołówkowe 10 szt.

Komplet kredek w intensywnych kolorach,
z gumkami do ścierania i miejscem do podpisania.
Dodatkowa gumka i temperówka w komplecie.
• 10 kolorów • 10 szt.
• śr. 0,7 cm • śr. rysika 0,3 cm • dł. 19 cm
25707824,90

Podane ceny są cenami brutto, zawierają 23% podatku VAT.



Multimedia

brutto pln

brutto pln

2290
PLN

Wyposażenie

NOWOŚĆ

Komplet dwustronnych kredek (każda kredka
ma 2 kolory) w intensywnych kolorach.
• 24 kolory • 1 2 szt. • śr. 0,7 cm
• śr. rysika 0,3 cm • dł. 18 cm
25707922,90


www.seniorplus.edu.pl

brutto pln
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Plac z ogrodem

Dwustronne kredki 12 szt. – 24 kolory

Arteterapia

Kredki

Kredki LYRA
od

29

90
PLN

Kredki Color Giants

Grube kredki o ergonomicznym kształcie, wkład wysoko
nasycony barwnikiem.
• dł. 17,5 cm • śr. 1 cm • śr. rysika 0,6 cm
• 6 szt. • 6 kolorów
257047
metaliczne – 6 szt.
35,90
257048
neonowe – 6 szt.
29,90


brutto pln

5590
PLN

Kredki Color Giants 12 szt.



82

Podane ceny są cenami brutto, zawierają 23% podatku VAT.

Kredki z grubym rysikiem w intensywnym
kolorze.
• 1 2 szt. • dł. 17,5 cm • śr. 1 cm
• śr. rysika 0,6 cm
257026
żółte
55,90
257027
pomarańczowe
55,90
257028
czerwone
55,90
257029
bordowe
55,90
257030
fioletowe
55,90
257031
różowe
55,90
257032
niebieskie
55,90
257033
turkusowe
55,90
257034
zielone
55,90
257035
jasnozielone
55,90
257036
brązowe
55,90
257037
czarne
55,90
brutto pln

SENIOR WIGOR

infolinia: 801 577 544

Kredki

Rehabilitacja,
aktywność ruchowa

Arteterapia Kredki

Aktywność
poznawcza

COLOR GIANTS

Relacje społeczne

Kredki Color Giants

Grube kredki o ergonomicznym kształcie, wkład
wysoko nasycony barwnikiem.
• dł. 17,5 cm
• śr. 1 cm
• śr. rysika 0,6 cm

257051

257052

• 96 szt.
• 24 kolory po 3 szt. + 6 kolorów po 4 szt.
• w drewnianym pudełku
257045
96 szt. oprawa drewniana 

399,90

• 96 szt.
• 24 kolory po 3 szt. + 6 kolorów po 4 szt.
• w drewnianym pudełku
257046
96 szt. oprawa lakierowana

399,90

• 6 szt.
• 6 kolorów
257051
6 szt.

29,90

• 12 szt.
• 12 kolorów
257052
12 szt.

55,90

• 12 szt.
• 12 kolorów
257049
kolory skóry 12 szt.

55,90

• 18 szt.
• 18 kolorów
257050
18 szt. metalowe pudełko

257050

www.seniorplus.edu.pl

SENIOR WIGOR

Plac z ogrodem

Wyposażenie

Podane ceny są cenami brutto, zawierają 23% podatku VAT.

257049

79,90
brutto pln

Multimedia



Arteterapia

257046

Stół terapeutyczny

257045

Grube kredki o ergonomicznym
kształcie, wkład wysoko nasycony barwnikiem.

83

Arteterapia

Pastele

Pastele OLEJNE

257006

od

34

90
PLN

1190
PLN

257007

Pastele olejne artystyczne

• 24 kolory • w pudełku
• dł. 9 cm • śr. 1,2 cm
11502634,90


257008

Pastele olejowe

Pastele olejowe z papierową obwolutą.
• dł. 7 cm • śr. 1 cm
257006
12 kolorów
257007
24 kolory
257008
48 kolorów

brutto pln

Pastele SUCHE



11,90
22,90
42,90
brutto pln

024101

024100

Pastele suche

Pastele w różnych kolorach można łatwo ze sobą
mieszać, stosować na mokro i na sucho, a także
łączyć z innymi technikami. Posiadają certyfikaty
zgodności z normą EN-71 i atesty.
• wym. 1 x 1 x 6,6 cm
024100
24 szt. 
69,90
024101
12 szt.
39,90
024102
12 szt. węgle
39,90
brutto pln

NOWOŚĆ

2590
PLN

Rozcieracze do pasteli, 10 szt.

Rozcieracze umożliwiające mieszanie pasteli,
kredek i węgli.
• 10 szt. • 7 różnych kształtów
• śr. 4, 6, 9 i 11 mm
• wym. opakowania: 15,3 x 6,1 x 1 cm.
25712814,90
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brutto pln
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Fiksatywa – aerosol

Papier ścierny

Wygodna drewniana łopatka w zestawie
z 12 kawałkami najwyższej jakości papieru
ściernego o wym. 2,5 x 18 cm. Może służyć
do ostrzenia końcówek ołówków i kredek
oraz do ścierania pasteli na proszek.
2571309,90


brutto pln

Fikstywa w sprayu jest bardzo
wygodna w użyciu. Przyśpiesza proces schnięcia farb i utrwala prace
plastyczne wykonane za pomocą
pasteli czy węgli.
25712925,90


infolinia: 801 577 544

brutto pln

Podane ceny są cenami brutto, zawierają 23% podatku VAT.



024102

Węgiel rysunkowy

Ołówki trójkątne

• 25 szt.
• różne kolory
• dł. 17,5 cm
11502414,90

Węgiel rysunkowy

Z łatwością daje się rozcierać i mieszać bezpośrednio na papierze. Po zakończeniu
rysowania rysunek najlepiej zabezpieczyć fiksatywą przed niechcianym roztarciem.
• 5 okrągłych pałeczek • dł. 12 cm • śr. 1 cm
0140026,90

brutto pln



brutto pln

Aktywność
poznawcza



Rehabilitacja,
aktywność ruchowa

Arteterapia Ołówki, mazaki

690
Relacje społeczne

PLN

Arteterapia

Zestaw gumek do ścierania

• 24 szt.
09600234,90

Stół terapeutyczny

brutto pln

MAZAKI
Flamastry

257016

257018

257019

brutto pln

Niezwykłe mazaki do wszystkiego

Mazaki deco metaliczne

Pisaki z dwiema końcówkami kolorującymi: grubą i cienką. Bezpieczny
tusz na bazie wody, łatwo usuwalny
ze skóry przy użyciu wody i mydła lub
z tkanin w pralce w temperaturze 40
stopni.
• śr. końcówki 0,5 i 0,25 cm
25701318,90

Pisaki do każdego rodzaju powierzchni, posiadają
wysokie właściwości kryjące. Permanentne na porowatych powierzchniach (kamieniach, drewnie, gumie), a jednocześnie usuwalne przy użyciu wilgotnej
szmatki z powierzchni gładkich (szkło, lustro). Tusz
łatwo zmywalny ze skóry, ale może pozostawiać
ślady na ubraniach.
• śr. końcówki 0,4 cm
257016
12 kolorów
45,90
257017
6 kolorów
25,90







Mazaki dwustronne 10 kolorów

brutto pln

www.seniorplus.edu.pl

brutto pln

Wyposażenie

Podane ceny są cenami brutto, zawierają 23% podatku VAT.



257017

Multimedia

Posiadają fibrową końcówkę.
• 10 kolorów • dł. 15,8 cm
• śr. końcówki 0,2 cm
02400835,90

Pisaki o metalicznym połysku, idealne do rysowania
na papierze, metalu, drewnie, plastiku, skórze i szkle.
Wyposażone w wytrzymałą końcówkę. Posiadają
nieszkodliwy, odporny na działanie światła tusz
na bazie wody.
• śr. końcówki 0,4 cm
• złoty, srebrny, brązowy, niebieski, bordowy
257018
2 kolory
11,90
257019
5 kolorów
24,90
brutto pln

SENIOR WIGOR
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Arteterapia

Farby

TEMPERY
5990
PLN

Tempera 3 l

Farby doskonałe się rozprowadzają i dobrze kryją. Bogata
paleta kolorów i odpowiednio gęsta konsystencja zapewniają swobodne malowanie. Farby są na bazie wody,
dzięki czemu łatwo zmywają się z rąk i ubrania. Dostępne
w zestawach lub pojedynczo.
• 6 szt.
• poj. 500 ml
60501759,90


brutto pln

2590
PLN

605075

605076

605045

605046

605047

605048

Tempery złote i srebrne

605050

NOWOŚĆ

Farby doskonałe się rozprowadzają i dobrze kryją. Bogata
paleta kolorów i odpowiednio gęsta konsystencja zapewniają swobodne malowanie. Farby są na bazie wody, dzięki
czemu łatwo zmywają się z rąk i ubrań.
• w butelce • poj. 250 ml
605075
Tempera złota, 250 ml
25,90
605076
Tempera srebrna, 250 ml
25,90


605049

brutto pln

Farby doskonałe się rozprowadzają i dobrze kryją. Bogata
paleta kolorów i odpowiednio gęsta konsystencja zapewnia swobodne malowanie. Farby są na bazie wody, dzięki
czemu łatwo zmywają się z rąk i ubrań.
• poj. 500 ml
605045
żółta
14,90
605046
pomarańczowa
14,90
605047
różowa
14,90
605048
fioletowa
14,90
605049
niebieska
14,90
605050
pistacjowa
14,90


brutto pln

2,98 zł za 100 ml

1490
PLN
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Giotto – tempera wodna

Skoncentrowana tempera wodna, w aluminiowych
tubkach z plastikową zakrętką. Idealna do malowania, szczególnie bogata w pigment, gęsta, o dużej zdolności krycia. Można ją rozcieńczać wodą, aż
stanie się półprzeźroczysta, a także łatwo mieszać
z innymi farbami, aby stworzyć szeroką gamę
różnych odcieni. W praktycznym, zamykanym
plastikowym pudełku o wym. 31,6 x 25,8 x 2,8 cm,
z rączką i z wyjmowanym środkiem pokrywy, który może być używany jako paleta na 12 kolorów.
• 24 kolory • 24 tubki • w zestawie dwa pędzle.
• poj. tubki: 21 ml (czarna i biała farba) oraz 12 ml
(pozostałe kolory)
25712589,90


infolinia: 801 577 544

brutto pln

Podane ceny są cenami brutto, zawierają 23% podatku VAT.

Tempery pastelowe

Farby

NOWOŚĆ

PERŁOWE

605077

605079
Aktywność
poznawcza

Farby dekoracyjne

Farby perłowe

Wodna farba dekoracyjna, matowa. Polakieruj malowane przedmioty matowym lakierem dla optymalnej
ochrony. • poj. 230 ml.
605077
srebrna
29,90
605078
miedziana
29,90
605079
złota
29,90

Farba wodoodporna, która daje efekt perłowego lakieru.
• 6 szt. • poj. 80 ml
60502575,90


605078

brutto pln

15,81 zł za 100 ml



brutto pln

13,00 zł za 100 ml

Relacje społeczne

Perełki w płynie – złote

Piękne perły w płynie, które wspaniale udekorują tkaniny, drobne przedmioty, własnoręcznie wykonane kartki
i wszystko inne, co w subtelny sposób zdecydujesz się
uszlachetnić. Farba na bazie akrylu, o odpowiedniej
konsystencji, po wydostaniu się z wygodnego aplikatora
przybiera postać kropli, która zachowuje swój kształt
po wyschnięciu.
• czas schnięcia od 6 do 8 godzin • poj. 25 ml • kolor złoty.
25713116,90
brutto pln

Multimedia

Stół terapeutyczny

Arteterapia



Rehabilitacja,
aktywność ruchowa

Arteterapia Farby

Wyposażenie

Farby metaliczne

Farby kredowe

Farby wodne dające matowy, kredowy efekt na malowanej powierzchni: tekturze, drewnie, metalu, plastiku i innych tworzywach
sztucznych • 300 ml (5 kolorów po 60 ml każdy).
30046179,90


brutto pln

26,63 zł za 100 ml

www.seniorplus.edu.pl

Farba akrylowa, wodoodporna i szybkoschnąca o odcieniu imitującym różne metale. Przeznaczona do: papieru, kartonu, drewna,
styropianu itp.
• 6 szt. • poj. 80 ml
60502779,90


Plac z ogrodem

Podane ceny są cenami brutto, zawierają 23% podatku VAT.

NOWOŚĆ

brutto pln

SENIOR WIGOR
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Arteterapia

Farby

NOWOŚĆ

Farby do ceramiki na zimno

Farby do ceramiki na bazie wodnej zostały wymyślone
po to by dać artystom, dekoratorom i hobbystom środek
do dekorowania ceramiki nie wymagający skomplikowanego
i kosztownego procesu wypalania. Farby mogą być stosowane na: ceramice, porcelanie, szkle, plastiku czy metalu.
• rozpuszczalne w wodzie • szybko schnące • płynne
• łatwe do nakładania pędzlem • świetliste i czyste kolory
• mogą być mieszane ze sobą nawzajem • poj. 60 ml.
257134
żółta
21,90
257135
pomarańczowa
21,90
257136
czerwona
21,90
257137
niebieska
21,90
257138
zielona
21,90
257139
czarna
21,90
brutto pln

3990
PLN

Giotto – farby akrylowe, 12 szt.

Farby akrylowe w słoiczkach z zakrętką. Kolory na bazie wody
z matowym efektem finalnym. Dobrze kryjące i łatwe w nakładaniu.
Są idealne do dekoracji powierzchni takich jak: papier, drewno, szkło,
skóra, terakota, ceramika, plastik, kamień, glinka czy metal. Farby są
bezpieczne w użytkowaniu i nieszkodliwe. Wszystkie kolory posiadają
dobrą odporność na światło i można je ze sobą mieszać. Neutralny zapach. Zmywalne w ciepłej wodzie z mydłem. Farby Giotto doskonale
nadają się dla hobbystów tworzących w technice decoupage.
• wym. opakowania: 20,4 x 6,8 x 6,4 • 1 2 kolorów
• 1 2 słoiczków • poj. słoiczka 25 ml.
25712439,90


88

brutto pln

SENIOR WIGOR

Reliefy do witraży

Miękka i szybko schnąca farba konturowa do witraży na bazie wody.
Farba znakomicie nadaje się do dekorowania szkła i ceramiki, stanowiąc obramowanie dla przestrzeni pokrywanych farbą, ale także
do zdobienia kartonu, drewna, pleksiglasu. Dzięki precyzyjnemu
aplikatorowi dołączonemu do tubki, farby w precyzyjny i wygodny
sposób można nakładać na dekorowane obiekty. • poj. 20 ml.
257132
czarny
16,90
257133
złoty
16,90


infolinia: 801 577 544

brutto pln

Podane ceny są cenami brutto, zawierają 23% podatku VAT.



Rehabilitacja,
aktywność ruchowa
Aktywność
poznawcza

Arteterapia Farby

9

90

Relacje społeczne

PLN

Farby akwarelowe

• 1 2 kolorów • śr. 3 cm
• pędzelek o dł. 13 cm
1151759,90
brutto pln

605038

Farby fakturowe

605037
605038
605039
605040
605041

żółta
zielona
niebieska
czerwona
czarna



605040

605041

35,90
35,90
35,90
35,90
35,90
brutto pln

7,18 zł za 100 ml

3590

Wyposażenie

PLN

Farby

FAKTUROWE
www.seniorplus.edu.pl

SENIOR WIGOR

Plac z ogrodem

Podane ceny są cenami brutto, zawierają 23% podatku VAT.

Farby, których można dotknąć! Dostępne
w 5 kolorach, każdy kolor to inna struktura
farby. To nie tylko dobra zabawa przy tworzeniu prac plastycznych, ale także pomoc,
która wspomaga motorykę ręki oraz zmysł
dotyku. Odpowiadają normie EN-71–7.
• poj. 500 ml • żółta

605039

Multimedia

605037

Stół terapeutyczny

Arteterapia



89

Arteterapia Tusze

Szybkoschnący, nadaje się do papierów chłonnych.
Ma rzadką konsystencję, pozwala na dobre odbijanie bardzo szczegółowych wzorów. Nie jest kryjący,
pozwala na „warstwowanie” odbitych stemplami
wzorów. Można go używać do „brudzenia” papieru
– w tym celu należy nabrać odrobinę tuszu na szmatkę
lub gąbkę do makijażu i rozetrzeć na papierze.

9

90
PLN

Tusze wodne

9

PLN

• tacka z 6 tuszami • 6 pipetek • poj. 50 ml
60201459,90


brutto pln

19,97 zł za 100 ml

Tusze wodne

90

90

Zestaw tuszy wodnych

PLN

• 1 szt. • poj. 50 ml
602010
niebieski
602011
czerwony
602012
zielony
602013
czarny


SENIOR WIGOR



9,90
9,90
9,90
9,90
9,90
9,90
9,90
brutto pln

Tusz spongy

9,90
9,90
9,90
9,90
brutto pln

19,80 zł za 100 ml

Kolorowe i wygodne w użyciu tusze na bazie wody.
• 6 szt. (żółty, czerwony, niebieski, zielony, brązowy, czarny)
• poj. 70 ml
60503175,90


brutto pln

infolinia: 801 577 544

75

90
PLN

Podane ceny są cenami brutto, zawierają 23% podatku VAT.

59

90

• 1 szt. • poj. 50 ml
602036
złoty
602037
ciemnoróżowy
602038
żółty pastelowy
602039
zielony pastelowy
602040
pomarańczowy pastelowy
602041
różowy pastelowy
602042
fioletowy pastelowy

3490

Rehabilitacja,
aktywność ruchowa

Arteterapia Pędzle

PLN

Aktywność
poznawcza

Zestaw pędzli okrągłych i płaskich

Różne rodzaje pędzli z naturalnego włosia o wielu rozmiarach. Zróżnicowanie wielkości pozwala dostosować
pędzel do malowania małych i dużych powierzchni.
• 10 szt. pędzli płaskich • 15 szt. pędzli okrągłych
53301634,90
brutto pln

Relacje społeczne



2590
PLN

Zestaw pędzli do malowania małych i dużych
powierzchni.
• 5 szt. • wym. 11,5 x 1,5 cm
12200425,90


brutto pln

Arteterapia

Pędzle krótkie ścięte

Pędzle okrągłe z gałką

• 5 szt. • rozm. 4 • wym. 14 x 3,5 cm
12200625,90


brutto pln

Gumowe pisaki

Gumowe pisaki cienkie

• śr. trzonka 1 cm • dł. 16 cm
60200239,90
brutto pln

Gumowe pisaki grube

• śr. trzonka 1,7 cm • dł. 18 cm
602003	


45,90
brutto pln

Grube pędzelki – zestaw 12 szt.

Pędzle wykonane z tworzywa sztucznego i naturalnego włosia.
• 1 2 szt. • 4 kolory • dł. 13,5 cm • śr. 1,9 cm
61020549,90


Stół terapeutyczny

Zestawy 5 pisaków z różnymi zakończeniami.

brutto pln

Zestaw pędzli do akwareli

brutto pln

533006

533005

Wyposażenie

533004

20 pędzli z gąbki

• 20 szt. • szer. gąbki ok. 2,5 cm
53300415,90


brutto pln

3 pędzle z gąbki

2290
PLN

• 3 szt. • szer. gąbki ok. 5 cm
5330065,90


brutto pln

2 pędzle z gąbki

Plac z ogrodem

Podane ceny są cenami brutto, zawierają 23% podatku VAT.



Multimedia

Różne rodzaje pędzli z naturalnego włosia
o wielu rozmiarach. Zróżnicowanie wielkości pozwala dostosować pędzel do malowania małych
i dużych powierzchni.
• 5 szt. • rozm. 2, 4, 6, 8, 10
12200322,90

• 2 szt. • szer. gąbki ok. 7,5 cm
5330054,90


www.seniorplus.edu.pl

brutto pln

SENIOR WIGOR
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Arteterapia

Papiery

287

30

Kreatywny
ZESTAW PAPIERÓW

PLN

Zestaw papierów rysunkowych

• papier rysunkowy biały A4 – 500 szt., 80 g/m2
• papier rysunkowy kolorowy A4 – 800 szt., 80 g/m2
• papier kolorowy rysunkowy A3 – 160 szt., 80 g/m2
• papier rysunkowy biały A3 – 500 szt., 80 g/m2
543021287,30

Kreatywny zestaw papierów

• 100 szt. wym. 50 x 70 cm (300272, 220 g/m2)
• 50 szt. wym. 50 x 70 cm (300275, 220 g/m2)
• 100 szt. format: A3 (111023, 200 g/m2) brystol mix
• 20 szt. format: A2 (534009, 200 g/m2) brystol mix
• 300 szt. format: A4 (300273, 220 g/m2)
• 200 szt. format: A4 (111044, 115 g/m2) papier wycinankowy nabłyszczany
• 3 kpl. bibuła B3 (018002)
199003595,90




595

90

brutto pln

brutto pln

543015

PLN

543014

Blok do akwareli A4, 10 ark.

Blok idealny do akwareli, gwaszu, akrylu i tuszu,
a także do rysunku pastelami, kredkami, ołówkiem
i węglem. Ze względu na gramaturę nie wymaga
naciągania przy malarstwie akwarelowym
i gwaszu, papier nie marszczy się i nie odkształca
przy zetknięciu z farbami wodnymi i tuszem. Bezkwasowy papier o powierzchni lekko fakturowanej,
odpornej na wielokrotne wymazywanie i poprawki
korekcyjne.
• 10 ark. • format: A4 • 250 g/m2
25711117,90

Wkład z papieru rysunkowego A4





Wkład z papieru rysunkowego A4.
• 250 arkuszy • 80 g/m2
54301529,90


brutto pln

Wkład z papieru rysunkowego A3

Wkład z papieru rysunkowego A3.
• 250 arkuszy • 80 g/m2
54301455,90

brutto pln

brutto pln

Książka do kolorowania

• 2 x 14 stron • format: 30 x 30 cm
65206429,90
brutto pln

Podane ceny są cenami brutto, zawierają 23% podatku VAT.
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infolinia: 801 577 544

Kartony KOLOROWE

Rehabilitacja,
aktywność ruchowa

Arteterapia Papiery

Aktywność
poznawcza

300260

300261

Relacje społeczne

300262

300263

Arteterapia

300264

300265

300266

Stół terapeutyczny

2190

300267

PLN

300268

Multimedia

Karton gładki 10 arkuszy o wym. 50 x 70 cm
10 kolorów

300269

• 10 arkuszy • 10 kolorów
• wym. 50 x 70 cm • 220 g/m2
30027021,90


brutto pln

Karton gładki 100 arkuszy A4
10 kolorów

• 10 arkuszy • wym. 50 x 70 cm • 220 g/m2
300260
żółty
300261
pomarańczowy
300262
czerwony
300263
różowy
300264
fioletowy
300265
turkusowy
300266
zielony
300267
ciemnozielony
300268
brązowy
300269
niebieski
300353
czarny


24,90
24,90
24,90
24,90
24,90
24,90
24,90
24,90
24,90
24,90
21,90

• 100 arkuszy
• 10 kolorów
• 220 g/m2
30027345,90


Wyposażenie

Karton gładki

brutto pln

Brystol 50 arkuszy A4 10
kolorów

• 50 arkuszy
• 10 kolorów
• 300 g/m2
30027934,90


Plac z ogrodem

Podane ceny są cenami brutto, zawierają 23% podatku VAT.

300353

brutto pln

brutto pln

www.seniorplus.edu.pl
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Arteterapia

Papiery

NOWOŚĆ

DEKORACYJNE

300481

papiery

Papier z motywem klasycznym

Papier z klasycznymi motywami i brokatowymi naklejkami. Idealny do wykonywania domowych dekoracji czy ozdabiania
przedmitów takich jak pudełka czy kartki
z życzeniami.
• format A4
• 1 2 arkuszy, każdy z innym wzorem
30048124,90

300482



brutto pln

Papier z motywem orientalnym

Ręcznie wyrabiany indyjski papier z motywami orientalnymi.
• format A4
• 20 arkuszy, każdy z innym wzorem
30048234,90


brutto pln

300483

Papier z motywem nowoczesnym

Wysokiej jakości papier z wyrafinowanymi
motywami nowoczesnymi, w metalicznych odcieniach (złoty, srebrny, miedziany, różany).
• gramatura 165 g/m² • format A4
• 1 2 arkuszy, każdy z innym wzorem
30048329,90


brutto pln

Papier z motywem orientalnym
„Rajasthan”
300491

Ozdobny, ręcznie robiony papier z Indii.
Idealny do ozdabiania kartek okolicznościowych czy prac plastycznych.
• 20 arkuszy • 20 motywów • format: A4
30049135,90


brutto pln

Pastelowy papier przestrzenny
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Podane ceny są cenami brutto, zawierają 23% podatku VAT.

Z papieru przestrzennego można
wykonać lekkie i subtelne dekoracje,
szczególnie kuliste.
• wym. arkusza 33 x 20 cm.
• 4 arkusze, każdy w innym pastelowym
kolorze (zielony, niebieski, różowy,
jasnożółty)
• obrazkowa instrukcja wykonania
przykładowych dekoracji
30048422,90
brutto pln

infolinia: 801 577 544

2290
PLN

Nożyczki

Rehabilitacja,
aktywność ruchowa
Aktywność
poznawcza

Arteterapia Nożyczki

• 10 szt. • wym. 14 cm • ostro zakończone
52500122,90


brutto pln

590

PLN

PLN

Nożyczki precyzyjne

Nożyczki łączone

690

PLN

PLN

• 1 szt. • wym. 19 cm
6000058,90

• 1 szt. • wym. 11 cm
• do wycinania małych elementów
5250046,90

Nożyczki dla leworęcznych

Nożyce dł. 21 cm









brutto pln

brutto pln

• 1 szt. • wym. 14 cm
5250035,90
brutto pln

• 1 szt. • wym. 21 cm
5250106,90
brutto pln

Arteterapia

690

890

Relacje społeczne

2,29 zł za 1 szt.

5990
PLN

Stół terapeutyczny

Gilotyna z podkładką

• 3 cięcia: proste, przerywane, z falą
• dł. linijki 35 cm
30002159,90
brutto pln

Papier wycinankowy nabłyszczany 100 arkuszy A3

• 100 arkuszy • 10 kolorów • 115 g/m2
11104245,90
brutto pln

Wyposażenie



Blok wycinankowy nabłyszczany 10 arkuszy A4

• 10 arkuszy • 10 kolorów • 115 g/m2
1110432,90


brutto pln

Papier wycinankowy nabłyszczany 200 arkuszy A4

• 200 arkuszy • 10 kolorów • 115 g/m2
11104445,90


brutto pln

Blok wycinankowy nabłyszczany 10 arkuszy A5

• 10 arkuszy • 10 kolorów • 115 g/m2
1110451,90


Plac z ogrodem

Podane ceny są cenami brutto, zawierają 23% podatku VAT.

Multimedia



brutto pln

www.seniorplus.edu.pl
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Arteterapia

Dziurkacze

DZIURKACZE

Dziurkacze okienko

Jedyny dziurkacz, który pozwala na wycinanie
okienek w dowolnym miejscu kartki np. na środku.
Magnetyczne elementy zapewniają odpowiednie zamocowanie kartki pomiędzy 2 częściami dziurkacza.
• 1 szt. • śr. dziurkacza 7 cm
• wym. elem. wyciętego ok. 5 cm
163282
koło
99,90
163283
koło z ząbkami
99,90


163282

163283

9990
PLN

brutto pln

Dziurkacz obrotowy duży koło

Posiadają dwie wygodne rączki, które należy lekko
ścisnąć, aby uzyskać określony kształt z papieru.
• 1 szt. • wym. dziurkacza 14 x 6,5 cm
• wym. elem. wyciętego ok. 3,8 cm
163004	
69,90


163005

163004

163313

8990
PLN

brutto pln

Dziurkacze obrotowe extra duże

Posiadają dwie wygodne rączki, które należy lekko
ścisnąć, aby uzyskać określony kształt z papieru.
• 1 szt. • wym. dziurkacza 17 x 8,5 cm
• wym. elem. wyciętego ok. 5 cm
163005
duże koło
89,90
163313
duży postrzępione koło
89,90


brutto pln

163012

163305

163013

163306

163307

163314

163316

Dziurkacze średnie

Wykonane ze stali nierdzewnej, pozwalają na dziurkowanie różnego rodzaju
materiałów, np. papieru, kartonu, plastiku, cienkiej skóry, filcu (materiał nie
może być zbyt twardy). Produkt wyposażony jest w pojemnik na powstające
w czasie pracy konfetti.
• 1 szt. • wym. dziurkacza 14,5 x 6 cm • wym. elementu wyciętego ok. 1 cm
163012
serce
29,90
163013
kwiatek
29,90

Ozdobny dziurkacz, idealny do szkolnych i domowych
projektów. Wewnątrz dziurkacza znajduje się pojemnik
na wycięte confetti.
• 1 szt. • wym. dziurkacza 7 x 4 cm
• wym. elem. wyciętego ok. 1,9 cm
163305
kwiatek
25,90
163306
serca
25,90
163307
motyl 1
25,90
163314
motyl 2
19,90
163315
gwiazdka
25,90
163316
koło
25,90





Dziurkacze szczypcowe

96

brutto pln

SENIOR WIGOR

brutto pln

infolinia: 801 577 544

Podane ceny są cenami brutto, zawierają 23% podatku VAT.

163315

Papiery

Rehabilitacja,
aktywność ruchowa

Arteterapia Papiery wytłaczane

Aktywność
poznawcza

WYTŁACZANE

Relacje społeczne

300110

Arteterapia

300113

300114

1690

Stół terapeutyczny

od

PLN

Ozdobny, giętki papier odpowiedni do wycinania, składania, naklejania na różne powierzchnie w połączeniu z innymi materiałami
plastycznymi i akcesoriami.
• 10 szt. • wym. 23 x 33 cm • 230 g/m2
300110
kratka
16,90
300118
życzenia świąteczne
19,90
300119
aniołki
19,90
300113
kropki i prążki
16,90
300114
skóra węża
16,90


Wyposażenie

Papiery wytłaczane

300119

Plac z ogrodem

Podane ceny są cenami brutto, zawierają 23% podatku VAT.

Multimedia

300118

brutto pln

www.seniorplus.edu.pl
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Arteterapia

Bibuły

Bibuły
Zestawy bibuł

Zestawy arkuszy bibuł w różnych tonacjach kolorystycznych.
• 10 arkuszy • wym. 50 x 70 cm • 20 g/m2
300348
tonacja żółta
11,90
300349
tonacja czerwona
11,90
300350
tonacja niebieska
11,90
300351
tonacja zielona
11,90


300348

brutto pln

300349

300350

300351

Bibuła karbowana kolorowa

• 15 szt. • wym. 200 x 50 cm
50603316,90


115390

115391

115392

115393

115394

115395

115396

brutto pln

Bibuły

Karbowana bibuła w rolkach.
• 10 szt.
115390
białe
115391
niebieskie
115392
zielone 10 szt.
115393
purpurowe
115394
pomarańczowe
115395
żółte
115396
czerwone

brutto pln

1,99 zł za 1 szt.

Podane ceny są cenami brutto, zawierają 23% podatku VAT.



19,90
19,90
19,90
19,90
19,90
19,90
19,90
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infolinia: 801 577 544

506036

506019
Aktywność
poznawcza

506021

Rehabilitacja,
aktywność ruchowa

Arteterapia Bibuły

Krepina metalizowana

• 18 akruszy • 6 kolorów
• wym. 70 x 50 cm
01811356,90


brutto pln

• 10 szt. • wym. 200 x 50 cm
506021
złota
506036
srebrna
506019
tęczowa


brutto pln

1,99 zł za 1 szt.

Bibuła karbowana metalizowana

506027

• 1 rolka • wym. 200 x 50 cm
506027
srebrna
506028
złota
506029
czerwona
506031
różowa

506028



506029

6,90
6,90
6,90
6,90
brutto pln

Do wyczerpania
zapasów

Arteterapia

018113

19,90
19,90
19,90

Relacje społeczne

Bibuła karbowana złota

Stół terapeutyczny

506031

Zestaw do tworzenia kwiatów z krepiny

Wyposażenie

brutto pln

Zestaw do robienia kwiatów z bibułki

Kwiatki z bibuły i drucików kreatywnych do samodzielnego wykonania.
• 6 szt. • wys. po złożeniu ok. 15 cm
36214721,90


Plac z ogrodem

Podane ceny są cenami brutto, zawierają 23% podatku VAT.



Multimedia

Zestaw elementów do samodzielnego wykonania
5 różnych kwiatów.
• 5 arkuszy bibuły • 1 zielona taśma z bibuły
• 15 drucików o dł. 30 cm
30041945,90

brutto pln
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Arteterapia

Origami
300233

300423

300220

300221
300222

300239

Papier do składania – wiosenne motywy

Origami jest ciekawą techniką plastyczną, która daje bardzo
wiele możliwości. Może stanowić doskonałe ćwiczenia kompozycyjne, zabawowe, relaksacyjne i wyciszające. Składając
papier uruchamia się wiele zmysłów, dzięki czemu rozwija
myślenie twórcze, konstrukcyjne, usprawnia spostrzegawczość, wyobraźnię przestrzenną, zdolności manualne.
Origami wymaga precyzji składania, koncentracji, wykonania
poszczególnych czynności w ściśle określonej kolejności,
co ma wpływ na naukę logicznego myślenia.
• różne odcienie, sprzedawane losowo
Kwadraty do origami z kolorowym motywem po jednej stronie i jednokolorowe z drugiej.
• 50 szt. • wym. 15 x 15 cm • 80 g/m2
300423	
18,90


brutto pln

Papiery do składania

• 50 arkuszy • 5 wzorów
• wym. 20 x 20 cm • 80 g/m2
300220
zielony
300221
różowy

27,90
27,90



brutto pln

Papiery z motywem

• 26 arkuszy • 13 różnych wzorów
• wym. 24 x 34 cm • 80 i 270 g/m2
300233
folklorystyczny
300239
romantyczne motywy
300222
ogród

29,90
28,90
29,90
brutto pln

NOWOŚĆ

23

300464

90
PLN

Papiery do origami – wzory

Zawierają instrukcję składania gwiazdy o śr. 20 cm
• 32 arkusze o wym. 15 x 15 cm
• gramatura 90 g/m²
300464
z fioletowo-srebrnym wzorem 23,90
300465
z turkusowo-złotym wzorem 23,90
300466
ze złoto-białym wzorem
23,90
300467
ze złoto-czerwonym wzorem 23,90


100

300466

300465

300467

brutto pln

SENIOR WIGOR

infolinia: 801 577 544

Podane ceny są cenami brutto, zawierają 23% podatku VAT.



3

PLN

Relacje społeczne

Aktywność
poznawcza

od

90

Rehabilitacja,
aktywność ruchowa

Arteterapia Origami

Arteterapia

Origami jest ciekawą techniką plastyczną, która
daje bardzo wiele możliwości. Może stanowić
doskonałe ćwiczenia kompozycyjne, relaksacyjne
i wyciszające. Składanie papieru uruchamia wiele
zmysłów, dzięki czemu rozwija myślenie twórcze, konstrukcyjne, usprawnia spostrzegawczość,
wyobraźnię przestrzenną, zdolności manualne,
wrażliwość na otaczający świat, rozwija fantazję.
Origami wymaga precyzji składania, koncentracji,
wykonania poszczególnych czynności w ściśle
określonej kolejności.

• 500 szt. • śr. 20 mm
018016
białe
018017
żółte
018018
pomarańczowe
018019
różowe
018020
czerwone
018021
fioletowe
018022
jasnozielone
018023
Kjasnoniebieskie
018024
niebieskie
018025
zielone
018026
brązowe
018027
szare
018028
czarne
546003
mix

Kółka do origami 47 mm
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
3,90

• 150 szt. • śr. 47 mm
018044
białe
018045
żółte
018046
pomarańczowe
018047
różowe
018048
czerwone
018049
fioletowe
018050
jasnozielone
018051
jasnoniebieskie
018052
niebieskie
018053
zielone
018054
brązowe
018055
szare
018056
czarne
546005
mix

• 300 szt. • śr. 30 mm
018030
białe
018031
żółte
018032
pomarańczowe
018033
różowe
018034
czerwone
018035
fioletowe
018036
jasnozielone
018037
jasnoniebieskie
018038
niebieskie
018039
zielone
018040
brązowe
018041
szare
018042
czarne
546004
mix

Kółka do origami 57 mm
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
3,90
brutto pln

• 120 szt. • śr. 57 mm
018058
białe
018059
żółte
018060
pomarańczowe
018061
różowe
018062
czerwone
018063
fioletowe
018064
jasnozielone
018065
jasnoniebieskie
018066
niebieskie
018067
zielone
018068
brązowe
018069
szare
018070
czarne
546006
mix


www.seniorplus.edu.pl

4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
3,90

Wyposażenie

Kółka do origami 30mm

brutto pln

Plac z ogrodem

Podane ceny są cenami brutto, zawierają 23% podatku VAT.

brutto pln

4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
3,90

Multimedia

Kółka do origami 20 mm

Stół terapeutyczny

Kółka DO ORIGAMI

brutto pln

SENIOR WIGOR
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Arteterapia

Origami

Kółka do origami 15 zielone

• 650 szt. • śr. 15 mm
0180964,50


018096

018098

brutto pln

Kółka do origami 10 czarne

• 800 szt. • śr. 10 mm
0180984,50


546007

546009

brutto pln

Kółka do origami zestaw mix

• po 100 szt. o śr. 200, 150, 120, 100, 80 mm
• 300 szt. o śr. 57 mm • 400 szt. o śr. 47 mm
• 600 szt. o śr. 30 mm • 1000 szt. o śr. 20 mm
54600739,90


brutto pln

Kółka do origami 15 mix kolorów
• 650 szt. • śr. 15 mm
546009	


2,90
brutto pln

546011

546010
546012
546020

546015

546021

300083

• 800 szt. o śr. 20 mm • 500 szt. o śr. 30 mm
• po 300 szt. o śr. 48 i 57 mm
546010
zestaw mix mały

4,90

• 800 szt. o śr. 10 mm • 600 szt. o śr. 15 mm
• 500 szt. o śr. 20 mm • 300 szt. o śr. 30 mm
• po 100 szt. o śr. 48, 57, 80 i 100 mm
546011
zestaw mix duży

9,90

• 500 szt. • 10 kolorów
• śr. 100 mm • 70 g/m2
546012
100 mix

12,90

• 500 szt. • 10 kolorów
• śr. 150 mm • 70 g/m2
546020
150 mix

22,90

• 500 szt. • 10 kolorów
• śr. 180 mm • 70 g/m2
546021
180 mix

29,90

• 500 szt. • śr. 120 mm
546015
120 mix

15,90

• 100 szt. • śr. 150 mm
300083
150 tęczowe
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infolinia: 801 577 544

27,90
brutto pln

Podane ceny są cenami brutto, zawierają 23% podatku VAT.

Kółka do origami

Rehabilitacja,
aktywność ruchowa
Aktywność
poznawcza

Arteterapia Origami

Duży mix kwadratów do origami

Arteterapia

brutto pln

Zestaw trójkątów

Zestaw arkuszy ponacinanych w trójkąty różnego rozmiaru.
• 5 kolorów
• 25 arkuszy A4
• dł. boku trójkąta od 2,5 do 20 cm
01810611,90


brutto pln

Prostokąty do origami 100 x 150 mix

• 500 szt. • wym. 100 x 150 mm
54601715,90
brutto pln

Kwadraty do origami 200 x 200 mix
546017

• 500 szt. • wym. 200 x 200 mm
546019	

546019

Stół terapeutyczny



Relacje społeczne

Kwadraty kartonowe w różnych kolorach i rozmiarach.
• po 100 szt. kwadratów o dł. boku 200, 150, 120, 100, 80, i 60 mm
• po 500 szt. kwadratów o dł. boku 40, 30 i 20 mm
54600829,90

34,90
brutto pln

• 500 szt. • wym. 150 x 150 mm
54601816,90
brutto pln

Kwadraty do origami 140 x 140 mix

• 500 szt. • wym. 140 x 140 mm
54601316,90

546013

brutto pln

Kwadraty do origami 100 x 100 mix
11,90
brutto pln

Kwadraty do origami 100 x 100 mix

• 500 szt. • wym. 100 x 100 mm • 115 g/m2
54601615,90

546014

brutto pln

546016

Wyposażenie

• 500 szt. • wym. 100 x 100 mm
546014	

Kwadraty do origami mix 80
• 500 szt. • wym. 80 x 80 mm
546002	

10,90
brutto pln

546002

546001

Kwadraty do origami mix 40
• 500 szt. • wym. 40 x 40 mm
546001	

9,90
brutto pln
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Plac z ogrodem

Podane ceny są cenami brutto, zawierają 23% podatku VAT.

546018

Multimedia

Kwadraty do origami 150 x 150 mix

Arteterapia

Quilling

Taśmy filcowe

• wym. 4 x 400 cm
113034
różowa
113035
niebieska
113036
czerwona
113037
pomarańczowa
113038
żółta
113039
zielona


8,90
8,90
8,90
8,90
8,90
8,90
brutto pln

2,23 zł za 1 m

Quilling

Zestaw do quillingu na cały rok

Zawijasy, gwiazdki i kwiatki – niekończące się
pomysły, które można wykonywać przy pomocy tego zestawu. Zestaw zawiera:
• nawijak do quillingu
• tabliczkę – szablon do quillingu
• korkową podkładkę
• 6 szpilek do przytwierdzania
• 280 papierowych pasków (140 szt.
o wym. 0,4 x 34,5 cm i 140 szt.
o wym. 0,8 x 34,5 cm) w 14 różnych kolorach
30021442,90


brutto pln

42

90

Metalowe narzędzie do nawijania pasków
kartonowych.
• dł. 5,5 cm
30019214,90


brutto pln

Papierowe paski cienkie

Odpowiednie do drobnych splotów, uzyskiwanych metodą przeplatanki na kartkach,
zwijania listków.
• 400 szt.
• wym. 16 x 0,3 cm
30010012,90


104

brutto pln

Długi nawijak do quillingu

Metalowe narzędzie do nawijania pasków
kartonowych.
• dł. 6,5 cm
30034512,90


Podane ceny są cenami brutto, zawierają 23% podatku VAT.

Nawijak do quillingu

PLN

brutto pln

Paski średnie

Odpowiednie do grubszych splotów, uzyskiwanych metodą przeplatanki na kartkach,
zwijania gwiazdek.
• 100 szt.
• wym. 35 x 1 cm
30010112,90


SENIOR WIGOR

brutto pln

infolinia: 801 577 544

01 Klej czarodziejski

01

02

04

05

03



Aktywność
poznawcza

Klej wielofunkcyjny, gęsty, bezpieczny i nietoksyczny. Klei większość porowatych powierzchni takich
jak: papier i tkaniny, a także drewno i ceramikę.
Po wyschnięciu robi się przezroczysty. Stosować
na czystych, suchych powierzchniach w temperaturze
powyżej 15 stopni. W przypadku drewna i ceramiki
należy zostawić do wyschnięcia na co najmniej 35
min., a najlepiej na całą noc.
582002
1000 g
19,90
582001
500 g
11,90

Rehabilitacja,
aktywność ruchowa

Arteterapia Kleje

brutto pln

2,38 zł za 100 g



brutto pln

2990
PLN

03 Klej w sztyfcie 1 szt.

• 15 g
5820053,50


brutto pln

Relacje społeczne

02 Klej znikający 1 szt.

Kolorowy klej w sztyfcie, który po kilku sekundach
od rozsmarowania staje się transparentny. • 25 g
5820044,90



brutto pln

06

2290
PLN

07

590
PLN

05 Mały pistolet do kleju

Pistolet małych rozmiarów, wygodny w użyciu,
do klejenia na gorąco. Sztyfty o śr. 8 mm sprzedawane osobno.
60311429,90
brutto pln

990

08

06 Sztyfty do pistoletu do kleju

• 10 szt. • śr. 11 mm • dł. 25 cm
60305922,90


Stół terapeutyczny



Arteterapia

04 Pistolet do kleju

Praktyczny i wygodny w użyciu, do klejenia na gorąco.
W zestawie 2 sztyfty kleju o śr. 11 mm
60301159,90

PLN

brutto pln

07 Małe sztyfty do pistoletu do kleju

• 25 szt. • śr. 8 mm • dł. 10 cm
6031155,90


brutto pln



brutto pln

09

Multimedia

08 Taśma samoprzylepna

• 1 szt.
1210169,90

10

• 2 arkusze po 400 szt. • wym. 5 x 5 mm
• 400 szt. o gr. 0,5 mm • 400 szt. o gr. 1 mm
30010612,90

1290
PLN

brutto pln

1290
PLN

Wyposażenie



10 Kwadraty samoprzylepne 2 mm/3 mm

• 2 arkusze po 400 szt. • wym. 5 x 5 mm
• 400 szt. o gr. 2 mm • 400 szt. o gr. 3 mm
30010712,90


brutto pln

11

11

Masa do przyklejania prac

Lekka masa, którą można zastosować do przyklejania
np. obrazków, prac lub sklejania lekkich elementów.
• 6 szt. • poj. 60 g
6020175,50


550
PLN

Plac z ogrodem

Podane ceny są cenami brutto, zawierają 23% podatku VAT.

09 Kwadraty samoprzylepne
0,5 mm/1 mm

brutto pln
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Arteterapia

Akcesoria plastyczne

690
PLN

7590
PLN

Kartony wydrapywanki
A4 10 szt.

Grube, mocne kartony do wydrapywania
wzorów. Pod warstwą zewnętrzną ukazuje się
kolorowe tło. Pokryte nietoksyczną farbą.
• 100 szt. • wym. 15 x 12,7 cm
610229	
75,90

Grube, mocne kartony
do wydrapywania wzorów.
Pod warstwą zewnętrzną
ukazuje się kolorowe tło.
Pokryte nietoksyczną farbą.
• 10 szt. • wym. 21 x 29,7 cm
5060456,90





Karty wydrapywanki, 5 kolorów

brutto pln

NOWOŚĆ

brutto pln

9990
PLN

Mazaki do ceramiki

Mazaki przeznaczone do ozdabiania
ceramiki, szkła i porcelany. Przed
utrwaleniem wzoru można wprowadzać zmiany i ścierać namalowane
wzory wilgotną szmatką. Nietoksyczne, bezzapachowe. Po pomalowaniu należy utrwalić produkt
w piekarniku (90 min. w 160
stopniach). Ozdobione i utrwalone
naczynia można myć w zmywarce.
• 5 szt.
• śr. końcówki 1–2 mm
30045855,90

Małe wazony
z ceramiki

Ceramiczne wazoniki
do samodzielnego
dekorowania (np. przy
pomocy farb 605017,
sprzedawane osobno).
• 1 2 szt.
• wys. 12,5 cm
61024399,90

Blejtram biały 20 x 30 cm

Biały blejtram do malowania własnych
obrazków. Blejtramy wykonane są
z lnianego płótna wysokiej jakości,
naciągniętego na tekturową ramę.
• 1 szt. • wym. 20 x 30 cm
603106	
6,90




brutto pln

brutto pln



brutto pln

Patyczki plastikowe do wydrapywanek, 10 szt.



brutto pln

Drewniany świecznik z sową

Świecznik do samodzielnego
ozdabiania.
• śr. 11 cm
547023	
9,90

Pudełeczka kartonowe do ozdabiania 12 szt.

Zestaw tekturowych mini pudełek na drobiazgi do samodzielnego ozdabiania.
• 4 kształty • 1 2 szt. • wym. ok. 7 x 7 x 4 cm
65205939,90


106



brutto pln

SENIOR WIGOR

infolinia: 801 577 544

brutto pln

Podane ceny są cenami brutto, zawierają 23% podatku VAT.

NOWOŚĆ

Plastikowe patyczki przydatne do tworzenia wydrapywanek
• dł. 13,7 cm • śr. 0,8 cm • 10 szt.
60315814,90

NOWOŚĆ

Świecznik wysoki
do ozdabiania

Wysoki świecznik do samodzielnego ozdabiania, wykonany
z jasnego drewna. Uchwyt
na świeczkę o śr. 2 cm i gł. 2,4 cm
wykonany z aluminium.
• wys. 16,5 cm
• śr. podstawy 4,7 cm
60002514,90

Zestaw doniczek
do ozdabiania, 3 szt.

Trzy drewniane doniczki do samodzielnego ozdabiania, na drewnianej
podstawce
• wym. podstawki: 27,2 x 9,2 x 2 cm
• wys. doniczki 8,5 cm
• wym. doniczki: od 4,8 x 4,8 cm
(podstawa) do 8,9 x 8,9 cm (góra)
60002329,90

brutto pln



Aktywność
poznawcza



Rehabilitacja,
aktywność ruchowa

Arteterapia Akcesoria plastyczne

brutto pln

Świecznik do samodzielnego ozdabiania, wykonany z jasnego drewna.
Miejsce na świeczkę z aluminium.
• wym. 9 x 9 x 5 cm
• wym. miejsca na świeczkę: śr. 4 cm,
gł. 1,5 cm • 2 szt.
60002639,90


brutto pln

Relacje społeczne

Zestaw świeczników
do ozdabiania, 2 szt.

Latarenka szklana z przykrywką

Szklana latarenka z aluminiową przykrywką
i miejscem na świeczkę. • wym. 9,8 x 9,8 x 18 cm
60002714,90

Ceramiczne doniczki do samodzielnego ozdabiania (np. przy pomocy
mazaków 300458, sprzedawane
osobno). • 1 2 szt. • wym. 7 x 7 cm
61026379,90

brutto pln

brutto pln

Stół terapeutyczny



Arteterapia



Doniczki ceramiczne do ozdabiania

300474

Sznurki papierowe – naturalne kolory

Taśmy brokatowe samoprzylepne

• dł. 15 m (po 5 m w każdym kolorze) • szer. 1,5 cm
300474
biała, srebrna, czarna
300475
srebrna, złota, brązowa
300476
biała, zielona, czerwona

25,90
25,90
25,90



Taśmy dekoracyjne, 10 szt.
– brokatowe

Zestaw samoprzylepnych papierowych taśm dekoracyjnych,
pozwalających uzyskać efekt
brokatu.
• 5 kolorów (srebrny, złoty, różowy, fioletowy i turkusowy)
• 10 szt. (po 2 w każdym kolorze)
• szer. 1,5 cm
• dł. rolki: 2,47 m
61028179,90


brutto pln

brutto pln

Taśmy dekoracyjne,
12 szt. – różne wzory
Zestaw samoprzylepnych papierowych
taśm dekoracyjnych
do naklejania na papier,
drewno, papier-mâché
czy ceramikę.
• 1 2 szt., różne wzory
• szer. 1,5 cm
• dł. rolki: 9,75 m
61028069,90


www.seniorplus.edu.pl
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Wyposażenie

brutto pln

90
PLN

Plac z ogrodem

Podane ceny są cenami brutto, zawierają 23% podatku VAT.



300476

Multimedia

Pomocne w dekorowaniu przedmiotów, rękodziele, pakowaniu
prezentów
• 25 m (po 5 m w każdym
kolorze).
• kolory: biały, kremowy, ciemnobeżowy, brązowy, czarny.
3004739,90

300475

brutto pln

SENIOR WIGOR
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Arteterapia

Akcesoria plastyczne

NOWOŚĆ
Drut aluminiowy srebrny, 50 m

Drut wykonany z aluminium
• dł. 50 m • śr. 2 mm
65207859,90


brutto pln

Druty aluminiowe 10 m

Miękki drut wykonany z aluminium, łatwy do zginania i układania w różne kształty • dł. 10 m • śr. 2 mm
600049
czerwony
25,90
600050
złoty
25,90


brutto pln

Tęczowy sznurek

Satynowy sznurek w kolorach tęczy. Sznurek
płynnie zmienia kolor, przechodząc przez
kolejne kolory tęczy na odcinku ok. 90 cm.
• gr. ok. 1 mm • dł. 91,4 m
61027745,90


brutto pln

Linki jutowe 5 m
Zestaw kawałków juty o wym. 50 x 50 cm
w pięciu kolorach (naturalny, czerwony,
zielony, brązowy, kremowy). Do dekorowania i prac plastycznych
• 5 szt.
80100425,90

Linki jutowe są wysoce odporne na wilgoć, dają się łato
usztywnić i zaimpregnować. Wykorzystywane w budownictwie,
transporcie, leśnictwie, rolnictwie, rekreacji i sporcie, oraz
do tworzenia dekoracjai. Dostępne w 3 kolorach: naturalnym,
czerwonym i zielonym • dł. 5 m • śr. 0,4 cm
801001
naturalna
6,90
801002
czerwona
8,90
801003
zielona
8,90





Zestaw kreatywny 5 kolorów

brutto pln

Wstążki jutowe

801005

Wstążki jutowe, idealne do celów dekoracyjnych.
Dostępne w 3 kolorach: naturalnym, kremowym
i czerwonym • dł. 5 m • szer. 5 cm
801005
naturalna
8,90
801006
kremowa
9,90
801007
czerwona
9,90

801006

brutto pln

od

8

90

801007

PLN

Koraliki-kryształki

Plastikowe koraliki o wyglądzie kryształków. Dostępne zestawy w 6 różnych kolorach (pomarańczowe, czerwone, zielone, niebieskie, fioletowe i różowe). Każdy zestaw zawiera koraliki w jaśniejszych
i ciemniejszych odcieniach danego koloru, w 5 różnych wielkościach (śr. ok. 3, 6, 8, 10 i 12 mm).
• 100 g • ok. 270 szt.
603159
pomarańczowe
15,90
603160
czerwone
15,90
603161
zielone
15,90
603162
niebieskie
15,90
603163
fioletowe
15,90
603164
różowe
15,90


108

brutto pln

SENIOR WIGOR

15

90

603159

603160

603161

603162

603163

603164

PLN

infolinia: 801 577 544

Podane ceny są cenami brutto, zawierają 23% podatku VAT.



brutto pln

Rehabilitacja,
aktywność ruchowa
Stół terapeutyczny

Arteterapia

Relacje społeczne

Aktywność
poznawcza

Arteterapia Formy styropianowe

Ozdoby STYROPIANOWE
02

Multimedia

01

01 Serca styropianowe

• 10 szt. • wys. 7 cm
25200811,90
brutto pln

02 Mała ramka z podpórką

• 1 szt. • wym. 20,5 x 16,5 cm
2520076,90

03

04

brutto pln

Wyposażenie



03 Jajka styropianowe małe

• 10 szt. • wym. 5 x 3,5 cm
252005	


6,90
brutto pln

0,69 zł za 1 szt.

04 Jajka styropianowe duże

• 10 szt. • wym. 10 x 7 cm
252006	


www.seniorplus.edu.pl

16,90
brutto pln

Plac z ogrodem

Podane ceny są cenami brutto, zawierają 23% podatku VAT.



1,69 zł za 1 szt.
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Arteterapia

Ozdoby wielkanocne

WIELKANOC

290
PLN

450
PLN

Doniczka – skorupka 7 cm

• śr. 7 cm
3070462,90


brutto pln

Doniczka – skorupka 13 cm

• śr. 13 cm
3070474,50


brutto pln

2590
PLN

Koszyczki do dekorowania

Zestaw pozwala na samodzielne wykonanie kolorowych koszyczków, zawiera kartonowe szkielety
koszyków i rafię do wyplatania w 6 kolorach.
• 4 szt. • wym. ok. 7 x 10 cm
36202125,90
brutto pln

Podane ceny są cenami brutto, zawierają 23% podatku VAT.



2490
PLN

Kartonowe koszyczki na Wielkanoc

Zestaw materiałów do zrobienia 9 koszyczków
z rączkami. Wzmocniony karton z dwustronnie
nadrukowanym wzorem.
• 6 szt. o śr. 11,5 cm • 3 szt. o śr. 14,5 cm
30028224,90
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infolinia: 801 577 544

Rehabilitacja,
aktywność ruchowa
Relacje społeczne

Aktywność
poznawcza

Arteterapia Ozdoby wielkanocne

2590

Arteterapia

PLN

Mini stemple Wielkanoc

Stemple o tematyce wielkanocnej, z drewnianym trzonkiem.
• wym. 2 x 2 x 2 cm
• 10 szt. • 2 gąbki
30604925,90
brutto pln

Stół terapeutyczny



490
PLN

Papier wielkanocny

Jajka kartonowe

• 7 dwustronnych kart • różne motywy
• wym. 30,5 x 30,5 cm • 190 g/m2
30022529,90



brutto pln

brutto pln

Multimedia



• 60 szt. • wym. 4,7 x 6,4 cm
0180884,90

Wyposażenie

Jajka do ozdabiania, 6 szt.

Jajka do ozdabiania, 4 szt.

Jajka do samodzielnego ozdabiania, wykonane z papier-mâché, z zawieszką ze sznurka.
• 4 szt. • wym. 10 x 7,5 x 1,2 cm
• dł. sznurka ok. 9 cm
60003111,90

Jajka do samodzielnego ozdabiania, wykonane z papier-mâché, z zawieszką ze sznurka.
• 6 szt. (2 większe i 4 mniejsze)
• wym. 5,7 x 4 x 4 cm i 3,6 x 2,6 x 2,6 cm
• dł. sznurka ok. 6 cm
60003211,90





brutto pln
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Plac z ogrodem

Podane ceny są cenami brutto, zawierają 23% podatku VAT.

NOWOŚĆ

brutto pln
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Arteterapia

Ozdoby wielkanocne

890
PLN

Dziurkacze służące do wycinania różnych wzorów.
Elementy wycięte są przydatne przy wykonywaniu
prac plastycznych – pojedynczo lub do tworzenia
złożonych wzorów. Nadają się także do wycinania
wzorów z folii piankowej.
551012

551013

550

551014

PLN

Dziurkacze średnie

• 1 szt. • wym. elem. wyciętego 1,6 cm
• wym. 6,5 x 4 x 5 cm
551008
słońce
551012
kwiatek
551013
tulipan
551014
margaretka


Dziurkacze małe

8,90
8,90
8,90
8,90

• 1 szt. • wym. elem. wyciętego 1 cm
• wym. 5 x 3 x 4,5 cm
551003
liść
5,50
551005
kwiatek
5,50

brutto pln



7

brutto pln

551003

551005

90

Drewniane ozdoby do dekorowania Wiosna

112

PLN

Komplet 3 drewnianych, dwuczęściowych ozdób do samodzielnego dekorowania i zawieszania.
• wym. 10 x 10 cm • 3 sznurki o dł. 30 cm
• 3 koraliki o śr. 1 cm
5321017,90

Ozdoby na patyczkach





brutto pln

SENIOR WIGOR

• 2 komplety po 6 szt.
• dł. patyczka 20 cm
• wym. 6 x 5 x 0,8 cm
30604419,90
brutto pln

infolinia: 801 577 544

19

90
PLN

Podane ceny są cenami brutto, zawierają 23% podatku VAT.

551008

Kulki styropianowe małe
• 10 szt. • śr. 4 cm
252001	

5,50
brutto pln

od

0,55 zł za 1 szt.

Kulki styropianowe średnie
• śr. 7 cm • 10 szt.
252002	

5 /10 szt.
50
PLN

Relacje społeczne

Aktywność
poznawcza

OZDOBY BOŻONARODZENIOWE

Rehabilitacja,
aktywność ruchowa

Arteterapia Ozdoby bożonarodzeniowe

11,90
brutto pln

1,19 zł za 1 szt.

• śr. 10 cm • 10 szt.
252003	


Arteterapia

Kulki styropianowe duże
15,90
brutto pln

1,59 zł za 1 szt.

252003

252002

252001

13 /5 szt.
90

Multimedia

Stół terapeutyczny

PLN

11

PLN

Wyposażenie

Podane ceny są cenami brutto, zawierają 23% podatku VAT.

90

Choinki 5 szt.

Wykonane ze styropianu.
• wym. 14,5 x 9 x 4 cm
25203413,90


brutto pln

Stożek



www.seniorplus.edu.pl

Plac z ogrodem

Wykonany ze styropianu.
• 1 szt. • wym. 40 x 18 cm
01811611,90
brutto pln

SENIOR WIGOR
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Arteterapia

Ozdoby bożonarodzeniowe

NOWOŚĆ

Zestaw świeczników do ozdabiania,
2 szt.

Świecznik do samodzielnego ozdabiania, wykonany z jasnego drewna. Miejsce na świeczkę
z aluminium.
• wym. 9 x 9 x 5 cm
• wym. miejsca na świeczkę: śr. 4 cm, gł. 1,5 cm
• 2 szt.
60002639,90


brutto pln

NOWOŚĆ

990
PLN

Drewniany świecznik Boże Narodzenie
Świecznik – gwiazda do ozdabiania

Świecznik do samodzielnego ozdabiania
w kształcie gwiazdy. Wykonany z płyty MDF,
miejsce na świeczkę z aluminium.
• wym. ok. 15 x 15 x 2 cm.
• wym. miejsca na świeczkę: śr. 4 cm,
gł. 1,7 cm
6000228,90


brutto pln

Drewniany świecznik do samodzielnego ozdabiania. Zestaw zawiera 6 dodatkowych elementów, przy pomocy których można samodzielnie
stworzyć bożonarodzeniową szopkę.
• wym. 15,5 x 7 cm
• śr. otworu na świeczkę 1,5 cm
• wym. elem. 4 – 10 cm
53209311,90


brutto pln

Lampion Domek

Drewniany domek do samodzielnego ozdabiania, z miejscem na świeczkę.
• wym. 10 x 9 x 14,5 cm
5321039,90


brutto pln

362053
Ceramiczne ozdoby świąteczne w różnych kształtach do samodzielnego
ozdabiania. Dołączone wstążeczki
pozwalają na zawieszenie ich na choince lub w innym miejscu. Można
je dekorować mazakami lub farbami
do ceramiki lub porcelany.
• 5 szt. • wym. ok. 10 cm
36205325,90


547019

Drewniane zawieszki
– płatki śniegu

Zawieszki do samodzielnego ozdabiania.
• 6 szt. • śr. 11 cm
547019	
15,90
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infolinia: 801 577 544

brutto pln

Podane ceny są cenami brutto, zawierają 23% podatku VAT.

Ceramiczne ozdoby na choinkę

Rehabilitacja,
aktywność ruchowa
Aktywność
poznawcza

Arteterapia Ozdoby bożonarodzeniowe

Bombki tekturowe na choinkę



brutto pln

NOWOŚĆ

Relacje społeczne

Kolorowe kartki w kształcie bombek, do samodzielnego
ozdabiania. Można je zawiesić jako ozdobę świąteczną, lub
w środku wpisać życzenia i po prostu wysłać.
• 6 otwieranych kart o śr. 10,5 cm
• 6 białych kopert o wym. 13,5 x 12 cm
36205713,90

Zestaw bombek do ozdabiania, 105 szt.

brutto pln

Stół terapeutyczny



Arteterapia

Bombki na choinkę do samodzielnego ozdabiania, wykonane z papier-mâché, z zawieszką ze sznurka.
• 105 szt. • 3 rozmiary: śr. 4, 5 i 6 cm
• dł. sznurka od 5 do 6,5 cm
600029229,90

Bombki do dekorowania, 5 szt.

Bombki do samodzielnego złożenia i dekorowania. Wykonane z przezroczystnego plastiku, z kartonową wkładką
i zawieszką ze srebrnego plastiku. • śr. 8 cm • 5 szt.
60004816,90
brutto pln

Wyposażenie

Ozdoby bożonarodzeniowe do ozdabiania, 4 szt.

Ozdoby bożonarodzeniowe do samodzielnego ozdabiania,
wykonane z papier-mâché, z zawieszką ze sznurka.
• 4 szt. • różne kształty
• wym. ok. 9,5 x 4,5 x 4,5 cm
• dł. sznurka ok. 7,5 cm
60003429,90


brutto pln

www.seniorplus.edu.pl
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Plac z ogrodem

Podane ceny są cenami brutto, zawierają 23% podatku VAT.

Multimedia
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Arteterapia

Ozdoby bożonarodzeniowe

NOWOŚĆ
600037

Paski do robienia gwiazdek

600038

Foremki – serduszka

Forma do odlewów w kształcie serc (różnej wielkości),
wykonanych z wytrzymałego materiału do wielokrotnego użycia. Do wypełniania masami plastycznymi
a także odlewania wosku, figur z lodu i mydła.
• wym. od 2 do 6,5 cm
02404149,90


Papierowe paski do robienia gwiazdek.
Opakowania pozwala wykonać 25
gwiazek o śr. 4,5 cm. Na odwrocie
opakowania obrazkowa instrukcja,
pokazująca jak zrobić gwiazdkę.
• wym. paska: 45 x 1 cm • 100 szt.
600037
srebrne
19,90
600038
złote
19,90
600039
czerwone
21,90


brutto pln

600039

brutto pln

3590
PLN

Kreatywny zestaw Zimowy czas

Bogaty zestaw plastyczny do tworzenia dekoracji złożonych z papieru,
składający się z 83 elementów:
• 8 szt. kolorowego kartonu (17,5 x 25 cm, 130 g/m2)
• 8 szt. kolorowego kartonu (17,5 x 25 cm, 220 g/m2)
• 2 szt. kolorowego wytłaczanego kartonu (17,5 x 25 cm)
• 3 szt. kolorowego kartonu z motywem (17,5 x 25 cm, 270 g/m2)
• 2 szt. kolorowego papieru transparentnego (17,5 x 25 cm, 115 g/m2)
• 2 szt. kolorowego kartonu falistego (17,5 x 25 cm)
• 4 szt. kolorowego kartonu kreatywnego (17,5 x 25 cm)
• 1 szt. kartonu z brokatem (17,5 x 25 cm)
• 1 arkusza filcu (10 x 20 cm, 150 g/m2)
• 1 arkusza białego jedwabiu (15,5 x 22,5 cm)
• 1 arkusza z naklejkami • 50 ozdobnych kolorowych dżetów
30028335,90

• 6 szt. (dzwonek, Mikołaj, renifer,
choinka, aniołek, bałwanek)
• wym. ok. 9 x 7 x 1,5 cm
35701312,90


brutto pln



brutto pln

490

Papierowe girlandy

Girlandy z cienkiej, kolorowej bibuły w różnych
kształtach będą wspaniałą ozdobą każdego wnętrza.
• dł. sznurka ok. 160 cm

Św. Mikołaj
– girlanda

• wym. 12 x 21 cm
598008	 4,90
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brutto pln

Śnieżynka
– girlanda

• śr. 23 cm
598009	


PLN

Choinka – girlanda
4,90

brutto pln

infolinia: 801 577 544

• wym. 13,5 x 15 cm
598011	


4,90

brutto pln

Podane ceny są cenami brutto, zawierają 23% podatku VAT.

Foremki – Boże Narodzenie

Glina biała
samoutwardzalna

Uszlachetniony gips modelarski do wykonywania odlewów. Charakteryzuje się
gładką porcelanopodobną powierzchnią,
dokładnością odtworzenia formy oraz wysoką
wytrzymałością.
• Proporcje mieszania z wodą: gips + woda 4:1
• 1000 g
0240289,90

• 1 szt. • 500 g
11301811,90


brutto pln

2,38 zł za 100 g

brutto pln

NOWOŚĆ

Wałek do glinki

Profesjonalny wałek do glinki firmy DAS, regulowany za pomocą 3 specjalnych par pierścieni
o śr. 2,5 mm, 3,5 mm i 5 mm. Umożlwia uzyskiwanie trzech różnych grubości glinki o równej i gładkiej
powierzchni. Wykonany z bardzo twardego plastiku,
łatwego do umycia
• dł. 33 cm • śr. 2,6 cm
25711265,90
brutto pln

Stół terapeutyczny

Arteterapia



Relacje społeczne



Aktywność
poznawcza

Gips do odlewów

Rehabilitacja,
aktywność ruchowa

Arteterapia Akcesoria do modelowania

257116

Multimedia

257117

Glinki modelarskie DAS

Glinka modelarska o wyglądzie marmuru,
twardniejąca pod wpływem powietrza. Dostępna w 6 kolorach, które można mieszać,
uzyskując efekt różnych typów naturalnie
występującego marmuru. Wymieszana
z Glinką modelarską białą (257122, sprzedawana osobno) daje efekt kolorowych żyłek.
Glinka jest łatwo zmywalna z rąk (przy użyciu
mydła) i z większości tkanin (prać w pralce
w temperaturze 40 °C).
• wyprodukowana ze składników mineralnych
• testowana dermatologicznie
• bezglutenowa • 100 g

257116
257117
257118
257119
257120
257121

żółta
czerwona
niebieska
zielona
czarna
brązowa
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19,90
19,90
19,90
19,90
19,90
19,90

Wyposażenie

257119

257120

brutto pln

257121
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Plac z ogrodem

Podane ceny są cenami brutto, zawierają 23% podatku VAT.

257118

117

Arteterapia

NOWOŚĆ

Akcesoria do modelowania

Piasek kinetyczny

605080

605081

605082

605083

Kolorowy piasek kinetyczny

605084

45

Kolorowy piasek kinetyczny
jest aksamitnie miękki i łatwy
do sprzątania. Nie wysycha
i zachowuje właściwości mokrego
piasku. Nie mieszać z wodą
i innymi rodzajami piasku.
• 750 g
605080
żółty
45,90
605081
niebieski 45,90
605082
zielony 45,90
605083
czerwony 45,90
605084
fioletowy 45,90

90
PLN



14990

Masa lekka samoutwardzalna

Biała masa do modelowania, nie
przykleja się do rąk. Figurki można
malować farbami.
• 250 g
60502924,90


brutto pln

61,20 zł za 1 kg

PLN

brutto pln

Masy gotowe do użycia po wyjęciu
z opakowania, wysychają na powietrzu, przykleją się do większości
powierzchni, nie kleją się do rąk oraz
bardzo dobrze nadają się do malowania.
• 500 g
605060
biała
12,90
605061
terakota
12,90


605061

brutto pln

2,58 zł za 100 g

Masa do modelowania 500 g
– biała

Samoutwardzalna glinka.
• 500 g • biała
2570858,90


605060

brutto pln

Piasek kinetyczny
605029

257085

Piasek kinetyczny jest bardzo miękki, nie wysycha, jego
ogromną zaletą jest to, że nie brudzi rąk. Nie należy mieszać
go z wodą. Zabawa z piaskiem, która przypomina lepienie
z plasteliny, ma także właściwości terapeutyczne i wyciszające.
W poręcznym wiaderku. • 5 kg
605074149,90
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Podane ceny są cenami brutto, zawierają 23% podatku VAT.

Masy samoutwardzalne

Zestaw do robótek ręcznych



Aktywność
poznawcza

Zestaw do nauki szydełkowania i robienia
na drutach, zawierający wszystkie niezbęde
narzędzia. W poręcznej plastikowej torebce,
ze strunowym zamknięciem.
• miarka o dł. 152 cm (60 cali)
• 2 druty o dł. 18,5 cm
• 2 igły o dł. 8 i 9 cm
• szydełko o dł. 15 cm
• bezpieczne nożyczki o dł. 9 cm
• „laleczka” do dziergania o dł. 10 cm
• krótki drut o dł. 10 cm
01850179,90

Rehabilitacja,
aktywność ruchowa

Arteterapia Włóczki, krosna

brutto pln

Plastikowe igiełki
– krótkie

Zestaw plastikowych igiełek
do nawlekania w 6 kolorach.
Rozwijają zdolności manualne i artystyczne.
• 32 szt. • dł. 7 cm
35000829,90

Relacje społeczne



9990
PLN

brutto pln

NOWOŚĆ

Mulina – zestaw 26 kol.

brutto pln

Przyrząd do nawlekania igły

To małe, automatyczne urządzenie sprawia, że
nawlekanie nitek na igły stanie się proste jak
nigdy, nawet gdy użytkownik posiada wadę wzroku
bądź mało sprawne dłonie. Dwie specjalne igły są
dołączone do zestawu, jednakże maszyna powinna
radzić sobie również ze standardowymi igłami.
Wykonany z tworzywa sztucznego, niezwykle lekki
przyrząd pozwala nawlekać igły różnego rodzaju,
o różnej grubości i średnicy oczka. W przeciwieństwie
do innych podobnych urządzeń na rynku, dostępny
u nas przyrząd jest niezwykle prosty w obsłudze i nie
sprawia żadnych problemów manualnych, wynikających z ograniczonej sprawności użytkownika.
• waga 40 g
01323838,90


NOWOŚĆ
Kolorowe kordonki, 24 szt.

Zestaw bawełnianych kordonków w 12 różnych
kolorach (biały, żółty, pomarańczowy, czerwony,
różowy, fioletowy, turkusowy, niebieski, jasnozielony, zielony, brązowy i czarny)
• 24 szt. (po 2 w każdym kolorze) o masie 20 g
każda
65207799,90


Stół terapeutyczny



Arteterapia

Zestaw bawełnianych nitek ozdobnych
w 26 kolorach
• 52 nitki o długości 8 m. każda
• Łączna dł. muliny 416 m.
30045932,90

brutto pln

brutto pln

Multimedia

4590
PLN

• 1 2 różnych kolorów • 350 g
• wełna do filcowania na sucho
• 100% akryl
30023445,90
brutto pln

Wyposażenie



Igły do filcowania

Metalowe narzędzie do filcowania.
• 10 szt. • dł. 8 cm
60313219,90


brutto pln
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Podane ceny są cenami brutto, zawierają 23% podatku VAT.

Wełna czesankowa
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Arteterapia

Włóczki, krosna

NOWOŚĆ

299

90
PLN

Kreatywny zestaw – krosno

Trwała drewniana rama służąca do tkania. Za pomocą krosna można stworzyć
swoją własną kolekcję biżuterii (koraliki,
bransoletki, paski itp.). Krosno sprzedawane bez włóczek. Przy krośnie mogą
pracować nawet 4 osoby.
• wym. 50 x 76 x 3 cm
• dł. podstaw 30 cm
• dł. drążków 56 cm
• dł. czółenka 20 cm
610208	
299,90

Zestaw do nauki haftowania. Tłem do haftowania jest plastikowa
kratka, z nadrukowanym obrazkiem do wyhaftowania. Plastikowa
igła zmniejsza ryzyko skaleczenia. Zestaw zawiera:
• kratkę z nadrukiem w plastikowej ramce o wym. 18 x 18 x 1,8 cm
• plastikową igłę o dł. 6,9 cm
• 44 kawałki akrylowej włóczki o łącznej długości 44,7 m.
• wzór: motyl
023181	
19,90


brutto pln

6

90
PLN



Włóczka

Akrylowa włóczka, do drutów rozm. 8.
• dł. 50 m • 50 g
• pranie w max. 40 stopniach
652047
biała
652048
żółta
652049
pomarańczowa
652050
czerwona
652051
różowa
652052
granatowa
652053
niebieska
652054
jasnozielona
652055
zielona
652056
brązowa
652057
szara
652058
czarna
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6,90
6,90
6,90
6,90
6,90
6,90
6,90
6,90
6,90
6,90
6,90
6,90

brutto pln

Podane ceny są cenami brutto, zawierają 23% podatku VAT.

Proste hafty – motyl

URZĄDZENIE INTERAKTYWNE Z PAKIETEM GIER

SENIOR WIGOR

Plac z ogrodem

Wyposażenie
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Stół terapeutyczny

Arteterapia

Relacje społeczne

Aktywność
poznawcza

Rehabilitacja,
aktywność ruchowa

STÓŁ TERAPEUTYCZNY

Stół terapeutyczny

STÓŁ TERAPEUTYCZNY
Interaktywne urządzenie zawierające
8 gier opartych na animacjach
świetlnych reagujących na ruchy rąk.

Urządzenie jest
montowane na suficie
oraz połączone z siecią

Stół terapeutyczny

Interaktywne urządzenie zawierające gry oparte na animacjach
świetlnych reagujących na ruchy rąk, co pozwala na bezpośrednie
wpływanie na wyświetlany obraz ruchami dłoni (można w ten sposób m.in. dotykać biedronek siedzących na liściach, rybek w akwarium czy przebijać wirujące wokół bańki mydlane). Zajęcia przy stole
motywują do podejmowania aktywności fizycznej, poprawiającej
motorykę, koordynację, spostrzegawczość i szybkość reakcji, ale są
także okazją do interakcji społecznych. Gry zostały dopasowane
do potrzeb i możliwości starszych użytkowników. Niektóre z nich
kładą nacisk na aspekt fizyczny, inne są bardziej skoncentrowane
na potrzebach społecznych, ale wszystkie sprawiają, że czas spędzony na grach będzie miłym, pozytywnym doświadczeniem. Urządzenie
da szansę na interakcje zarówno z towarzyszami gry, jak i z rodzinami
czy opiekunami, np. podczas gry, która polega na odbijaniu piłki
pomiędzy siedzącymi przy stole uczestnikami. Zabawa z interaktywnymi obrazami sprawia, że nawet zamknięte w sobie i wycofane
osoby otwierają się podczas zajęć, wyświetlane obiekty pomogą
przywołać im miłe wspomnienia i skojarzenia, takie jak łąka pełna
kwiatów i motyli. Stół przeznaczony do użytkowania z urządzeniem
jest sprzedawany osobno (095664). Jego wymiary są proporcjonalne
do wyświetlanego obrazu, a biały kolor blatu podkreśla kolory. Urządzenie jest bardzo łatwe w obsłudze – steruje się nim przy użyciu
pilota/zasada działania jest taka sama, jak w przypadku pilota do TV.
821026
9 999,90
brutto pln

Podane ceny są cenami brutto, zawierają 23% podatku VAT.
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Relacje społeczne

Aktywność
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Stół terapeutyczny

Dane techniczne:
urządzenie typu plug&play
w komplecie zestaw gier interaktywnych
obsługa za pomocą pilota zdalnego sterowania
działa na jasnej, gładkiej powierzchni
wbudowany mechanizm wykrywania ruchu

Stół terapeutyczny

wbudowany projektor szerokokątny
wbudowany komputer z platformą Intel
w komplecie zestaw mocujący do sufitu
waga: 10 kg
wymiary (wys.x szer.x gł.): 34 x 38 x 24 cm

Multimedia

maksymalny pobór mocy: 375 W

MOŻLIWOŚĆ POŁĄCZENIA
OD INTERNETU:

Wyposażenie

Podane ceny są cenami brutto, zawierają 23% podatku VAT.

– kablowego poprzez gniazdo RJ-45 umieszczone w tylnej płycie urządzenia – radiowego WiFi poprzez dongle WiFi wkładany
do portu USB umieszczonego w tylnej płycie urządzenia (moduł
WiFi w komplecie) Dostęp do internetu pozwala m.in. na:
– zdalne wykonanie prac konserwacyjnych i serwisowych
– zdalne włączanie i wyłączanie urządzenia – 3G ready.

Gniazdo AUDIO, umieszczone na tylnej płycie urządzenia
pozwala na dołączenie zewnętrznego systemu nagłaśniającego. – głośność 20 W Pilot posiada przycisk umożliwiający
zmniejszenie lub zwiększenie obrazu, tak aby dostosować jego
wielkość do powierzchni, na której będzie wyświetlany obraz.

www.seniorplus.edu.pl

SENIOR WIGOR

123

Plac z ogrodem

MOŻLIWOŚĆ PODŁĄCZENIA
ZEWNĘTRZNYCH GŁOŚNIKÓW:

Stół terapeutyczny

BIAŁY STÓŁ
59990
PLN

180 cm

140

cm

Duży biały stół 140 x 180 cm

Stół wyposażony w dużych rozmiarów
biały blat. Przydatny podczas zajęć grupowych, np. wspólnych gier. Zaprojektowany z myślą o używaniu go w komplecie
ze Stołem terapeutycznym (821026,
sprzedawany osobno), ale z powodzeniem
sprawdzi się jako osobny mebel w sali
zajęciowej czy konferencyjnej. Wykonany
z białej płyty laminowanej o gr. 18 mm,
na solidnym, metalowym stelażu.
• wym. blatu 140 x 180 cm
• wys. 76 cm
095664599,90
brutto pln

Podane ceny są cenami brutto, zawierają 23% podatku VAT.
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80
PLN

Stół terapeutyczny – zestaw

Zestaw zawiera urządzenie interaktywne wraz z dużym,
białym stołem o wymiarach dostosowanych do obrazu,
który wyświetla projektor.
• 821026 Stół terapeutyczny, 1 szt.
• 095664 Duży stół 140 x 180 cm, 1 szt.
ZEST5178
10 599,80


brutto pln
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Stół terapeutyczny

Arteterapia

STÓŁ TERAPEUTYCZNY – zestaw

Relacje społeczne

Aktywność
poznawcza

Stół terapeutyczny

125

AKWARIUM – w akwarium pływają kolorowe ryby, których ruch
można przyspieszać delikatnym dotykiem.

PIŁKI – gra polega na odbijaniu piłki do współgraczy. Mogą temu towarzyszyć dodatkowe zabawy, np. przedstawianie się czy odpowiadanie na pytania po otrzymaniu piłki.

ŁĄKA – motyle siedzące na kwiatach odlatują, gdy się ich dotyka.

BIEDRONKI – biedronki zmieniają kierunek ruchu pod wpływem

Kwiaty pozostają w delikatnym ruchu, przez co ćwiczona jest precyzja.

dotyku. Grę można rozbudować o dodatkowe zadania, np. kierowanie
dwiema biedronkami na raz w taki sposób, by nie zderzały się ze sobą.

BAŃKI – gra polega na przebijaniu za pomocą dotyku fruwających
po planszy baniek. W lewym, górnym rogu wyświetla się licznik
pokazujący, ile i jakiej wielkości baniek zostało przebitych.

KOŁA DYNAMICZNE – duże, ruchome koła w pastelowych kolorach znikają pod wpływem dotyku. Po wygaśnięciu wszystkich 3 kół
na planszy pojawiają się kolejne.

KOŁA STATYCZNE – w tej grze wyświetlające się kolorowe koła
są statyczne. Jest ich 6, a po wygaśnięciu wszystkich kół pojawiają
się one ponownie.

LITERY – gra złożona z 4 plansz. Polega na odnalezieniu właściwej
litery spośród wyświetlanych na obracającym się kole. Po usłyszeniu
litery należy ją odnaleźć i dotknąć pole, na którym się znajduje. Zarówno odpowiedź dobra, jak i zła jest sygnalizowana odpowiednim
dźwiękiem. Gdy wszystkie litery zostaną prawidłowo zidentyfikowane, pokazuje się kolejna plansza.
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Podane ceny są cenami brutto, zawierają 23% podatku VAT.

Stół terapeutyczny

NOWOŚĆ

OPISY GIER I QUIZÓW:

10. KRĘGLE.
Zbijaj kręgle i zdobywaj punkty wykorzystując
rekwizyt w postaci piłki lub innego kulistego
przedmiotu. Zmniejszając kulę, podnosisz
poziom trudności.

Podane ceny są cenami brutto, zawierają 23% podatku VAT.

3. ARCHEOLOGIA.
Odkop skarby zakopane w piasku. Bądź dokładny
i cierpliwy, a ukażą Ci się różne przedmioty z danej
epoki. Ułatw sobie pracę i skorzystaj ze szczotki
lub zmiotki.
4. MASTER MIND.
Zapamiętaj i powtórz sekwencję obrazków.
5. KOSZ OWOCÓW.
Zbierz owoce do koszyka. Stań u dołu planszy
i ręką lub nogą przesuwaj koszyk pod spadający
owoc. Dostępne są 2 tryby gry.
6. PIZZA MASTER.
Pokrój odpowiednie warzywa, aby upiec smaczną
pizzę.

11. S
 UPER BALL.
Przesuwaj klocki ręką lub nogą i zbij wszystkie kafelki widoczne na planszy. Zdobądź jak
najwięcej punktów w trybie Tetris lub Combo.
Dostępne są 2 poziomy trudności.

15. KRAB.
Krab jest wytrawnym pochłaniaczem pereł i nie
lubi się nimi dzielić. Spróbuj zebrać więcej pereł
niż on.
16. PIŁKA NOŻNA – QUIZ.
Wygraj mecz piłki nożnej. Pomyśl chwilę
i wybierz poprawną odpowiedź. Odpowiedz
jak najszybciej na zadane pytanie, a piłka
zmieni kierunek lub przyśpieszy w stronę bramki
przeciwnika. Kto pierwszy ten lepszy! Wygrywa
osoba, która jako pierwsza strzeli 6 bramek.

16

12. S TATKI.
Zatop statek przeciwnika. Wybierz poziom trudności i pytania, a następnie wskaż prawidłową
odpowiedź, aby oddać strzał. W trakcie strzału
przeciwnika Twój partner może Cię uratować
odpowiadając na pytanie dodatkowe. Podczas
każdej rozgrywki możesz wybrać poziom
trudności pytania. Odpowiadając na trudniejsze
pytanie, szybciej zbliżasz się do wygranej.

7. PLANETY.
Potrafisz rozróżnić wygląd planet Układu Słonecznego? Wskaż właściwą planetę wchodząc na nią.
Na kokpicie statku kosmicznego wyświetli się
prawidłowa odpowiedź.

13. K
 ARUZELA PYTAŃ.
W kształt koła wpisane są różnokolorowe pola,
pod którymi kryją się pytania. Wylosuj tematykę
pytania, a następnie wskaż prawidłową odpowiedź. Liczy się czas. Jeśli odpowiesz dobrze,
otrzymujesz punkt.

8. PIŁKA NOŻNA – GRA.
Rozegraj najważniejszy mecz życia! Zasady znasz,
więc kop piłkę w wybranym kierunku. Strzel przeciwnikowi jak najwięcej bramek.

14. SKOJARZENIA.
Pomyśl chwilę i wybierz odpowiedź, która
najbardziej kojarzy Ci się z przedstawionymi
informacjami. Spośród trzech podanych na dole

www.seniorplus.edu.pl

GIER I QUIZÓW

Multimedia

2. WODA.
Przejdź po wodzie suchą stopą. Wystarczy wejść
na planszę by poczuć się tak jak w rzece lub jeziorze. Sprawdź, czy potrafisz pływać „żabką”.

ekranu odpowiedzi, wybierz najbardziej logiczne
dopasowanie. Wygrywa osoba, która prawidłowo odpowie na największą liczbę skojarzeń.

Wyposażenie

9. SUPER TENIS.
Serwuj i odbijaj wirtualną piłką do tenisa. Chcąc
zaserwować machnij ręką lub nogą nad piłką.
Piłeczkę odbijasz przesuwając rakietę nogą lub
ręką w odpowiednie miejsce.

99990
PLN

Pakiet Senior Fit

821041999,90


brutto pln
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1. LIŚCIE.
Odgarnij liście za pomocą nóg lub rąk podobnie,
jak to robią dzieci jesienią w parku. Uważaj! Wiatr
będzie się starał ponownie je przywiać, więc
poproś innych o pomoc.

Stół terapeutyczny

Arteterapia

Relacje społeczne

Pakiet 16 gier i quizów do Magicznego Dywanu. Pakiet dedykowany jest Seniorom, którzy chcą pozostać jak najdłużej
aktywnymi fizycznie, psychicznie i społecznie. Gry mogą być wyświetlane na podłodze w wersji Magicznego Dywanu
lub na stole w wersji Magicznego Stołu – w zależności od preferencji osób starszych oraz ich sprawności ruchowej.
Pakiet może być stosowany w domach seniora lub ośrodkach terapeutycznych jako uzupełnienie terapii ruchowej
u osób cierpiących na demencję starczą lub chorobę Alzheimera.

Rehabilitacja,
aktywność ruchowa

Pakiet Senior Fit

Aktywność
poznawcza

Stół terapeutyczny / Magiczny Dywan

Stół terapeutyczny

NOWOŚĆ

Podane ceny są cenami brutto, zawierają 23% podatku VAT.

Pakiet Senior Fit
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ZESTAWY MULTIMEDIALNE, TABLICE INTERAKTYWNE,
PROJEKTORY, EKRANY PROJEKCYJNE, URZĄDZENIA
WIELOFUNKCYJNE, STOLIKI KOMPUTEROWE,
PROGRAMY MULTIMEDIALNE

Wyposażenie

Multimedia

Stół terapeutyczny

Arteterapia

Relacje społeczne

Aktywność
poznawcza

MULTIMEDIA

Multimedia Tablice interaktywne, projektory

Zestaw multimedialny
Zestaw multimedialny EB-536Wi

80"

NOWOŚĆ

8 999

90
PLN

Zawartość zestawu:
• Projektor interaktywny EB-536Wi
• Uchwyt do projektora ELPMB45
• Tablica 200x120
• Oprogramowanie SMART Notebook
• Instrukcja obsługi projektora
• Pióro interaktywne
• Pilot z bateriami do projektora
Tablica wykonana z wysokiej jakości dwuwarstwowej struktury ceramicznej odpornej na uszkodzenia mechaniczne i aluminiowej ramy z szarymi narożnikami
z tworzywa sztucznego. Powierzchnia tablicy jest dostosowana do używania
pisaków sucho-ścieralnych. Projektor EB-536Wi został wyposażony w technologię 3LCD, która gwarantuje znakomitą jakość wyświetlania, większą jasność
obrazu i dokładność koloru. Obraz jest widoczny również w jasno oświetlonych
pomieszczeniach. Wysoki współczynnik kontrastu gwarantuje większą dokładność szczegółu, a nowy obiektyw o krótkim rzucie przekłada się na lepszą
ostrość obrazu. Dzięki funkcji podwójnego interaktywnego pióra dwoje użytkowników może równocześnie notować na całej powierzchni tablicy.
Specyfikacja Projektora Epson EB-536Wi: • Technologia 3LCD
• Jasność 3.400 lumen- 1.900 lumen (tryb eko)
• Rozdzielczość WXGA, 1280 x 800, 16:10 • Kontrast 16.000: 1
• 5.000 h Żywotność, 10.000 h Żywotność (w trybie oszczędnym)
ZEST5252
8 999,90


brutto pln

ELEMENTY
magnetyczne

01
01 Zestaw multimedialny II

7 399

• 146169 Tablica interaktywna dotykowa ceramiczna Insgraf DT
DualBoard
• 047011 Projektor krótkoogniskowy Epson EB-520
• 146081 Uchwyt ścienny do projektora
ZEST8067
7 399,90


90

brutto pln

02 Zestaw multimedialny IV

• 146165 – Tablica interaktywna dotykowa ceramiczna Insgraf MT
Multitouch
• 047011 – Projektor krótkoogniskowy EPSON EB-520
• 146081 – Uchwyt ścienny do projektora
ZEST8073
6 999,90

PLN



brutto pln

03 Zestaw multimedialny III

• 146076 Tablica interaktywna dotykowa ceramiczna Insgraf
• 047041 Projektor multimedialny Epson EB-x05
• 146080 Uchwyt sufitowy regulowany do projektora
ZEST8068
5 999,90


03

6 999

90

80"

PLN

5 999

ELEMENTY
magnetyczne
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02

brutto pln

Tablica interaktywna Insgraf działa w oparciu o technologię podczerwieni (IR). Dzięki
standardowi Plug&Play produkt jest gotowy
do użytku zaraz po podłączeniu do komputera
oraz projektora.
Zastosowana technologia pozwala na obsługę
multigestów (zoomowanie, rotacja, przewijanie).
Każdy obraz wyświetlany na tablicy może być
edytowany za pomocą wskaźnika lub po prostu
palca – tablica umożliwia swobodną pracę
2 użytkowników.
• waga 15,5 kg • wym. całkowite 174 x 125 cm
• wym. powierzchni roboczej 167,5 x 118 cm

ELEMENTY
magnetyczne

3 59990

W zestawie:
• o programowanie tablicy ésprit na płycie CD
• instrukcja obsługi na CD
• elementy montażowe
• kabel USB o długości 5 m
146076
3 599,90

PLN



wskaźnik

047011

Uchwyt sufitowy regulowany do projektora

Projektor krótkoogniskowy Epson EB-520





79990

Stolik projekcyjny Giant

antypoślizgowa nóżka

składany pulpit

składany

Idealne do sal konferencyjnych
czy szkoleniowych. Ułatwią pracę
prelegenta i jego bezpośredni
dostęp m.in. do komputera lub
projektora. Profesjonalny,
wielofunkcyjny stolik projekcyjny
o podstawie w kolorze grafitowym, przeznaczony pod projektor
oraz rzutnik. Jego składana konstrukcja oraz mała waga ułatwiają
przenoszenie i przechowywanie.
Produkt wyposażono w dwie
półki w kolorze popielatym,
z powierzchnią antypoślizgową
i podniesioną krawędzią, która
zabezpiecza urządzenie przed
zsunięciem. Gwarancja: 2 lata.
• wym. blatów 40 x 40 cm
• wys. stolika 115 cm
146082	
799,90
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Technologia 3LCD. Odległość projekcji 0,5 – 1,3 m.
Jasność 2700 – 1600 (tryb ekonomiczny) ANSI Lumenów. Kontrast 16000:1. Żywotność lampy do 5000
godz. (10000 godz. w trybie eco).
047011
3 299,90

Plac z ogrodem

146080

Uniwersalny uchwyt do projektorów, montowany do sufitu.
Konstrukcja aluminiowo-stalowa w kolorze srebrnym. Wyposażony w trzy regulowane ramiona umożliwiające przymocowanie
każdego typu projektora, którego waga nie przekracza 10 kg.
Dystans od sufitu: 8–98 cm. Gwarancja: 2 lata
146080199,90

Stół terapeutyczny

Arteterapia

wejście USB

brutto pln

Aktywność
poznawcza

Tablica interaktywna dotykowa ceramiczna Insgraf

Relacje społeczne

Multimedia Tablice interaktywne, projektory

brutto pln
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Multimedia

Ekrany projekcyjne

Ekrany projekcyjne

od

ścienne

Ekrany projecyjne ścienne

32990

Ekran projekcyjny ręcznie zwijany w metalowej obudowie
w kolorze białym. Wyposażony w mechanizm zwijający
z napędem sprężynowym. Na ekranie znajduje się ramka
w kolorze czarnym o szerokości 3 cm.
• podłoże projekcyjne Matt White E • format 1:1
157003
rozm. 150 x 150 cm
329,90
157005
rozm. 180 x 180 cm
429,90

PLN



brutto pln

Ekrany projekcyjne

elektryczne
Ekrany projekcyjne elektryczne

Ekran elektrycznie zwijany w metalowej obudowie w kolorze
białym. Posiada regulację położenia punktów krańcowych,
zwijania i rozwijania z automatycznym zatrzymywaniem.
Wyprowadzenie zasilania z lewej strony.
• podłoże projekcyjne Matt White E • format 1:1
157006
wym. 180 x 180 cm
859,90
157002
wym. 200 x 200 cm
999,90


od

85990
PLN

brutto pln

NOWOŚĆ
Ekrany projekcyjne Avtek Business Electric

Elektrycznie zwijane ekrany z możliwością montażu ściennego lub
sufitowego.
• Format: 16:10
• Funkcja automatycznego zatrzymywania zwijania/rozwijania tkaniny
• Radiowy system zdalnego sterowania
• Uniwersalne uchwyty montażowe.
• Przekątna obrazu: 90 cali
• Wym. ekranu: 200 x 200 cm
• Wym. obrazu: 195 x 121.8.5 cm
085095	
1 199,90


brutto pln

Ekrany projekcyjne

na statywie
Przenośne ekrany ręcznie zwijane na statywie z trójnogiem. Posiadają metalową
obudowę w kolorze czarnym oraz mechanizm zwijający z napędem sprężynowym.
Na ekranie znajduje się ramka w kolorze
czarnym o szerokości 3 cm.
• format 1:1

składany

132

• wym. 150 x 150 cm
• przekątna 213 cm (84”)
157004
150 x 150 cm

429,90

• wym. 177 x 177 cm
• przekątna 249 cm (98”)
157007
175 x 175 cm


559,90
brutto pln

statyw z trójnogiem

SENIOR WIGOR

od

42990
PLN

infolinia: 801 577 544

Podane ceny są cenami brutto, zawierają 23% podatku VAT.

Ekrany projekcyjne na statywie

brutto pln





Zestaw Genius SP-HF1250B

Radioodtwarzacz Philips AZ385/12

• moc wzmacniacza – 2 W • t uner radiowy FM
• wyświetlacz LCD • odtwarzacz CD, WMA i MP3
• port USB i wejście audio 3,5 mm
• dynamiczne wzmocnienie basów

brutto pln

brutto pln

• dźwięk stereo
• zasilacz (w zestawie) lub baterie – 6 x LR14 (brak
w zestawie)
085036469,90


brutto pln

Telewizory
Podane ceny są cenami brutto, zawierają 23% podatku VAT.

Rehabilitacja,
aktywność ruchowa
Relacje społeczne

Zestaw głośników stereo w obudowie wykonanej
z drewna. Obudowa z płyty drewnianej zapewnia
lepszą akustykę niż w przypadku głośników w plastikowej obudowie.
Główne cechy produktu:
• Moc 40W
• Pasmo przenoszenia: 20Hz-20kHz
• Regulacja głośności za pomocą potencjometru
• Łatwe podłączenie do różnego rodzaju urządzeń
• Wymiary 14 x 24,5 x 14,7 cm
085041199,90

Zestaw głośnikowy Epson przeznaczony jest do wykorzystania z tablicami interaktywnymi. Łatwy montaż
ścienny, kompaktowa i estetyczna obudowa, komplet
okablowania w zestawie. Zawartość zestawu:
• głośnik aktywny (w tym wzmacniacz)
• uchwyt do montażu ściennego
• zasilacz sieciowy z przewodem zasilającym
• głośnik pasywny • kabel głośnikowy 3 m • instrukcja
• karta gwarancyjna.
Specyfikacja techniczna:
• moc wyjściowa: 15 W RMS • impedancja: 8 omów
• pasmo przenoszenia: 80 Hz – 20 kHz
• poziom ciśnienia akustycznego: 100 dB przy
1 W przy 1 m
085086599,90

Arteterapia

Głośniki do tablic interaktywnych EPSON

Multimedia



brutto pln

NOWOŚĆ

Zestaw
nagłaśniający
Zestaw
Port 8VHF-BT

Aktywna kolumna mobilna
z odtwarzaczem
MP3 SD/USB
oraz odbiornikiem Bluetooth.
Aktywna 20-cm
(8'') kolumna PA
z subwooferem
oraz mocą wzmacniacza 100 W. Obciążenie
głośników 200 W RMS (odpowiada 400
W maks.). Zintegrowane radio FM z pamięcią 22 stacji. Zestaw zawiera 2 mikrofony – (1 x bezprzewodowy, 1 x podłączony
kablem).
085042
1 099,90



Stół terapeutyczny

Zestawy nagłaśniające

– Microsoft Windows Vista
– Microsoft Windows XP
– OpenSUSE 11.4 lub nowszy
• Zawartość zestawu:
Przewód zasilający, Toner startowy,
Kabel USB, Oprogramowanie na CD,
Instrukcja obsługi
• Pobór mocy (praca/spoczynek)
31/0,3 Wat• Szerokość 406 mm
• Głębokość 360 mm
• Wysokość 257 mm
• Masa netto 7,5 kg
085007729,90

Telewizor 40’’

• LED • HD Ready • Procesor: Triple XD Engine
• Przekątna ekranu: 32 cale (80 cm) • Format ekranu: 16/9
• Rozdzielczość: 1366 x 768 • Optymalizacja obrazu: PMI 300
• System dźwięku: Stereo • Tuner cyfrowy: DVB-C, DVB-T
• Funkcje obrazu: Picture Wizard III • Komunikacja: HDMIx1, USBx1
• Roczne zużycie energii [kWh]: 37
085075
1 299,90

• LED • Full HD • Procesor: HyperReal Engine
• Przekątna ekranu: 40 cali (100 cm) • Format ekranu: 16/9
• Rozdzielczość: 1920 x 1080 • Optymalizacja obrazu: PQI 200
• Zastosowane technologie: Digital Clean View, Wide Color Enhancer Plus
• System dźwięku: 2.0 • Tuner cyfrowy: DVB-C, DVB-T
• Funkcje obrazu: PIP, Tryb filmowy, Tryb gier • Komunikacja: HDMIx2, USBx1,
• Wyjście cyfrowe audio – optyczne, common Interface – CI+ (1.3), Pozostałe
złącza – Komponentowe, Kompozytowe
• Roczne zużycie energii [kWh]: 73
085076
1 999,90





Telewizor 32’’

brutto pln

www.seniorplus.edu.pl
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Wyposażenie

• Urządzenie laserowe
• Podstawowe funkcje drukarka,
kopiarka, skaner
• Maksymalna szybkość druku (mono)
20 str./min. • Druk w kolorze nie
• Średnia wydajność 0–2500 stron
miesięcznie
• Maksymalna wydajność 15000
stron miesięcznie
• Czas nagrzewania 8,5 s
• Wyświetlacz LCD Tak
• Interfejsy/Komunikacja
• Złącze zewnętrzne USB 2.0 Hi-Speed
• Karta sieciowa (LAN) Nie
• Bezprzewodowa karta sieciowa Tak
• Typ bezprzewodowej karty sieciowej
IEEE 802.11b/g/n
• Obsługa papieru/nośniki
• Maksymalny rozmiar papieru A4

• Typ skanera stolikowy
• Optyczna rozdzielczość skanowania
600 x 600 dpi
• Tryby skanowania standardowy
• Format plików PDF, JPEG, TIFF
• Specyfikacja kopiarki
• Czas wykonania pierwszej kopii
– cz/b po 10 s
• Toner startowy Tak
• Wydajność toneru startowego
– czarny 700 stron
• Wydajność toneru standardowego
– czarny 1500 stron
• Obsługiwane systemy operacyjne:
– MAC OS 10.5 lub nowszy
– MAC OS X 10.9
– Linux
– Microsoft Windows 2012
– Microsoft Windows 2003
– Microsoft Windows 2008
– Microsoft Windows 7
– Microsoft Windows 8

• Obsługiwane rozmiary papieru
papier A4
• Standardowa pojemność podajników papieru 150 szt.
• Maks. pojemność podajników
papieru 151 szt.
• Pojemność tacy odbiorczej 100 szt.
• Automatyczny podajnik dokumentów Nie
• Pojemność podajnika ręcznego
1 stron • Dupleks Nie
• Zainstalowana pamięć 128 MB
• Wbudowany czytnik kart pamięci
Nie
• Specyfikacja drukarki
• Rozdzielczość w poziomie (mono)
– 600 dpi – 1200 dpi
• Rozdzielczość w pionie (mono)
– 600 dpi – 1200 dpi
• Prędkość procesora 600 MHz
• Obsługiwane języki drukarek GDI
• Specyfikacja skanera

Plac z ogrodem

13Urządzenie wielofunkcyjne
Xerox WorkCentre 3025V_BI

Aktywność
poznawcza

Multimedia Urządzenia wielofunkcyjne

Multimedia

Stoliki komputerowe

Stoliki komputerowe
LUX i LUX PLUS

od

359

Stoliki komputerowe LUX PLUS z półką
na komputer i szufladą na klawiaturę

90
PLN

Stoliki komputerowe na metalowych kwadratowych nogach. Blaty wykonane z płyty
laminowanej o gr. 18 mm, wykończonej
obrzeżem o gr. 2 mm. Posiadają wysuwaną półkę
na klawiaturę oraz wieszak na komputer.
• wym. blatu 116 x 58 cm
D052494–6-08–05	 klon
399,90
D052494–6-08–08
buk
399,90


brutto pln

Stoliki komputerowe LUX z półką
na komputer i szufladą na klawiaturę

Stoliki komputerowe na metalowych okrągłych
nogach. Blaty wykonane z płyty laminowanej
o gr. 18 mm, wykończonej obrzeżem o gr. 2 mm.
Posiadają wysuwaną półkę na klawiaturę oraz
wieszak na komputer.
• wym. blatu 116 x 58 cm
D052495–6-08–05
klon
399,90
D052495–6-08–08
buk
399,90


D052494-6-08-05

D052495-6-08-05

brutto pln

Stoliki komputerowe LUX

D052493-05

Stolik wykonany z płyty laminowanej z ramką
aluminiową, z półką na komputer oraz szufladą
na klawiaturę.
• wym. blatu 116 x 58 cm
D052493–05
klon 359,90
D052493–08
buk 359,90


brutto pln

Quadro – biurka z szeroką szufladą

Wykonane z płyty laminowanej w tonacji klonu oraz białej o gr. 18 mm, z kolorowymi elementami z foliowanej płyty MDF o gr. 18 mm.
• wym. 80 x 60 x 76 cm • wym. frontu szuflady 46 x 11 cm
• wym. wewn. szuflady 40,5 x 43 x 9 cm

NOWOŚĆ

Quadro – biurka z szeroką
szufladą w białej skrzyni





092189
092226
092227
092228
092229
092230
092231
092232
092233
092234
092235
092236

białe
329,90
szare
329,90
błękitne
329,90
niebieskie
329,90
limonkowe
329,90
żółte
329,90
pomarańczowe 329,90
czerwone
329,90
jasnoróżowe 329,90
ciemnoróżowe 329,90
beżowe
329,90
brązowe
329,90
brutto pln

092189W
092226W
092227W
092228W
092229W
092230W
092231W
092232W
092233W
092234W
092235W
092236W

białe
szare
błękitne
niebieskie
limonkowe
żółte
pomarańczowe
czerwone
jasnoróżowe
ciemnoróżowe
beżowe
brązowe

Stolik komputerowy

TINA I
Stolik komputerowy TINA I
z regulowaną wysokością

Mobilny stolik komputerowy z regulowaną wysokością na metalowej
konstrukcji. Blat wykonany z płyty
laminowanej o gr. 18 mm wykończonej
obrzeżem o gr. 2 mm. Posiada wysuwaną półkę na klawiaturę oraz półkę
na myszkę.
• wym. 60 x 50 cm
• wys. 80, 83, 86 cm
D052402–6-08–08359,90
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329,90
329,90
329,90
329,90
329,90
329,90
329,90
329,90
329,90
329,90
329,90
329,90
brutto pln

Podane ceny są cenami brutto, zawierają 23% podatku VAT.

Quadro – biurka z szeroką szufladą w klonowej skrzyni

599

NOWOŚĆ

90

NOWOŚĆ

Rehabilitacja,
aktywność ruchowa

Multimedia Sprzęt komputerowy

PLN

Tablet Acer Iconia One 10

Parametry tabletu:
• Ekran: 10 cali, Multi-touch 10-punktowy
• Procesor: 4-rdzeniowy procesor o taktowaniu 1.3 GHz
• Pojemność: 16 GB eMMC • Pamięć RAM: 2 GB
• Komunikacja: Wi-Fi, Bluetooth 4.0, LTE
• Dodatkowe funkcje: Wbudowany moduł nawigacji GPS
• Czytnik kart pamięci microSD/SDXC (możliwość rozbudowy do 128 GB)
• Aparat: przód 2 Mpix, tył 5 Mpix • System: Android 6.0 (Marshmallow)
Możliwa zmiana parametrów.
085091999,90
brutto pln



NOWOŚĆ

brutto pln

NOWOŚĆ

3 99990

1 79990

PLN

Arteterapia



Relacje społeczne

Parametry tabletu:
• Ekran: 7 cali
• Procesor: 4-rdzeniowy procesor o taktowaniu 1.3 GHz
• Pojemność: 16 GB eMMC
• Pamięć RAM: 1 GB
• Komunikacja: Wi-Fi, Bluetooth 4.0
• Dodatkowe funkcje: Wbudowany moduł
nawigacji GPS
• Czytnik kart pamięci microSD/SDXC (możliwość rozbudowy do 128 GB)
• Aparat: przód 0.3 Mpix, tył 2 Mpix
• System: Android 6.0 (Marshmallow)
Możliwa zmiana parametrów.
085092599,90

Aktywność
poznawcza

Tablet Acer Iconia One 7

PLN

Laptop Acer TravelMate P259 i7

09:03 Bezpieczne i wydajne notebooki TravelMate P2 zostały zaprojektowane w celu zapewnienia maksymalnej wydajności zarówno w domu, jak
i w klasie. Notebooki, zapewniają uczniom moc i niezawodność, których
potrzebują, aby przejść przez najtrudniejsze zadania.
Laptop o parametrach minimalnych:
• Ekran o przekątnej 15,6 cali
• Procesor: Intel Core i7 • Pamięć RAM: 8 GB • Dysk: 1 TB
• Karta graficzna: NVIDIA GeForce 940MX
• Wbudowany napęd optyczny: Nagrywarka DVD 8X Super-Multi
• Złącza: 1x D-SUB, 1x HDMI, 1x USB Typ C (3.1), 2x USB 3.0, 1x USB 2.0,
Czytnik kart SD
• Komunikacja: Wi-Fi, Bluetooth 4.0
• System operacyjny: Windows 10 Pro (64 Bit) EDU
• Kolor: czarny
085103
3 999,90

Acer Travelmate B118

NOWOŚĆ

Laptop 2w1 Acer TravelMate B118

Laptop 2w1 z dotykowym ekranem który może służyć również jako tablet.
Dzięki wyświetlaczowi o przekątnej 11,6 cala i ruchomej konstrukcji, może być
używany na wiele sposobów, dzięki czemu uczniowie mogą pracować tak, jak
lubią najbardziej. Ma solidną konstrukcję i jest w stanie znieść wszytkie rodzaje
czynności szkolnych. Obsługuje również system Windows 10S, zaprojektowany
tak, aby przypominał szkołom znany i wydajny system Windows, oferując
jednocześnie większe bezpieczeństwo i optymalną wydajność.
Parametry minimalne:
• Ekran o przekątnej 11,6 cali – dotykowy
• Procesor: Intel Pentium N4200
• Pamięć RAM: 4 GB
• Dysk: 64 GB eMMC
• Karta graficzna: Intel HD Graphics
• Wbudowany napęd optyczny: Brak
• Złącza: 1x HDMI, 1x USB 3.0, 1x USB 2.0, Czytnik kart SD
• Komunikacja: Wi-Fi, Bluetooth 4.0
• System operacyjny: Windows 10 S
• W zestawie: Stylus Pen (Rysik)
• Do 13 godzin pracy na baterii
• Model odporny na zalanie
• Zawiasy 360 stopni
• Kolor: czarny
Możliwa zmiana parametrów
085090
1 999,90


www.seniorplus.edu.pl

Stół terapeutyczny
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Multimedia



Wyposażenie

brutto pln

Laptop 2w1
Podane ceny są cenami brutto, zawierają 23% podatku VAT.

09:02 Przenośny, solidny i wydajny laptop. Dzięki kompaktowej budowie
i sprawdzonym technologiom urządzenie spełnia codzienne potrzeby
w dowolnym miejscu.
Laptop o parametrach minimalnych:
• Ekran o przekątnej 15,6 cali
• Procesor: Intel Celeron N3060
• Pamięć RAM: 4 GB
• Dysk: 500 GB HDD
• Wbudowany napęd optyczny: Nagrywarka DVD 8X Super-Multi
• Komunikacja: Wi-Fi, Bluetooth 4.0
• System operacyjny: Windows 10 Pro (64 Bit) EDU
• Kolor: czarny
085102
1 799,90

Plac z ogrodem



Laptop Acer Extensa 15

Multimedia

Sprzęt komputerowy

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

Laptop Acer TravelMate B117

Laptop Acer TravelMate P249

Laptop o parametrach minimalnych:
• Ekran o przekątnej 14 cali
• Procesor: Intel Celeron 3855U
• Pamięć RAM: 4 GB
• Dysk: 500 GB
• Karta graficzna: Intel HD Graphics.
• Wbudowany napęd optyczny: Nagrywarka DVD 8X Super-Multi
• Złącza: 1x D-SUB, 1x HDMI, 2x USB 3.0, 1x USB 2.0, Czytnik kart SD
• Komunikacja: Wi-Fi, Bluetooth 4.0
• System operacyjny: Windows 10 Pro (64 Bit) EDU
• Kolor: czarny
Możliwa zmiana parametrów.
085087
1 899,90


Laptop o parametrach minimalnych:
• Ekran o przekątnej 11,6 cali • Procesor: Intel Celeron N3060
• Pamięć RAM: 4 GB • Wbudowany napęd optyczny: Brak
• Dysk: 32 GB eMMC • Karta graficzna: Intel HD Graphics
• Złącza: 1x HDMI, 1x USB 3.0, 1x USB 2.0, Czytnik kart SD
• Komunikacja: Wi-Fi, Bluetooth 4.0
• System operacyjny: Windows 10 Pro (64 Bit) EDU • Kolor: czarny
Możliwa zmiana parametrów.
085089
1 399,90


brutto pln
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90

Laptop o parametrach minimalnych:
• Ekran o przekątnej 15,6 cali
• Procesor: Intel Core i3
• Pamięć RAM: 4 GB
• Dysk: 1 TB
• Karta graficzna: NVIDIA GeForce 940MX
• Wbudowany napęd optyczny: Nagrywarka DVD 8X Super-Multi
• Złącza: 1x D-SUB, 1x HDMI, 1x USB Typ C (3.1), 2x USB 3.0, 1x USB 2.0,
Czytnik kart SD
• Komunikacja: Wi-Fi, Bluetooth 4.0
• System operacyjny: Windows 10 Pro (64 Bit) EDU
• Kolor: czarny
Możliwa zmiana parametrów.
085088
3 399,90


PLN

Torba na laptopa o przekątnej
15,6 cali. Nadaje się również
do mniejszych laptopów.
08509399,90


NOWOŚĆ

brutto pln

Bezprzewodowa mysz optyczna

Bezprzewodowa mysz optyczna. Wyposażona jest w 3 przyciski oraz rolkę.
• Rozdzielczość 1000 dpi
• Kolor czarny.
08509479,90


brutto pln

brutto pln

Szafka Flexi na laptopy

Szafka umożliwiająca przechowywanie w oddzielnych
komorach do 10 laptopów jednocześnie, z możliwością
doładowania baterii. W środkowej części szafki znajduje
się listwa (z kablem o dł.150 cm), która zawiera gniazda
elektryczne do podłączenia ładowarek laptopów. Każda
przegroda na laptopa jest wyposażona w zamek zamykany na klucz. Dodatkowo w szafce znajdują się dwie dodatkowe komory do przechowywania. Wykonana z płyty
laminowanej w tonacji brzozy. Zawiasy 90 stopni.
• wym. 98 x 53 x 126 cm
• wym. przegródek na laptopy 36 x 48 x 14,5 cm
• wym. większych przegród 36 x 48 x 36 cm
092448
1 299,90
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Podane ceny są cenami brutto, zawierają 23% podatku VAT.

Laptop Acer TravelMate P259

Torba do notebooka 15,6

Zajęcia mogą być prowadzone przez psychologów, pedagogów, terapeutów,
bibliotekarzy czy pracowników domów kultury. Ponadto dzięki szczegółowym
scenariuszom zajęć również osoby bez doświadczenia mogą zainicjować i prowadzić
zajęcia (np. opiekunowie osób starczych, członkowie rodziny).
Pamiętaj! Kolejne badania potwierdzają, iż nie tylko ćwiczenia umysłowe, ale również
aktywne uczestniczenie w życiu społecznym oraz spotkania z innymi ludźmi chronią
lub znacznie opóźniają objawy demencji. Stąd wynika tak ogromna wartość grupowych
treningów pamięci organizowanych przez UTW czy kluby seniora.

• Poradnik Akademia Umysłu® SENIOR – Indywidualny trening
pamięci i koncentracji. Zawiera gotowe plany treningowe, szczegółowe opisy ćwiczeń pamięci i koncentracji z wykorzystaniem
programów Akademia Umysłu® oraz porady specjalistów, jak
na co dzień dbać o umysł.

999,90

• licencja na 25 stanowisk
031806
25 stanowisk

1 299,90



brutto pln

Relacje społeczne

• licencja na 15 stanowisk
031805
15 stanowisk

Dla kogo przeznaczony jest pakiet?
• Uniwersytetów Trzeciego Wieku
• Klubów Seniora
• Bibliotek i Ośrodków Kultury
• Centrów Aktywności Seniora
• Ośrodków Dziennego Pobytu
• Domów Seniora czy Domów Spokojnej Starości

Dlaczego zajęcia z Akademią Umysłu gwarantują
wiele korzyści dla seniorów?
OTWARTOŚĆ NA NOWE DOŚWIADCZENIA – uczestnictwo w zajęciach nie
tylko korzystnie wpływa na ogólny stan seniorów, ale często staje bodźcem
do wzięcia udziału w kolejnych kursach, np. na kursach językowych, gdyż dzięki
poprawie pamięci, seniorzy efektywniej przyswajają informacje.
WZROST MOTYWACJI ŻYCIOWEJ – połączenie aktywizacji społecznej z ćwiczeniami pamięci przynosi znakomite efekty. Uczestnicy otrzymują zastrzyk
pozytywnej energii, dzięki czemu mają większe poczucie własnej wartości. Stają
się otwarci i łatwiej nawiązują nowe znajomości.
PRAKTYCZNE WYKORZYSTANIE NOWYCH UMIEJĘTNOŚCI – podczas zajęć
seniorzy nie tylko rozwijają pamięć i koncentrację, ale jednocześnie uczą się
obsługi komputera.

Pakiet Akademia Umysłu® SENIOR EDU
stanowi idealne narzędzie do przeprowadzenia:
KURSÓW PAMIĘCI – mających charakter warsztatów komputerowych z wykorzystaniem edukacyjnych programów komputerowych do treningu umysłu.

• Licencja udzielona na czas nieograniczony (bezterminowo).
Do wyboru zestawy z licencją na 5, 15 i 25 stanowisk.

TEMATYCHNYCH KURSÓW KOMPUTEROWYCH – podczas których seniorzy
poznają możliwości wykorzystania komputera do edukacji – takie zajęcia mogą
z powodzeniem stanowić kontynuację kursu komputerowego.
Wyposażenie

• Certyfikaty. Potwierdzają uczestnictwo w kursie oraz zdobycie
wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie treningu pamięci
i koncentracji.

WYMAGANIA TECHNICZNE:
• System: Windows 7/8/10
• Procesor: 1.5 GHz
• RAM: 1GB
• Wolne miejsce na dysku: 300MB
• Karta graficzna: 256 MB
• Karta dźwiękowa: zgodna z DirectX9

Akademia Umysłu Senior

Plac z ogrodem

Podane ceny są cenami brutto, zawierają 23% podatku VAT.

• Zestaw 6 programów multimedialnych do samodzielnego treningu. Pendrive zawierający aż 6 edukacyjnych programów komputerowych do treningu pamięci, koncentracji i szybkiego czytania.
Do wyboru blisko 100 skutecznych i różnorodnych ćwiczeń – każde
z możliwością wyboru spośród wielu opcji, tak by z łatwością dopasować poziom trudności do umiejętności i możliwości seniora.

699,90

Stół terapeutyczny

• Scenariusze zajęć – Nowoczesny trening pamięci i koncentracji.
Zeszyt zawiera komplet 9 scenariuszy, do przeprowadzenia kursu
pamięci i koncentracji z wykorzystaniem programów multimedialnych. Wartościowe uzupełnienie stanowią praktyczne porady
i wskazówki doświadczonego trenera zajęć z seniorami.

• licencja na 5 stanowisk
031804
5 stanowisk

Multimedia

Zawartość zestawu:

Akademia Umysłu SENIOR EDU

Arteterapia

Multimedialny pakiet do prowadzenia treningów pamięci w instytucjach. Gotowe
scenariusze zajęć, 6 programów na USB, poradnik oraz bezterminowa licencja
wielostanowiskowa. Wraz z wiekiem pogarsza się nie tylko nasze zdrowie, ale również
osłabieniu ulega pamięć. Dlatego treningi pamięci organizowane przez instytucje
i organizacje działające na rzecz seniorów zyskują tak ogromną popularność. Ponadto,
aby ćwiczenia pamięci były jeszcze skuteczniejsze, na zajęciach wykorzystuje się nowe
technologie, jak: multimedialne ćwiczenia pamięci i koncentracji. Z myślą o osobach
i instytucjach, które pragną zorganizować nowoczesny trening pamięci dla seniorów
powstał pakiet Akademia Umysłu Senior EDU. Dostarcza on gotowe rozwiązania
i materiały do przeprowadzenia kursu pamięci dla seniorów, takie jak: komputerowe
programy edukacyjne, scenariusze zajęć i porady specjalistów.

Aktywność
poznawcza

Akademia Umysłu
SENIOR EDU

Rehabilitacja,
aktywność ruchowa

Multimedia Programy multimedialne

031803109,90


brutto pln
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Multimedia

Programy multimedialne

Angielski dla seniorów

W kursie zastosowano szczególne udogod-

nienia dla osób starszych takie jak: większa
czcionka i wolniejsze tempo nagrań.

Poziom podstawowy
Angielski dla seniorów to:
– kompletny kurs języka angielskiego dla początkujących,
– wolniejsze tempo nagrań ułatwiające zrozumienie
i zapamiętanie materiału,
– większa czcionka umożliwiająca swobodne czytanie,
– blisko 3 godziny wysokiej jakości nagrań lektorów,
– 2300 słów i zwrotów niezbędnych na co dzień, aby swobodnie
mówić i rozumieć,
– 4 5 lekcji z ćwiczeniami oraz najważniejsze zagadnienia
gramatyczne,
– różnorodne ćwiczenia z kluczem odpowiedzi,
– słowniczek oraz dodatkowe tabele gramatyczne,
– tłumaczenia wszystkich dialogów, słówek i tekstów.
Angielski dla seniorów to unikalny kurs do kompleksowej nauki
języka angielskiego, przygotowany specjalnie z myślą o osobach
powyżej 50. roku życia. Pakiet uczy słownictwa i gramatyki
na poziomie podstawowym (A1-A2), dodatkowo pomaga
doskonalić wymowę oraz dostarcza gotowe wzorce komunikacyjne. W kursie zastosowano szczególne udogodnienia dla osób
starszych takie jak: większa czcionka, wolniejsze tempo nagrań
i tabele gramatyczne. 2300 słów i zwrotów – aby swobodnie

mówić i rozumieć. Z kursem Angielski dla seniorów opanujesz
podstawowy zasób słownictwa. 2300 wyrażeń wystarczy, aby
swobodnie porozumiewać się na co dzień.
Książka (232 strony)
Zawiera: zestawy słówek i niezbędnych zwrotów, ciekawe dialogi,
praktyczne przykłady zastosowania wyrażeń w kontekście, ćwiczenia sprawdzające i utrwalające, dodatkowe słownictwo, zapis
nagrań wraz z tłumaczeniami oraz ciekawostki.
Blisko 3 godziny wysokiej jakości nagrań (3 x CD)
Skuteczna nauka rozumienia ze słuchu. Nagrania profesjonalnych
lektorów pozwalają osłuchać się z językiem, poznać prawidłową
wymowę, a także ułatwiają zapamiętanie słówek i wyrażeń. Teraz
możesz uczyć się samodzielnie w dowolnym miejscu i czasie.
Tabele gramatyczne – gramatyka w pigułce!
Kurs oferuje unikatowy zestaw tabel gramatycznych, a na nich:
najważniejsze czasowniki nieregularne oraz czasy gramatyczne,
które trzeba znać.
80602259,90


brutto pln

Poziom średnio zaawansowany
Angielski dla seniorów to:
– kompletny kurs języka angielskiego dla średnio
zaawansowanych,
– wolniejsze tempo nagrań ułatwiające zrozumienie
i zapamiętanie materiału,
– większa czcionka umożliwiająca swobodne czytanie,
– ponad 2 godziny wysokiej jakości nagrań lektorów,
– słowa i zwroty niezbędne, aby swobodnie mówić i rozumieć,
– 4 5 lekcji z ćwiczeniami oraz najważniejsze zagadnienia
gramatyczne,
– różnorodne ćwiczenia z kluczem odpowiedzi,
– słowniczek – najważniejsze wyrazy z ćwiczeń i ciekawostek,
– tłumaczenia tekstów, dialogów i słówek,
– ciekawostki dotyczące Wielkiej Brytanii.
Angielski dla seniorów. Poziom średnio zaawansowany
to praktyczny samouczek, który powstał z myślą o osobach powyżej 50. roku życia, kontynuujących naukę języka angielskiego
na poziomie średnio zaawansowanym. Pakiet uczy słownictwa
i gramatyki, dodatkowo pomaga doskonalić wymowę dzięki
nagraniom native speakerów oraz dostarcza gotowych wzorców

konwersacyjnych. W kursie zastosowano szczególne udogodnienia dla osób starszych takie jak: większa czcionka i wolniejsze
tempo nagrań. Słowa i zwroty na poziomie średnio zaawansowanym
Z kursem Angielski dla seniorów opanujesz zasób słownictwa
na poziomie średnio zaawansowanym.
Książka (256 stron)
Zawiera: zestawy słówek i niezbędnych zwrotów, ciekawe dialogi,
praktyczne przykłady zastosowania wyrażeń w kontekście, ćwiczenia sprawdzające i utrwalające, dodatkowe słownictwo, zapis
nagrań wraz z tłumaczeniami oraz ciekawostki.
Ponad 2 godziny wysokiej jakości nagrań (2 x CD)
Skuteczna nauka rozumienia ze słuchu. Nagrania profesjonalnych
lektorów pozwalają osłuchać się z językiem, poznać prawidłową
wymowę, a także ułatwiają zapamiętanie słówek i wyrażeń. Teraz
możesz uczyć się samodzielnie w dowolnym miejscu i czasie.
80602359,90


brutto pln

Fiszki PLUS Angielski dla seniorów to pakiet dla osób po 50.
roku życia, które rozpoczynają naukę języka angielskiego
od podstaw. Fiszki PLUS stanowią rozbudowany system nauki,
który pozwala szybko i skutecznie uczyć się podstawowych słów,
wyrażeń i zdań niezbędnych do swobodnego porozumiewania się
po angielsku.
Każdy zestaw Fiszek PLUS to starannie przygotowany materiał
językowy podzielony tematycznie, wysokiej jakości nagrania
wymowy wraz z programem komputerowym, grami językowymi
i memolistą.
Z Fiszkami PLUS nie tylko zapamiętujesz słówka, lecz także poznajesz słownictwo w kontekście, uczysz się nieregularnych form
oraz popularnych zwrotów językowych. Od dziś nauka języka
stanie się przyjemnością! – Ucz się łącznie 1300 słów i zdań – poznaj użycie gotowych wzorców komunikacyjnych, utrwal reguły
gramatyczne.
– Poznaj prawidłową wymowę. Słuchaj nagrań wszystkich słówek
i zdań oraz ich tłumaczeń (na płycie miniCD).

138

SENIOR WIGOR

– Utrwalaj poznane słownictwo z programem komputerowym,
w którym znajdują się różnorodne ćwiczenia i gry językowe
(na płycie miniCD).
– Ucz się skutecznie dzięki systemowi kolorowych przegródek.
– Sprawdź na memoliście, które słówka już znasz!
– Twórz własne playlisty nagrań wymowy i odsłuchuj ich, gdziekolwiek jesteś!
Fiszki PLUS to rozbudowana seria fiszek, ułożona w wygodny
system, dzięki któremu samodzielnie decydujesz, od którego
poziomu zacząć naukę. W ramach serii dostępne są wszystkie trzy
poziomy zaawansowania – początkujący, średnio zaawansowany
i zaawansowany – oraz fiszki tematyczne: Zwroty konwersacyjne
dla początkujących i średnio zaawansowanych, Kolokacje, Business English dla znających podstawy i średnio zaawansowanych.
• 500 fiszek
80602449,90


brutto pln

infolinia: 801 577 544

Podane ceny są cenami brutto, zawierają 23% podatku VAT.

Fiszki PLUS. Angielski dla seniorów

Wyposażenie

Multimedia

Stół terapeutyczny

Arteterapia

Relacje społeczne

Aktywność
poznawcza

KRZESŁA, STOŁY, MEBLE, PRZECHOWYWANIE, TABLICE

SENIOR WIGOR

Rehabilitacja,
aktywność ruchowa

OGÓLNODOSTĘPNE

Plac z ogrodem

POMIESZCZENIE

Pomieszczenie ogólnodostępne

PROPOZYCJA ARANŻACJI
POMIESZCZENIA JAKO JADALNI

Pomieszczenie ogólnodostępne w Domu
Seniora może pełnić różne funkcje, m.in.
funkcję jadalni. Polecamy szeroki wybór
krzeseł i stołów (str. 144–156), które
wyróżniają się trwałością i stabilnością.
Różne rozmiary blatów stołów pozwalają
dopasować rozmiar stołów do wielkości
i charakteru pomieszczenia.

więcej informacji na stronach 190-200
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Podane ceny są cenami brutto, zawierają 23% podatku VAT.

Wyposażenie

Rehabilitacja,
aktywność ruchowa
Arteterapia

Relacje społeczne

Aktywność
poznawcza

Wyposażenie Pomieszczenie ogólnodostępne

Wyposażenie

Polecamy akcesoria kuchenne, które będą stanowiły wyposażenie jadalni. Naczynia, sztućce,
wózki kelnerskie i inne akcesoria ułatwiające
serwowanie posiłków.

Zwracamy szczególną uwagę na naczynia
i sztućce, które ułatwiają spożywanie posiłków
osobom starszym. Posiadają one grubsze lub
specjalnie wyprofilowane rękojeści umożliwiające ich wygodne trzymanie przez osoby
mające trudności w posługiwaniu się standardowymi przyrządami. (Kuchnia, str. 193–196).

więcej informacji na stronach 190–200

www.seniorplus.edu.pl
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Plac z ogrodem

Podane ceny są cenami brutto, zawierają 23% podatku VAT.

Multimedia

Stół terapeutyczny

PROPOZYCJA ARANŻACJI
POMIESZCZENIA JAKO JADALNI
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Wyposażenie

Pomieszczenie ogólnodostępne

Podane ceny są cenami brutto, zawierają 23% podatku VAT.

PROPOZYCJA ARANŻACJI
POMIESZCZENIA JAKO SALI SPOTKAŃ
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Arteterapia

Relacje społeczne

Wyposażenie meblowe w pomieszczeniu ogólnodostępnym powinno
być trwałe, bezpieczne i estetyczne. Meble z kolekcji Flexi charakteryzują się solidnym wykonaniem
i starannym wykończeniem.
Różnorodność szafek i nadstawek
pozwala na aranżowanie wnętrz
w sposób funkcjonalny i atrakcyjny. Pojemniki, które uzupełniają
szafki, dają możliwość łatwego
przenoszenia przechowywanych
w nich przedmiotów.

Aktywność
poznawcza

Wyposażenie Pomieszczenie ogólnodostępne

www.seniorplus.edu.pl
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Plac z ogrodem

Podane ceny są cenami brutto, zawierają 23% podatku VAT.

Jednym z elementów wyposażenia
pomieszczenia ogólnodostępnego
może być Stół terapeutyczny
(str. 121-128). Biały stół może
spełniać tradycyjne funkcje w czasie posiłków czy spotkań, a umieszczone nad stołem urządzenie
wyświetlające obrazy zamieni go
w stół terapeutyczny, który może
być wykorzystywany w czasie
zajęć lub spotkań rekreacyjnych
w grupie.

Wyposażenie

Multimedia

Stół terapeutyczny

W pomieszczeniu ogólnodostępnym, które służy jako sala spotkań
polecamy umieszczenie tablicy
multimedialnej i rzutnika. Zestawy
multimedialne w bardzo atrakcyjnych cenach znajdą Państwo
na str. 130.
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Wyposażenie

Pomieszczenie ogólnodostępne

Stoły

Standard

BLAT w
 ykonany z płyty laminowanej

o gr. 18 mm, wykończonej obrzeżem
PCV o gr. 2 mm.

rozmiar

H
80 x 80 cm

od

6

NOGI k wadratowe
o przekroju 30 x 30 mm.

219

90
PLN

METALOWA RAMA

pod blatem wykonana z profilu
kwadratowego o przekroju
40 x 20 mm.

ZATYCZKI

Stoły świetlicowe Standard
80 x 80 cm rozm. 6

Stoły świetlicowe Standard
120 x 80 rozm. 6

Stoły świetlicowe Standard
160 x 80 cm rozm. 6

Stoły świetlicowe Standard
180 x 80 cm rozm. 6









• wym. blatu 80 x 80 cm
F041501–6-01–08	219,90
F041501–6-02–08	219,90
F041501–6-04–08	219,90
F041501–6-05–08	219,90
F041501–6-06–08	219,90
F041501–6-08–08	219,90
brutto pln

• wym. blatu 120 x 80 cm
F041502–6-01–08	249,90
F041502–6-02–08	249,90
F041502–6-04–08	249,90
F041502–6-05–08	249,90
F041502–6-06–08	249,90
F041502–6-08–08	249,90

120 x 80 cm
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brutto pln

• wym. blatu 160 x 80 cm
F041503–6-01–08	299,90
F041503–6-02–08	299,90
F041503–6-04–08	299,90
F041503–6-05–08	299,90
F041503–6-06–08	299,90
F041503–6-08–08	299,90
brutto pln

• wym. blatu 180 x 80 cm
F041504–6-01–08	299,90
F041504–6-02–08	299,90
F041504–6-04–08	299,90
F041504–6-05–08	299,90
F041504–6-06–08	299,90
F041504–6-08–08	299,90

160 x 80 cm

infolinia: 801 577 544

brutto pln

180 x 80 cm

Podane ceny są cenami brutto, zawierają 23% podatku VAT.

chroniące podłogę
przed zarysowaniem.

Stoły

Mila
H

od

Aktywność
poznawcza

o gr. 18 mm, wykończonej obrzeżem
PCV o gr. 2 mm.

6

NOGI o krągłe o średnicy 40 mm.

249

90
PLN

METALOWA RAMA

pod blatem wykonana z profilu
kwadratowego o przekroju
40 x 20 mm.

ZATYCZKI

Relacje społeczne

rozmiar

BLAT w
 ykonany z płyty laminowanej

Arteterapia

80 x 80 cm

Rehabilitacja,
aktywność ruchowa

Wyposażenie Pomieszczenie ogólnodostępne

Stoły świetlicowe Mila
120 x 80 cm rozm. 6

Stoły świetlicowe Mila
160 x 80 cm rozm. 6

Stoły swietlicowe Mila
180 x 80 cm rozm. 6









• wym. 80 x 80 cm
F041514–6-01–08	249,90
F041514–6-02–08	249,90
F041514–6-04–08	249,90
F041514–6-05–08	249,90
F041514–6-06–08	249,90
F041514–6-08–08	249,90

• wym. 120 x 80 cm
F041515–6-01–08	269,90
F041515–6-02–08	269,90
F041515–6-04–08	269,90
F041515–6-05–08	269,90
F041515–6-06–08	269,90
F041515–6-08–08	269,90
brutto pln

brutto pln

• wym. 180 x 80 cm
F041517–6-01–08	329,90
F041517–6-02–08	329,90
F041517–6-04–08	329,90
F041517–6-05–08	329,90
F041517–6-06–08	329,90
F041517–6-08–08	329,90
brutto pln

Wyposażenie

brutto pln

• wym. 160 x 80 cm
F041516–6-01–08	299,90
F041516–6-02–08	299,90
F041516–6-04–08	299,90
F041516–6-05–08	299,90
F041516–6-06–08	299,90
F041516–6-08–08	299,90

Multimedia

Stoły świetlicowe Mila
80 x 80 cm rozm. 6

120 x 80 cm

160 x 80 cm

www.seniorplus.edu.pl

Plac z ogrodem

Podane ceny są cenami brutto, zawierają 23% podatku VAT.

Stół terapeutyczny

chroniące podłogę
przed zarysowaniem.

180 x 80 cm
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Wyposażenie

Pomieszczenie ogólnodostępne

Blaty Flexi

Blaty Flexi kwadratowe

Blaty Flexi trapezowe

Blaty Flexi prostokątne

• wym. 80 x 80 cm
092770
bukowy
092771
żółty
092772
niebieski
092773
zielony


Blaty wykonane ze sklejki o grubości 25 mm, z kolorowym laminatem HPL. Rogi
blatów delikatnie zaokrąglone. Dwa rodzaje nóg w 7 długościach do wyboru,
sprzedawane osobno: nogi okrągłe o śr. 55 mm bez kółek (092790–092797) lub
mix – dwie nogi z kółkami i dwie nogi bez kółek (092798–092805).
• 5 kształtów: kwadratowy, prostokątny, trapezowy, okrągły, półokrągły
• 4 kolory: bukowy, zielony, niebieski, żółty

399,90
399,90
399,90
399,90
brutto pln

• wym. 120 x 80 cm
092774
bukowy
092775
żółty
092776
niebieski
092777
zielony

• wym. 150,5 x 80 x 80 x 80 cm
092778
bukowy
092779
żółty
092780
niebieski
092781
zielony

419,90
419,90
419,90
419,90





brutto pln

599,90
599,90
599,90
599,90
brutto pln

Blaty Flexi półokrągłe
• wym. 120 x 60 cm
092782
bukowy
092783
żółty
092784
niebieski
092785
zielony


329,90
329,90
329,90
329,90
brutto pln

Blaty Flexi okrągłe
• śr. 120 cm
092786
092787
092788
092789

bukowy
żółty
niebieski
zielony



599,90
599,90
599,90
599,90
brutto pln

1

Ustal
wysokość stołu

2

Wybierz
rodzaj nóg

Komplet nóg

3

Wybierz kolor
blatu

2 szt. z kółkami

do blatów Flexi

+ 2 szt. bez kółek

z zestawu

wyposażone
w kółka

Śruby do zamontowania

nóg zawsze umieszczane
są przy blatach

z hamulcem
4 szt.

bez kółek

Komplet nóg do blatów Flexi mix

Komplet nóg do blatów Flexi

146

Podane długości nóg odpowiadają wysokości stolika po ich zamontowaniu. Śruby do zamontowania nóg zawsze umieszczane są przy blatach.
• 4 szt.
092796
wys. 70 cm
159,90
092797
wys. 76 cm
169,90

Dwie nogi z zestawu wyposażone w kółka z hamulcem, co ułatwia przemieszczanie stołu. Podane długości nóg odpowiadają wysokości stolika po ich
zamontowaniu. Śruby do zamontowania nóg zawsze umieszczane przy blatach.
• 4 szt. (2 szt. z kółkami + 2 szt. bez kółek)
092804
wys. 70 cm
249,90
092805
wys. 76 cm
259,90





brutto pln
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Podane ceny są cenami brutto, zawierają 23% podatku VAT.

Dwie nogi

Rehabilitacja,
aktywność ruchowa
Relacje społeczne

Aktywność
poznawcza

Wyposażenie Pomieszczenie ogólnodostępne

Arteterapia

NOWOŚĆ

Stół terapeutyczny

Stół przyścienny
Flexi
2 59990
PLN



Multimedia
Wyposażenie

Zajmująca niewiele miejsca alternatywa dla tradycyjnych stołów. Blat stołu jest montowany do płyty
przykręcanej na ścianie i składany w razie potrzeby.
Niepożądanemu rozłożeniu blatu przeciwdziała
blokada z kluczykiem. Składana noga jest mocowana do blatu za pomocą zatrzasku. Po rozłożeniu
blatu, magnetyczna płyta ścienna, do której jest
mocowany, służy jako tablica, po której można pisać
mazakami.
• blat o gr. 25 mm wykonany ze sklejki pokrytej
trwałym laminatem HPL
• wym. blatu: 120 x 75 cm
• magnetyczna płyta ścienna o wym. 131 x 86 cm
• okrągła noga stołu wykonana z drewna, śr. 48 mm
• wysokość stołu 76 cm
• dopasowany do siedzisk o wys. 46 cm
096757	
2 599,90
brutto pln

www.seniorplus.edu.pl
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Plac z ogrodem

Podane ceny są cenami brutto, zawierają 23% podatku VAT.

Stół przyścienny Flexi buk, wys. 76 cm
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Wyposażenie

Pomieszczenie ogólnodostępne

Stoły kawowe Expo
80

Stoły kawowe Expo śr. 80 cm

Stoły na metalowej konstrukcji w kolorze aluminium, którą
tworzy rama i nogi wyposażone w stopkę regulacyjną. Stopka
umożliwia idealne wypoziomowanie mebla – regulacja w zakresie do 25 mm. Blaty stołów wykonane z płyty laminowanej
o gr. 25 mm wykończonej obrzeżem o gr. 2 mm.
• śr. 80 cm
• wys. 76 cm
092480
buk
229,90
092481
klon
229,90


javor
cm

buk

brutto pln

Stoły owalne
Stoły na metalowej konstrukcji w kolorze aluminium, którą tworzy
rama i nogi wyposażone w stopkę regulacyjną. Stopka umożliwia
idealne wypoziomowanie mebla – regulacja w zakresie do 25 mm.
Blaty stołów wykonane z płyty laminowanej o gr. 25 mm wykończonej obrzeżem o gr. 2 mm.

Odcienie:
092475

buk

klon

olcha

Stoły owalne 120 x 200 cm
• wym. 120 x 200 cm
092474
buk
092475
klon
092476
olcha


092478

399,90
399,90
399,90
brutto pln

Stoły owalne 100 x 180 cm
• wym. 100 x 180 cm
092477
buk
092478
klon
092479
olcha

brutto pln

Podane ceny są cenami brutto, zawierają 23% podatku VAT.



359,90
359,90
359,90
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Stoły konferencyjne

Rehabilitacja,
aktywność ruchowa

Wyposażenie Pomieszczenie ogólnodostępne

klon 399,90
buk 399,90
brutto pln

Stół konferencyjny prosty
F041589–6-08–05
F041589–6-08–08

klon 
399,90
buk 399,90



brutto pln

Relacje społeczne

F041587–6-08–05
F041587–6-08–08

Aktywność
poznawcza

Stół konferencyjny lewy

Stoły konferencyjne z blatem wykonanym z płyty
laminowanej, z metalowym stelażem i okrągłymi
nogami. • wym. 139 x 75 x 74 cm

Stół konferencyjny prawy
F041588–6-08–05
F041588–6-08–08

klon 399,90
buk 399,90

Wyposażenie

Stół składany Tipo

Stelaż stołu składanego wykonany z rury okrągłej
fi 28 mm, blat z płyty laminowanej w tonacji buku
o gr. 18 mm, wykończony obrzeżem o gr. 2 mm. Stół
łatwy do przechowywania.
F041548–6–08–08
srebrny
359,90
F041548–6–05–08
czarny
359,90


Plac z ogrodem

Podane ceny są cenami brutto, zawierają 23% podatku VAT.

Multimedia

Stół terapeutyczny

brutto pln

Arteterapia

Stoły konferencyjne

brutto pln
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Wyposażenie

Pomieszczenie ogólnodostępne

Biurka

Quadro

45990

32990

PLN

PLN

Zamykana szafka

Quadro – biurka z szafką i 1 szufladą

Wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 mm, w tonacji klonu i białej z kolorowymi
elementami wykonanymi z foliowanej płyty MDF o gr. 18 mm.
• wym. 120 x 60 x 76 cm • wym. frontu szuflady 37 x 18,3 cm
• wym. wewn. szuflady 32 x 43 x 9 cm • wym. frontu szafki 37 x 37 cm
• wym. wewn. szafki 37 x 37 x 49 cm

Osłona

Wyciągana szuflada

Quadro – biurka z szeroką szufladą

Wykonane z płyty laminowanej w tonacji klonu oraz białej o gr. 18 mm, z kolorowymi elementami z foliowanej płyty MDF o gr. 18 mm.
• wym. 80 x 60 x 76 cm
• wym. frontu szuflady 46 x 11 cm
• wym. wewn. szuflady 40,5 x 43 x 9 cm

Quadro – biurka z szafką
i 1 szufladą w klonowej
skrzyni

Quadro – biurka z szafką
i 1 szufladą w białej skrzyni

Quadro – biurka z szeroką
szufladą w klonowej skrzyni

Quadro – biurka z szeroką
szufladą w białej skrzyni









095445	
095446	
095447	
095448	
095449	
095450	
095451	
095452	
095453	
095454	
095455	
095456	
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459,90
459,90
459,90
459,90
459,90
459,90
459,90
459,90
459,90
459,90
459,90
459,90
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095445W	
095446W	
095447W	
095448W	
095449W	
095450W	
095451W	
095452W	
095453W	
095454W	
095455W	
095456W	
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459,90
459,90
459,90
459,90
459,90
459,90
459,90
459,90
459,90
459,90
459,90
459,90
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092189	
092226	
092227	
092228	
092229	
092230	
092231	
092232	
092233	
092234	
092235	
092236	

329,90
329,90
329,90
329,90
329,90
329,90
329,90
329,90
329,90
329,90
329,90
329,90

brutto pln

092189W	
092226W	
092227W	
092228W	
092229W	
092230W	
092231W	
092232W	
092233W	
092234W	
092235W	
092236W	

infolinia: 801 577 544

329,90
329,90
329,90
329,90
329,90
329,90
329,90
329,90
329,90
329,90
329,90
329,90
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Podane ceny są cenami brutto, zawierają 23% podatku VAT.

Osłona

Rehabilitacja,
aktywność ruchowa
Relacje społeczne

Aktywność
poznawcza

Wyposażenie Pomieszczenie ogólnodostępne

Biurko Flexi

Szafka i szuflada
zamykane na zamek

Biurko Flexi

Osłona

Biurka Flexi de luxe

Wyposażone w szafkę i szufladę – obie zamykane na zamek. Wewnątrz szafki jedna półka. Wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 mm, w tonacji brzozy, z obrzeżem ABS
multiplex, blat wykonany ze sklejki o gr. 19 mm, pokrytej
kolorowym laminatem HPL
• wym. 125,5 x 70 x 76 cm
• wym. wewn. szafki 45 x 59 x 46,5 cm
• wym. wewn. szuflady 40,5 x 51,5 x 12,5 cm
• szer. przestrzeni na krzesło 67 cm
092736
żółte
799,90
092851
zielone
799,90
092852
niebieskie
799,90


brutto pln

46990

45990
PLN

Krzesła Flexi obrotowe na kółkach z reg. wys.

Krzesła Flexi obrotowe z reg.
wys.





• wym. siedziska 46 x 42 cm
• wys. siedziska od 43 do 56 cm
092899
czerwone
469,90
092900
niebieskie
469,90
092901
zielone
469,90
092902
szare
469,90
brutto pln

www.seniorplus.edu.pl

Wyposażenie

Krzesła wykonane z tworzywa sztucznego, wyróżniające się nowoczesnym
i ergonomicznym kształtem. Stelaż krzesła jest wyposażony w kółka i mechanizm
regulacji wysokości. Lekko sprężyste oparcie w naturalny sposób dostosowuje się
do pleców. Krzesło jest odporne na zabrudzenia i wilgoć. Nie zaleca się czyszczenia
krzesełek żadnymi preparatami zawierającymi alkohol w składzie.

PLN

• wym. siedziska 46 x 42 cm
• wys. siedziska od 38 do 51 cm
092904
czerwone
459,90
092905
niebieskie
459,90
092906
zielone
459,90
092907
szare
459,90

Plac z ogrodem

Podane ceny są cenami brutto, zawierają 23% podatku VAT.

Krzesła Flexi obrotowe

Stół terapeutyczny

brutto pln

Multimedia



Arteterapia

Wyposażone w szafkę i szufladę – obie zamykane na zamek. Wewnątrz szafki jedna półka. Wykonane z płyty
laminowanej o gr. 18 mm, w tonacji brzozy, z obrzeżem
ABS multiplex. • wym. 125,5 x 70 x 76 cm
• wym. wewn. szafki 45 x 59 x 46,5 cm
• wym. wewn. szuflady 40,5 x 51,5 x 12,5 cm
• szer. przestrzeni na krzesło 67 cm
• wym. 125,5 x 70 x 76 cm
092737599,90

brutto pln
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Wyposażenie

Pomieszczenie ogólnodostępne
Krzesło P tapicerowane wys. 6

Stelaż krzesła wykonany z rury okrągłej
o śr. 25 mm. Siedzisko i oparcie tapicerowane.
• szerokość siedziska 38 cm

KRZESŁA

konferencyjne

ISO

Krzesło P tapicerowane wys. 6 czarne
F021110–6-05–02
F021110–6-05–55
F021110–6-05–75

niebiesko – czarna kratka
czarne
beżowo-brązowa kratka

149,90
149,90
149,90
brutto pln

Krzesło P tapicerowane wys. 6 srebrne
F021110–6-08–02
F021110–6-08–09
F021110–6-08–75

niebiesko – czarna kratka
popielato – czarna kratka
beżowo-brązowa kratka



Wygodne krzesła wykonane
z wytrzymałej tkaniny dostępnej
w 5 kolorach. Materiał: 100%
włókno syntetyczne. Stelaż
został wykonany z rury płaskoowalnej chromowanej, siedzisko
i oparcie tapicerowane.

149,90
149,90
149,90

F021110-6-05-55

brutto pln

Łącznik do krzeseł ISO

Łącznik do krzeseł ISO Black pozwalający połączyć krzesła w rzędy.
04809919,90




95,90
95,90
95,90
95,90
95,90
brutto pln

Krzesło konferencyjne ISO Alu

• wys. 47 cm
048040
popielato – czarne
048042
czarne
048043
niebiesko – czarne
048044
beżowo – brązowe
048045
zielono – czarne


brutto pln

Krzesło konferencyjne ISO Chrom
• wys. 47 cm
048056
popielato – czarne
048057
niebiesko – czarne
048059
zielono – czarne
048097
czarne
048098
beżowo – brązowe

119,90
119,90
119,90
119,90
119,90
brutto pln



129,90
129,90
129,90
129,90
129,90
brutto pln

14990
PLN

Krzesła P z obiciem

Stelaż krzesła wykonany z rury okrągłej
o śr. 25 mm. Siedzisko i oparcie pokryte trwałą tkaniną PCV, łatwą do utrzymania w czystości.
• szerokość siedziska 38 cm • wys. siedziska 47 cm
• wys. krzesła 83,5 cm
092821
czarne
149,90
092822
zielone
149,90
092823
czerwone
149,90
092824
pomarańczowe
149,90
092825
limonkowe
149,90
092826
błękitne
149,90
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brutto pln

Podane ceny są cenami brutto, zawierają 23% podatku VAT.

Krzesło konferencyjne ISO Black
• wys. 47 cm
048002
brązowe
048003
czarne
048047
popielato – czarne
048049
zielono – czarne
048051
beżowo – brązowe

F021110-6-08-09

048183

Krzesła Next



279,90

Krzesło Cafe VII aluminium
048154	

279,90

brutto pln

brutto pln



brutto pln

Krzesło BETA Chrome

Stelaż krzesła wykonany z rury
okrągłej, chromowanej, a siedzisko
i oparcie tworzące jedną całość
wykonane z tworzywa sztucznego. Krzesła szczególnie polecane
do stołówek i poczekalni ze względu na łatwość w utrzymaniu
czystości. Posiada atest badań
wytrzymałościowych.
• wys. 45,5 cm
048030
niebieskie 99,90
048111
czerwone 99,90
048112
czarne
99,90


Krzesło AMIGO alu

Stelaż krzesła wykonany z rury
okrągłej, chromowanej. Siedzisko
i oparcie tworzące jedną całość wykonane z tworzywa sztucznego. Krzesła
szczególnie polecane do stołówek
i poczekalni ze względu na łatwość
w utrzymaniu czystości.
048113
beżowe
129,90
048114
pomarańczowe129,90
048115
zielone
129,90
048116	
129,90

brutto pln



brutto pln

Krzesło Visa alu

Obszerne, komfortowe siedziska
i oparcia, szeroka gama kolorystyczna, staranne wykonanie. Wygodne oraz praktyczne. Materiał
100% poliester.
• szer. 45 cm
• wys. 83,5 cm
048009
szare
279,90
048010
zielone
279,90
048011
granatowe279,90
048012
pomarańczowe279,90
048013
czerwone 279,90

Krzesło konferencyjne INTRATA

Krzesło konferencyjne na stelażu metalowym. Posiada miękkie tapicerowane siedzisko i oparcie. Materiał 100% polyolfinu.
048133
czarno – popielate
329,90
048134
czarno – beżowe
329,90
048135
czarno – czarne
329,90


brutto pln

Wyposażenie

brutto pln

Krzesło Tipi rozm. 6 srebrne

Składane krzesło drewniane.
• wym. 42 x 50 x 76 cm
• maksymalne obciążenie 100 kg
11822799,90

Krzesła składane, wykonane z rury okrągłej
o śr. 22 mm, siedziska i oparcia zostały wykonane z profilowanej sklejki o gr. 8 mm, co zwiększa
komfort użytkowania. Krzesła można przechowywać na specjalnych stojakach stanowiących
osobną pozycję katalogową (F171108–0-08–08).
• wym. 44,5 x 48,8 x 82,5 cm • srebrne
F011197–6-08–08	
139,90





Krzesło POZO

brutto pln

www.seniorplus.edu.pl

brutto pln

Stojak do krzeseł Tipi srebrny

Mobilne stojaki na stelażu metalowym
do przechowywania i transportu krzeseł Tipi.
Posiadają cztery kółka w tym dwa z hamulcem.
Mieszczą maksymalnie 12 krzeseł.
• wym. 45 x 75 x 118 cm
F171108–0-08–08	
329,90


brutto pln
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Plac z ogrodem

Podane ceny są cenami brutto, zawierają 23% podatku VAT.



Arteterapia

048155	

Stół terapeutyczny

Krzesło Cafe VI aluminium

Siedzisko i oparcie wykonane z tworzywa sztucznego. Stelaż stalowy,
malowany proszkowo. Inne właściwości możliwość składowania w stosie
(max. 8 szt.). • wym. 47 x 45,6 x 82 cm • wym. siedziska 40 x 43 cm
• wys. siedziska 44 cm
048178
black czarne
89,90
048179
alu białe
89,90
048180
alu niebieskie
89,90
048181
alu beżowe
89,90
048182
alu żółte
89,90
048183
alu pomarańczowe
89,90

Rehabilitacja,
aktywność ruchowa

048182

Aktywność
poznawcza

048181

Krzesła o nowoczesnym wzornictwie na stelażu metalowym, siedzisko
i oparcie z lakierowanej sklejki bukowej.
• wys. 85,5 cm • wys. siedziska 45 cm

Multimedia

Krzesła konferencyjne

Relacje społeczne

Wyposażenie Pomieszczenie ogólnodostępne

Wyposażenie

Pomieszczenie ogólnodostępne

Krzesło P rozm. 6

Krzesła z siedziskiem
i oparciem wykonanym ze sklejki płaskiej
o gr. 6 mm w rozmiarach 0–4 i 8 mm
w rozmiarach 5–6.
Kolorowy stelaż został
wykonany z rury okrągłej
o śr. 18 mm w rozmiarach 0–2, 22 mm w rozmiarach 3–4 oraz 25 mm
w rozmiarach 5–6. Zaokrąglony kształt oparcia zwiększa
komfort użytkowania. Krzesła można stawiać jedno
na drugim.
• dostępne w rozmiarach 1–6
• s telaż w różnych kolorach
F011046–6–01–08	
95,90
F011046–6–02–08	
95,90
F011046–6–04–08	
95,90
F011046–6–05–08	
95,90
F011046–6–06–08	
95,90
F011046–6–08–08	
95,90
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Krzesła z siedziskiem i oparciem wykonanym
z lakierowanej sklejki bukowej o gr. 8 mm. Stelaż został
wykonany z rury okrągłej o śr. 22 mm. Wyprofilowane
siedzisko eliminuje ucisk pod kolanami w trakcie siedzenia,
a wygodne, lekko wyprofilowane oparcie zapewnia
właściwą postawę ciała. Szeroko rozstawione tylne nogi
zapewniają wysoką stabilność. Zatyczki z tworzywa
chronią podłogę przed zarysowaniem. Krzesło można
stawiać jedno na drugim. Zgodne z normą PN-EN
1729–1:2007 oraz PN-EN 1729–2:2012.
• dostępne w rozmiarach 1–7
• s telaż w 5 kolorach w rozmiarze 1, w 6 kolorach
w rozmiarach 2 i 5–7 oraz w 7 kolorach w rozmiarze 3 i 4

Krzesło D rozm. 6

F011026–6-01–08	
F011026–6-02–08	
F011026–6-04–08	
F011026–6-05–08	
F011026–6-06–08	
F011026–6-08–08	


89,90
89,90
89,90
89,90
89,90
89,90
brutto pln

Krzesło D rozm. 7

F011026–7-01–08	
F011026–7-02–08	
F011026–7-04–08	
F011026–7-05–08	
F011026–7-06–08	
F011026–7-08–08	


infolinia: 801 577 544

95,90
95,90
95,90
95,90
95,90
95,90
brutto pln

Podane ceny są cenami brutto, zawierają 23% podatku VAT.

Krzesło D

Krzesła Wing II
048161

Siedzisko i oparcie wykonane z bukowej sklejki, z uchwytem w górnej części oparcia
ułatwiającym przenoszenie krzesła. Stelaż stalowy chromowany.
Możliwość składowania w stosie (max. 8 szt.).
• wym. 50 x 49 x 84,5 cm • wym. siedziska 42 x 44 cm

Krzesło Wing II seat plus chrome

Krzesło Wing II chrome
• wys. siedziska 45 cm
048160


• siedzisko tapicerowane
• wys. siedziska 46,5 cm
048161	

339,90
brutto pln

VII

369,90
brutto pln

Siedzisko i oparcie wykonane z bukowej sklejki, stelaż stalowy,
chromowany. Możliwość składowania w stosie (max. 4 szt.).
• wym. 50 x 46 x 85,5 cm

• wym. siedziska 39,5 x 42,5 cm
• wys. siedziska 45 cm
048162	
359,90

• na płozach
• wys. siedziska 45,3 cm
048163


brutto pln

399,90

• siedzisko tapicerowane
• wys. siedziska 46,5 cm
048164	

brutto pln

VII

Krzesło Cafe VII plus chrome,
tapicerowane

379,90

• siedzisko i oparcie tapicerowane
• wys. siedziska 46,5 cm
048165	
379,90

brutto pln

brutto pln

Stalowe podłokietniki z drewnianymi nakładkami oraz
gumowymi podkładkami pod podłokietnikami chroniące
powierzchnię stołu przed porysowaniem, gdy krzesło jest
zawieszone na blacie stołu.

Krzesło Cafe VII arm chrome
• wys. siedziska 45 cm
048166	

429,90
brutto pln

Krzesło Cafe VII arm seat
plus chrome
• siedzisko tapicerowane
• wys. siedziska 46,5 cm
048167	

429,90
brutto pln

Krzesło Cafe VII arm plus
chrome, tapicerowane

• siedzisko i oparcie tapicerowane
• wys. siedziska 46,5 cm
048168	
429,90


www.seniorplus.edu.pl

brutto pln

42990
PLN

SENIOR WIGOR
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Plac z ogrodem

Wyposażenie

Krzesło CAFE
arm chrome
Podane ceny są cenami brutto, zawierają 23% podatku VAT.

Krzesło Cafe VII seat plus
chrome

Krzesło Cafe VII cfs chrome

Multimedia

Krzesło Cafe VII chrome

Stół terapeutyczny

Arteterapia

Krzesła CAFE



Aktywność
poznawcza

Krzesła Wing II

Relacje społeczne

048160

Rehabilitacja,
aktywność ruchowa

Wyposażenie Pomieszczenie ogólnodostępne

Wyposażenie

Pomieszczenie ogólnodostępne

Krzesła

BINGO
od

39990
PLN

Siedzisko i oparcie wykonane
z bukowej sklejki. Stelaż stalowy,
chromowany. Możliwość
składowania w stosie (max. 4 szt.).
• wym. 50 x 52 x 82 cm
• wym. siedziska 44,5 x 45,5 cm

Krzesło Bingo wood chrome
• wys. siedziska 46 cm
048169


399,90

Krzesło Bingo wood seat plus
chrome
• siedzisko tapicerowane
• wys. siedziska 47,5 cm
048170	

brutto pln

439,90
brutto pln

Krzesło Bingo arm wood plus
chrome

Stalowe podłokietniki z drewnianymi
nakładkami.
• siedzisko tapicerowane
• wys. siedziska 47,5 cm
048171	
589,90


brutto pln

Krzesła

Squerto
od

43990
PLN

Siedzisko i oparcie wykonane
z bukowej sklejki. Stalowy,
chromowany stelaż o profilu
kwadratowym. Możliwość
składowania w stosie (max. 4 szt.).
• wym. 44 x 51,4 x 86,5 cm
• wym. siedziska 39,5 x 42,5 cm

Krzesło Squerto chrome
• wys. siedziska 47 cm
048172


439,90

Krzesło Squerto seat plus
chrome
• siedzisko tapicerowane
• wys. siedziska 48,5 cm
048173


brutto pln

469,90
brutto pln

Krzesło Squerto plus chrome

• siedzisko i oparcie tapicerowane
• wys. siedziska 48,5 cm
048174

519,90


brutto pln

CAFE V
od

26990
PLN

Siedzisko i oparcie wykonane
z bukowej sklejki, uchwyt w górnej
części oparcia ułatwiający
przenoszenie krzesła. Stelaż
stalowy chromowany. Na płozach.
Możliwość składowania w stosie
(max. 4 szt.).
• wym. 50 x 46 x 82 cm
• wym. siedziska 47 x 43 cm

156

Krzesło Cafe V seat plus

Krzesło Cafe V

• wys. siedziska 45 cm
048175	

SENIOR WIGOR

269,90
brutto pln

• siedzisko tapicerowane
• wys. siedziska 46,5 cm
048176	

299,90
brutto pln

Krzesło Cafe V cfs

• na płozach
• wys. siedziska 45 cm
048177	


infolinia: 801 577 544

339,90
brutto pln

Podane ceny są cenami brutto, zawierają 23% podatku VAT.

Krzesła

www.seniorplus.edu.pl

SENIOR WIGOR

Plac z ogrodem

Wyposażenie

Podane ceny są cenami brutto, zawierają 23% podatku VAT.

Multimedia

Stół terapeutyczny

Arteterapia

Relacje społeczne

Aktywność
poznawcza
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Rehabilitacja,
aktywność ruchowa

Wyposażenie Pomieszczenie ogólnodostępne

Wyposażenie

Pomieszczenie ogólnodostępne

Szafkę można uzupełnić pojemnikami drewnianymi (126043, 126044,
126052–126063, sprzedawane
osobno) lub z tkaniny (553001–553006
i 553011). Wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm, w tonacji brzozy,
z obrzeżem ABS multiplex.

Szafki M z 1 półką
Do szafki można zamontować drzwiczki (100279 – 100286, sprzedawane osobno, co umożliwia wybór kolorów)
lub uzupełnić ją pojemnikami drewnianymi (126043, 126044, 126052–126063, sprzedawane osobno) lub
z tkaniny (553001–553006 i 553011). Wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm, w tonacji brzozy, z obrzeżem
ABS multiplex. • wym. 89,1 x 41,5 x 48,4 cm

092406

Szafka Flexi M z 1 półką wąska
• wym. 60 x 41,5 x 48,4 cm
092336
na cokole
092406
na nóżkach


Szafka M z 1 półką na kółkach
100277	

319,90

Szafka M z 1 półką na cokole
100278	

249,90

brutto pln

brutto pln

219,90
289,90
brutto pln

Szafka M z 1 półką na nóżkach
100351	


259,90

brutto pln

092337
Szafka Flexi M z 1 półką szeroka
• wym. 118 x 41,5 x 48,4 cm
092337
na cokole
092407
na nóżkach

Szafki M z 3 półkami
Do szafki można zamontować drzwiczki (100279 – 100286, sprzedawane osobno, co umożliwia wybór kolorów)
lub uzupełnić ją szufladami drewnianymi (126045, 126064–126069, sprzedawane osobno). Wykonana z płyty
laminowanej o gr. 18 mm, w tonacji brzozy, z obrzeżem ABS multiplex. • wym. 89,1 x 41,5 x 48,4 cm



279,90
359,90
brutto pln

Szafka Flexi z przegrodą M

Szafka M z 3 półkami
na kółkach
100378	

399,90

Szafka M z 3 półkami
na cokole
100312	

brutto pln

Szafka M z 3 półkami
na nóżkach

319,90

100377	

brutto pln



Do szafki można zamontować drzwiczki
(sprzedawane osobno, co umożliwia
wybór kolorów). Szafka jest przedzielona
przegrodą. Wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm, w tonacji brzozy,
z obrzeżem ABS multiplex.
• wym. 89,1 x 41,5 x 48,4 cm
092746389,90


brutto pln

339,90
brutto pln

NOWOŚĆ
Szafka wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm, w tonacji brzozy,
z obrzeżem ABS multiplex. Drzwiczki
w tonacji brzozy wyposażone w zamek
i zasuwkę na wewnętrznej części
skrzydła drzwi bez zamka. Wewnątrz
półka z regulacją wysokości.

099288



brutto pln

Drzwiczki dostępne w 8 kolorach. Uchwyt sprzedawany w komplecie.
Zawiasy umożliwiające otwarcie szafki pod kątem 180 stopni. Wykonane z kolorowej płyty laminowanej o gr. 18 mm. • 1 szt.
• wym. 42 x 36,2 cm

Szafka Flexi M z półką wąska,
drzwiczki brzozowe z zamkiem

• wym. 60 x 41,5 x 48 cm
092336K459,90


Drzwiczki do szafki M
z przegrodą lewe
099288
099289
099290
099291
099292
099293
099294
099295


brzozowe
89,90
niebieskie
89,90
jasnoniebieskie89,90
limonkowe 89,90
zielone
89,90
żółte
89,90
pomarańczowe89,90
czerwone
89,90
brutto pln

099280
099281
099282
099283
099284
099285
099286
099287


brzozowe
89,90
niebieskie
89,90
jasnoniebieskie89,90
limonkowe 89,90
zielone
89,90
żółte
89,90
pomarańczowe89,90
czerwone
89,90
brutto pln

Szafka Flexi M z półką szeroka,
drzwiczki brzozowe z zamkiem

• wym. 118 x 41,5 x 48 cm
092337K559,90
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brutto pln

Drzwiczki do szafki M
z przegrodą prawe

infolinia: 801 577 544

brutto pln

Podane ceny są cenami brutto, zawierają 23% podatku VAT.

Drzwiczki do szafki M z przegrodą

Drzwiczki do szafki z półkami M

Drzwiczki dostępne w 8 kolorach.
Uchwyty sprzedawane w komplecie.
Zawiasy umożliwiające otwieranie
szafki pod kątem 180 stopni. Wykonane z kolorowej płyty laminowanej
o gr. 18 mm.
• 1 para
• wym. 42 x 36,2 cm
100279
brzozowe
179,90
100280
niebieskie
179,90
100281
jasnoniebieskie179,90
100282
limonkowe 179,90
100283
zielone
179,90
100284
żółte
179,90
100285
pomarańczowe179,90
100286
czerwone
179,90

099280

Szafka D z 3 półkami,
półotwarta, na kółkach
100287	

379,90

Szafka D z 3 półkami,
półotwarta, na cokole
100352	

100288	

429,90

Szafka D z 3 półkami
na cokole
100289	

brutto pln

Podane ceny są cenami brutto, zawierają 23% podatku VAT.

359,90

brutto pln

Rehabilitacja,
aktywność ruchowa

359,90

brutto pln

Szafka D z 3 półkami
na nóżkach
100354	


389,90

brutto pln

Szafka D z 3 półkami na cokole,
drzwiczki z zamkiem
100289K	

599,90

Stół terapeutyczny

NOWOŚĆ

Szafka D z 3 półkami na nóżkach,
drzwiczki z zamkiem
100354K	

599,90



brutto pln

Multimedia

brutto pln

Szafka D z 7 półkami
na kółkach
100376	

Szafka D z 7 półkami
na cokole
599,90

100300	

brutto pln

Drzwiczki do szafki z półkami D
Drzwiczki dostępne w 8 kolorach. Uchwyty sprzedawane w komplecie. Zawiasy
umożliwiające otwieranie szafki pod kątem 180 stopni. Wykonane z kolorowej
płyty laminowanej o gr. 18 mm.
• 1 para • wym. 42 x 74,9 cm



Arteterapia

Szafka D z 3 półkami
na kółkach

Szafki D z 3 półkami, drzwiczki
z zamkiem
Szafka z trzema półkami w środku, wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm,
w tonacji brzozy, z obrzeżem PCV.
Wyposażona w drzwi z zamkiem, drugie
skrzydło drzwi z zasuwkami na górze
i na dole, uchwyty w kolorze aluminium.
Dostępna w wersji na cokole i na nóżkach
• wym. drzwi 74,9 x 59,5 cm.
• wym. 89,1 x 41,5 x 87,1 cm

Szafki D z 7 półkami
Można do nich zamontować drzwiczki (100290 – 100297, sprzedawane
osobno, co umożliwia wybór kolorów)
lub uzupełnić je drewnianymi szufladami
(126045, 126064–126069, sprzedawane
osobno). Wykonane z płyty laminowanej
o gr. 18 mm, w tonacji brzozy, z obrzeżem
ABS multiplex.
• wym. 89,1 x 41,5 x 87,1 cm

100353	

100290
100291
100292
100293
100294
100295
100296
100297

519,90

brutto pln

Szafka D z 7 półkami
na nóżkach
100375	


539,90

brutto pln

brzozowe
209,90
niebieskie
209,90
jasnoniebieskie209,90
limonkowe 209,90
zielone
209,90
żółte
209,90
pomarańczowe209,90
czerwone
209,90



www.seniorplus.edu.pl

brutto pln

SENIOR WIGOR

Wyposażenie

Szafki D z 3 półkami
Można do nich zamontować drzwiczki
(100290 – 100297, sprzedawane
osobno, co umożliwia wybór kolorów)
albo uzupełnić je pojemnikami
drewnianymi (126043, 126044,
126052–126063, sprzedawane
osobno) lub z tkaniny (553001–
553006 i 553011). Wykonane z płyty
laminowanej o gr. 18 mm, w tonacji
brzozy, z obrzeżem ABS multiplex.
• wym. 89,1 x 41,5 x 87,1 cm

329,90

brutto pln

Relacje społeczne

brutto pln

Szafka D z 3 półkami,
półotwarta, na nóżkach

Plac z ogrodem

Szafki D z 3 półkami, półotwarte
Można je uzupełnić pojemnikami
drewnianymi (126043, 126044,
126052–126063, sprzedawane
osobno) lub z tkaniny (553001–
553006 i 553011). W dolnej części
możliwość montażu małych drzwiczek
(100279–100286). Wykonane z płyty
laminowanej o gr. 18 mm, w tonacji
brzozy, z obrzeżem ABS multiplex.
• wym. 89,1 x 41,5 x 87,1 cm

Aktywność
poznawcza

Wyposażenie Pomieszczenie ogólnodostępne
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Wyposażenie

Pomieszczenie ogólnodostępne

Szafki FLEXI

Szafkę można uzupełnić pojemnikami drewnianymi (126043,
126044, 126052–126063, sprzedawane osobno) lub z tkaniny
(553001–553006 i 553011).

NOWOŚĆ

Szafka Flexi D z półkami
szeroka, drzwiczki brzozowe z zamkiem

Szafka Flexi D z półkami
wąska, drzwiczki brzozowe z zamkiem





• wym. 118 x 41,5 x 87 cm
092376K699,90
brutto pln

• wym. 60 x 41,5 x 87 cm
092375K599,90
brutto pln

092376
092375

092409

Szafki Flexi z półkami D szerokie
• wym. 118 x 41,5 x 87,1 cm
092376
na cokole
092409
na nóżkach

459,90
469,90



brutto pln

092408

Szafki Flexi z półkami D wąskie
• wym. 60 x 41,5 x 87,1 cm
092375
na cokole
092408
na nóżkach


329,90
329,90
brutto pln

32990

Szafka słupek Flexi z półkami
Można do niej zamontować drzwiczki
(099192 – 099201, 099215–099220,
sprzedawane osobno), co umożliwia wybór
kolorów. Wykonana z płyty laminowanej
o gr. 18 mm, w tonacji brzozy, z obrzeżem
ABS multiplex. • wym. 46,8 x 41,5 x 87,1 cm

29990

PLN

PLN

Szafka słupek Flexi
z 3 półkami
na nóżkach

Szafka słupek
Flexi z 3 półkami
na cokole

099174	329,90

099187	299,90

brutto pln



brutto pln

Drzwiczki do szafki słupek i szafki
z przegrodą

49990
PLN

Drzwiczki do szafki słupek i szafki z przegrodą D lewe
Szafka przedzielona przegrodą. Można do niej zamontować drzwiczki (sprzedawane osobno, co umożliwia
wybór kolorów). Wykonana z płyty laminowanej
o gr. 18 mm, w tonacji brzozy, z obrzeżem ABS
multiplex.
• wym. 89,1 x 41,5 x 87,1 cm
092747499,90

099200
099201
099215
099216
099217
099218
099219
099220

Drzwiczki do szafki słupek i szafki z przegrodą D prawe







Szafka Flexi z przegrodą D

brutto pln

brutto pln

brzozowe
139,90
niebieskie
139,90
jasnoniebieskie139,90
limonkowe 139,90
zielone
139,90
żółte
139,90
pomarańczowe139,90
czerwone
139,90

Szafka narożna na cokole

Szafka rogowa na cokole





Pojemna szafka, pozwala zagospodarować niewykorzystaną przestrzeń
w rogu pomieszczenia. Pasuje do standardowych szafek. Wykonana z płyty
laminowanej o gr. 18 mm, w tonacji
brzozy, z obrzeżem ABS multiplex.
• wym. 41,5 x 41,5 x 87,1 cm
100319199,90
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099192
099193
099194
099195
099196
099197
099198
099199

brzozowe
139,90
niebieskie
139,90
jasnoniebieskie139,90
limonkowe
139,90
zielone
139,90
żółte
139,90
pomarańczowe139,90
czerwone
139,90

SENIOR WIGOR

brutto pln

brutto pln

Pojemna szafka, pozwala zagospodarować niewykorzystaną przestrzeń
w rogu pomieszczenia. Pasują do standardowych szafek. Wykonana z płyty
laminowanej o gr. 18 mm, w tonacji
brzozy, z obrzeżem ABS multiplex.
• wym. 41,5 x 80 x 87,1 cm
100320439,90

infolinia: 801 577 544

brutto pln

Podane ceny są cenami brutto, zawierają 23% podatku VAT.

Drzwiczki dostępne w 8 kolorach. Uchwyt
sprzedawany w komplecie. Zawiasy umożliwiające otwieranie szafki pod kątem 180
stopni. Wykonane z kolorowej płyty laminowanej o gr. 18 mm.
• 1 szt.
• wym. 42 x 74,9 cm

Szafka – 1/8 koła

Rehabilitacja,
aktywność ruchowa
Relacje społeczne

Aktywność
poznawcza

Wyposażenie Pomieszczenie ogólnodostępne

Arteterapia

Szafki idealnie nadają się do podzielenia przestrzeni w sali.
Dzięki nim meble mogą stać nie tylko w linii prostej, ale
także tworzyć łuki lub fale. Wykonane z płyty laminowanej
o gr. 18 mm, w tonacji brzozy, z obrzeżem ABS multiplex.

Szafka 1/8 koła D na kółkach

Szafka 1/8 koła D na nóżkach

Szafka 1/8 koła M na kółkach

Szafka 1/8 koła M na nóżkach









• wym. 41,5 x 84,5 x 87,1 cm
100347	
429,90
brutto pln

• wym. 41,5 x 84,5 x 87,1 cm
100383	
319,90
brutto pln

• wym. 41,5 x 84,5 x 48,4 cm
100345	
329,90
brutto pln

• wym. 41,5 x 84,5 x 48,4 cm
100382	
249,90
brutto pln

Szafka D z szufladami
na cokole

Funkcjonalna szafka z 8 szufladami.
Dno szuflady wykonane z płyty wiórowej, co umożliwia przechowywanie
dużej ilości papieru. Szafkę należy
zamocować do ściany. Prowadnice
umożliwiają pełen wysuw szuflad
i ciche zamykanie. Wykonana z płyty
laminowanej o gr. 18 mm, w tonacji
brzozy, z obrzeżem ABS multiplex.
• wym. 89,1 x 41,5 x 87,1 cm
100316999,90

Szafka D z szerokimi półkami
na cokole



Szafka D z szerokimi szufladami na cokole

brutto pln

Szafka z praktycznymi, szerokimi szufladami, w których można przechowywać np. duże formaty papierów.
Dno szuflad wykonane z płyty wiórowej, co umożliwia przechowywanie
dużej ilości papieru. Szafkę należy
przymocować do ściany. Prowadnice
umożliwiają pełen wysuw i ciche domknięcie szuflad. Wykonana z płyty
laminowanej o gr. 18 mm, w tonacji
brzozy, z obrzeżem ABS multiplex.
• wym. 89,1 x 60 x 87,1 cm
100317
1 299,90

Szafka D z przegrodami i 3 półkami na cokole





Wyposażenie

brutto pln

Multimedia

Szafka z praktycznymi, szerokimi
półkami, na których można przechowywać np. duże formaty papierów.
Wykonana z płyty laminowanej
o gr. 18 mm, w tonacji brzozy,
z obrzeżem ABS multiplex.
• wym. 89,1 x 60 x 87,1 cm
100318559,90

Należy uzupełnić ją pojemnikami
i szufladami drewnianymi (126043,
126044, 126045, 126052–126069,
sprzedawane osobno). Do każdego
pojemnika lub szuflady należy zamówić parę prowadnic (100814, sprzedawane osobno). Wykonana z płyty
laminowanej o gr. 18 mm, w tonacji
brzozy, z obrzeżem ABS multiplex.
• wym. 106,9 x 41,5 x 87,1 cm
100313419,90

brutto pln

www.seniorplus.edu.pl

Plac z ogrodem

Podane ceny są cenami brutto, zawierają 23% podatku VAT.



Stół terapeutyczny

4 kolečka (2 s brzdou)

brutto pln
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Wyposażenie

Pomieszczenie ogólnodostępne

Pojemniki na kółkach

Szafka z półkami na pojemnik na kółkach

Należy uzupełnić ją pojemnikiem na kółkach (100315, 100361
– 100367, sprzedawane osobno, co umożliwia wybór kolorów).
Wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm, w tonacji brzozy,
z obrzeżem ABS multiplex. • wym. 89,1 x 41,5 x 87,1 cm
100374219,90

Pojemniki na kółkach



brutto pln

Mobilny pojemnik na 4 kółkach. Nie
dosuwa się do ściany. Wykonany z płyty
laminowanej o gr. 18 mm, w tonacji
brzozy, z obrzeżem ABS multiplex i kolorowej płyty laminowanej o gr. 18 mm.
• wym. 84,5 x 38,7 x 38 cm
100315
brzozowy
259,90
100361
niebieski
259,90
100362
jasnoniebieski 259,90
100363
limonkowy
259,90
100364
zielony
259,90
100365
żółty
259,90
100366
pomarańczowy259,90
100367
czerwony
259,90


brutto pln

099173 + 3 x 126044

099180

Szafki z szufladą na pojemniki i segregatory

Praktyczny mebel do przechowywania dokumentów. Na wysokiej półce
mieszczą się segregatory, a w dolnej szufladzie można przechowywać papiery
większego formatu (do 36 x 84 cm). Trzy przegródki w środkowej części
przeznaczone do uzupełnienia pojemnikami: drewnianymi (126043, 126044,
126052–126063) lub z tkaniny (553001–553006, 553011). Wszystkie pojemniki sprzedawane osobno. Wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm, w tonacji
brzozy, z obrzeżem ABS multiplex.
• wys. półki na segregatory 37 cm • wym. 89,1 x 41,5 x 87,1 cm
099173
na nóżkach
529,90
099180
na cokole
499,90


22990

brutto pln

65990

PLN

PLN

Szafka wisząca Flexi

Szafki wiszące uzupełniające kolekcję Flexi. Wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 mm, w tonacji brzozy, z obrzeżem ABS multiplex.
Można zamocować do niej drzwiczki (100279–100286, sprzedawane
osobno). • wym. 89,1 x 41,5 x 40 cm • z półką
092379

229,90

Szafki wiszące uzupełniające kolekcję Flexi. Wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 mm, w tonacji brzozy, z obrzeżem ABS multiplex.
Można zamocować do niej drzwiczki (100279–100286, sprzedawane
osobno). • wym. 89,1 x 41,5 x 40 cm • bez półki • żaluzja na kluczyk
092349	
659,90


brutto pln

Podane ceny są cenami brutto, zawierają 23% podatku VAT.

brutto pln

Szafka wisząca Flexi z żaluzją
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infolinia: 801 577 544

Estetycznie wykonany, drewniany pojemnik z okienkiem i uchwytami ułatwiającymi przenoszenie.
Pojemnik dostarczony zmontowany. Wykonany
z litego drewna bukowego, lakierowanego.
• wym. 26,5 x 35 x 16,5 cm
126043
bukowy
99,90
126052
czerwony
109,90
126053
żółty
109,90
126054
zielony
109,90
126055
niebieski
109,90
126056
pomarańczowy
109,90
126057
biały
109,90


brutto pln

126043

126054

126052

126053

126055

126056

126044

Pojemniki drewniane

126058

Aktywność
poznawcza

Pojemniki drewniane z okienkiem

126057

126059

126061

Szuflady drewniane

Estetycznie wykonana, drewniana szufladka.
Dostarczana zmontowana. Wykonany z litego
drewna bukowego, lakierowanego.
• wym. 26,5 x 35 x 6,4 cm
126045
bukowa
65,90
126064
czerwona
69,90
126065
żółta
69,90
126066
zielona
69,90
126067
niebieska
69,90
126068
pomarańczowa
69,90
126069
biała
69,90


brutto pln

126062

126045

126066

126064

126067

126063
Arteterapia

126060

126065

126068

Stół terapeutyczny

brutto pln

Relacje społeczne

Estetycznie wykonany, drewniany pojemnik
z uchwytami ułatwiającymi przenoszenie.
Dostarczany zmontowany. Wykonany z litego
drewna bukowego, lakierowanego.
• wym. 26,5 x 35 x 16,5 cm
126044
bukowy
89,90
126058
czerwony
99,90
126059
żółty
99,90
126060
zielony
99,90
126061
niebieski
99,90
126062
pomarańczowy 
99,90
126063
biały
99,90


126069

Estetycznie wykonany, drewniany
pojemnik z uchwytami ułatwiającymi
przenoszenie. Pojemnik dostarczony
zmontowany.
• wym. 16,5 x 35 x 16,5 cm
12607379,90

Prowadnice

Pasują do drewnianych pojemników i szuflad
(126043 – 126045, 126052–126069). Wraz
z prowadnicami dostarczane są ograniczniki
zabezpieczające przed wypadaniem szuflad
i pojemników. • 1 para
1008146,90



brutto pln

Pojemniki z tkaniny

Lekki, składany pojemnik z tkaniny w różnych
kolorach. Bardzo pojemny, doskonały do przechowywania przydatnych drobiazgów. Usztywnione dno, maksymalne obciążenie to ok. 3 kg.
• wym. 26,5 x 35 x 15 cm
553001
niebieski
16,90
553002
ciemnozielony
16,90
553003
żółty
16,90
553004
czerwony
16,90
553005
granatowy
16,90
553006
pomarańczowy
16,90
553011
jasnozielony
16,90


553001

brutto pln

www.seniorplus.edu.pl

553005

553002

553006

553003

Wyposażenie

brutto pln

553004

Plac z ogrodem

Podane ceny są cenami brutto, zawierają 23% podatku VAT.

Multimedia

Pojemnik naturalny wąski



Rehabilitacja,
aktywność ruchowa

Wyposażenie Pomieszczenie ogólnodostępne

553011
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Wyposażenie

Pomieszczenie ogólnodostępne

Nadstawki do szafek D

Nadstawki w 3 wysokościach pozwalają zwiększyć powierzchnię użytkową regałów
i dopasować je do indywidualnych potrzeb. Można do nich zamontować drzwiczki
w odpowiednich rozmiarach, dostępne w 8 kolorach. Wykonane z płyty laminowanej
o gr. 18 mm, w tonacji brzozy, z obrzeżem ABS multiplex.

Nadstawka D z 2 półkami
• wym. 89,1 x 41,5 x 38,6 cm
100321	
159,90

Nadstawkę należy zamocować
do ściany.
• wym. 89,1 x 41,5 x 77,3 cm
100322	
239,90

brutto pln

brutto pln

Nadstawka M z 1 półką

Nadstawka XL z 3 półkami

Nadstawkę należy zamocować
do ściany.
• wym. 89,1 x 41,5 x 115,9 cm
100348	
339,90


brutto pln

Nadstawka Flexi D z drzwiczkami brzozowymi i zamkiem

Nadstawka pozwala zwiększyć powierzchnię użytkową regałów i dopasować
je do indywidualnych potrzeb. Do nadstawki są zamontowane drzwiczki
w odcieniu brzozy, z zamkiem. Wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm,
w tonacji brzozy, z obrzeżem ABS
multiplex.
• wym. 89,1 x 41,5 x 77,3 cm
092740529,90


brutto pln

Drzwiczki do szafki z półkami M
Drzwiczki dostępne w 8 kolorach. Uchwyty sprzedawane
w komplecie. Zawiasy umożliwiające otwieranie szafki pod
kątem 180 stopni. Wykonane z kolorowej płyty laminowanej
o gr. 18 mm.• 1 para

180°

• wym. 42 x 36,2 cm
100279
brzozowe
179,90
100280
niebieskie
179,90
100281
jasnoniebieskie179,90
100282
limonkowe 179,90
100283
zielone
179,90
100284
żółte
179,90
100285
pomarańczowe179,90
100286
czerwone
179,90


drzwiczki do
szafki M

Drzwiczki do szafki z półkami D

• wym. 42 x 74,9 cm
100290
brzozowe
209,90
100291
niebieskie 209,90
100292
jasnoniebieskie209,90
100293
limonkowe 209,90
100294
zielone
209,90
100295
żółte
209,90
100296
pomarańczowe209,90
100297
czerwone
209,90


drzwiczki do
nadstawki XL

drzwiczki do
szafki D

SENIOR WIGOR

brutto pln

Drzwiczki do nadstawki XL

• wym. 42 x 113,5 cm
100323
brzozowe
269,90
100324
niebieskie
269,90
100325
jasnoniebieskie269,90
100326
limonkowe 269,90
100327
zielone
269,90
100328
żółte
269,90
100329
pomarańczowe269,90
100330
czerwone
269,90
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brutto pln

infolinia: 801 577 544

brutto pln

Podane ceny są cenami brutto, zawierają 23% podatku VAT.

Drzwiczki do szafki z półkami M, D, XL

Funkcjonalna szafka z 4 szufladami.
Szafkę należy przymocować do ściany.
Wykonana z płyty laminowanej
o gr. 18 mm, w tonacji brzozy, z obrzeżem ABS multiplex.
• wym. 46,8 x 41,5 x 87,1 cm
099175
na nóżkach
699,90
099188
na cokole 
659,90


brutto pln

Drzwiczki dostępne w 8 kolorach.
Uchwyt sprzedawany w komplecie.
Zawiasy umożliwiające otwarcie szafki
pod kątem 180 stopni. Wykonane z kolorowej płyty laminowanej o gr. 18 mm.
• 1 szt. • wym. 42 x 74,9 cm



brutto pln

Drzwiczki do szafki słupek
i szafki z przegrodą D lewe
099200
099201
099215
099216
099217
099218
099219
099220

brzozowe 139,90
niebieskie 139,90
jasnoniebieskie139,90
limonkowe 139,90
zielone
139,90
żółte
139,90
pomarańczowe139,90
czerwone 139,90

Podane ceny są cenami brutto, zawierają 23% podatku VAT.



Drzwiczki do nadstawki (099190)
prawe





099229
099235
099236
099237
099238
099239
099240
099241

brzozowe
niebieskie
jasnoniebieskie
limonkowe
zielone
żółte
pomarańczowe
czerwone

139,90
139,90
139,90
139,90
139,90
139,90
139,90
139,90

brutto pln

099221
099222
099223
099224
099225
099226
099227
099228

brzozowe
niebieskie
jasnoniebieskie
limonkowe
zielone
żółte
pomarańczowe
czerwone

brutto pln

Drzwiczki do szafki słupek
i szafki z przegrodą D prawe

Drzwiczki do szafki słupek i szafki z przegrodą

099192
099193
099194
099195
099196
099197
099198
099199

Drzwiczki dostępne w 8 kolorach. Uchwyt sprzedawany w komplecie. Zawiasy
umożliwiające otwieranie
szafki pod kątem 180 stopni.
Wykonane z kolorowej płyty
laminowanej o gr. 18 mm.
• 1 szt. • wym. 42 x 74,9 cm

brutto pln

brzozowe 139,90
niebieskie 139,90
jasnoniebieskie139,90
limonkowe 139,90
zielone
139,90
żółte
139,90
pomarańczowe139,90
czerwone 139,90



69970

brutto pln

83960

PLN

139,90
139,90
139,90
139,90
139,90
139,90
139,90
139,90

1 05970

PLN

PLN

Wyposażenie

Nadstawka pozwala zwiększyć powierzchnię użytkową regałów. Do nadstawki można zamontować
drzwiczki (099221–099229, 099235–099239, sprzedawane osobno), co umożliwia wybór kolorów.
Nadstawkę należy przymocować do ściany. Wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm, w tonacji
brzozy, z obrzeżem ABS multiplex.
• wym. 46,8 x 41,5 x 115,9 cm
099190259,90

Drzwiczki do nadstawki (099190)
lewe

Zestaw Flexi 58

• 099187 – Szafka słupek Flexi
z 3 półkami, 1 szt.
• 099190 – Nadstawka do słupków Flexi, 1 szt.
• 099221 – Drzwiczki do nadstawki (099190) prawe
– brzozowe, 1 szt.
SET5138	
699,70

• 099187 – Szafka słupek Flexi
z 3 półkami, 1 szt.
• 099190 – Nadstawka do słupków Flexi, 1 szt.
• 099192 – Drzwiczki do szafki
słupek (099187) – brzozowe,
1 szt.
• 099221 – Drzwiczki do nadstawki (099190) prawe – brzozowe, 1 szt.
SET5139	
839,60

brutto pln

brutto pln

Zestaw Flexi 57

www.seniorplus.edu.pl

Zestaw Flexi 60

• 099188 – Szafka słupek
Flexi z 4 szufladami na cokole, 1 szt.
• 099190 – Nadstawka
do słupków Flexi, 1 szt.
• 099221 – Drzwiczki
do nadstawki (099190)
prawe – brzozowe, 1 szt.
SET5142	
1 059,70


brutto pln

SENIOR WIGOR
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Plac z ogrodem

Nadstawka do słupków Flexi

Arteterapia

Relacje społeczne

Drzwiczki do nadstawki (099190)

Stół terapeutyczny

brutto pln

Multimedia

Można do niej zamontować drzwiczki
(099192 – 099201, 099215–099220,
sprzedawane osobno), co umożliwia
wybór kolorów. Wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm, w tonacji brzozy,
z obrzeżem ABS multiplex.
• wym. 46,8 x 41,5 x 87,1 cm
099174
na nóżkach
329,90
099187
na cokole
299,90

Aktywność
poznawcza

Szafka słupek Flexi z szufladami

Szafka słupek Flexi z półkami



Rehabilitacja,
aktywność ruchowa

Wyposażenie Pomieszczenie ogólnodostępne

Wyposażenie

Pomieszczenie ogólnodostępne

1 683

10
PLN

Zestaw
FLEXI 62
Zestaw Flexi 62

• 099180 Szafka z szufladą na pojemniki i segregatory
na cokole, 1 szt.
• 100289 Szafka D z 3 półkami na cokole, 2 szt.
• 100290 Drzwiczki do szafki z półkami D – brzozowe,
1 para
• 553001 Pojemnik z tkaniny – niebieski, 12 szt.
• 553005 Pojemnik z tkaniny – granatowy, 3 szt.
SET5146	
1 683,10
brutto pln

Zestaw
FLEXI 85
Zestaw Flexi 85

2 899

• 099188 Szafka słupek Flexi z 4 szufladami na cokole,
1 szt.
• 099180 Szafka z szufladą na pojemniki i segregatory
na cokole, 1 szt.
• 092747 Szafka Flexi z przegrodą D, 1 szt.
• 100289 Szafka D z 3 półkami na cokole, 1 szt.
• 100290 Drzwiczki do szafki z półkami D – brzozowe,
2 pary
• 100321 Nadstawka M z 1 półką, 1 szt.
• 1 26063 Pojemnik biały, 3 szt.
SET5175	
2 899,00

00
PLN

brutto pln

FLEXI 67
Zestaw Flexi 67

4 09760
PLN
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• 100289 Szafka D z 3 półkami na cokole, 3 szt.
• 099180 Szafka z szufladą na pojemniki i segregatory
na cokole, 1 szt.
• 099187 Szafka słupek Flexi z 3 półkami na cokole,
1 szt.
• 100321 Nadstawka M z 1 półką, 1 szt.
• 100290 Drzwiczki do szafki z półkami D – brzozowe,
2 pary
• 099192 Drzwiczki do szafki słupek i szafki z przegrodą D prawe – brzozowe, 1 szt.
• 1 26063 Pojemnik biały, 15 szt.
SET5151	
4 097,60


infolinia: 801 577 544

brutto pln

Podane ceny są cenami brutto, zawierają 23% podatku VAT.

Zestaw

Rehabilitacja,
aktywność ruchowa

Wyposażenie Pomieszczenie ogólnodostępne

1 44970
Aktywność
poznawcza

PLN

Zestaw Flexi 28

• 100290 Drzwiczki do szafki
z półkami D – brzozowe, 1 para
• 100322 Nadstawka D z 2 półkami, 1 szt.
• 100316 Szafka D z szufladami
na cokole, 1 szt.
SET5107	
1 449,70

• 100289 Szafka D z 3 półkami na cokole, 1 szt.
• 100290 Drzwiczki do szafki z półkami D – brzozowe, 1 para
• 100322 Nadstawka D z 2 półkami, 1 szt.
• 100316 Szafka D z 3 szufladami na cokole, 1 szt.
SET5116	
1 809,60
brutto pln

3 03910
PLN

Arteterapia

Zestawy FLEXI

Zestaw Flexi 36

Relacje społeczne

brutto pln

• 100293 Drzwiczki do szafki z półkami D – limonkowe,
2 pary
• 100290 Drzwiczki do szafki z półkami D – brzozowe, 2 pary
• 100322 Nadstawka D z 2 półkami, 2 szt.
• 100289 Szafka D z 3 półkami na cokole, 2 szt.
• 100316 Szafka D z szufladami na cokole, 1 szt.
SET5136	
3 039,10

Wyposażenie

Zestaw Flexi 23

Zestaw Flexi 26
Zestaw Flexi 22

• 100289 Szafka D z 3 półkami na cokole,
1 szt.
• 1 26044 Pojemnik naturalny, 12 szt.
• 100348 Nadstawka XL z 3 półkami, 1 szt.
SET5101	
1 778,60


• 100279 Drzwiczki do szafki z półkami M
– brzozowe, 1 para
• 100322 Nadstawka D z 2 półkami, 1 szt.
• 100321 Nadstawka M z 1 półką, 1 szt.
• 100316 Szafka D z szufladami na cokole,
1 szt.
SET5105	
1 579,60

• 100279 Drzwiczki do szafki z półkami M – brzozowe, 1 para
• 100290 Drzwiczki do szafki z półkami D – brzozowe, 1 para
• 100322 Nadstawka D z 2 półkami, 1 szt.
• 100321 Nadstawka M z 1 półką, 1 szt.
• 100316 Szafka D z szufladami na cokole, 1 szt.
SET5102	
1 789,50

brutto pln

brutto pln

brutto pln
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Plac z ogrodem

Podane ceny są cenami brutto, zawierają 23% podatku VAT.

Multimedia

brutto pln

Stół terapeutyczny

Zestaw Flexi 55

Wyposażenie

Pomieszczenie ogólnodostępne

Szafki Flexi

Szafki należy uzupełnić plastikowymi pojemnikami (372005–372026
i 372034–372041, sprzedawane osobno). Wykonane z płyty laminowanej
o gr. 18 mm, w tonacji brzozy, z obrzeżem ABS multiplex.

na plastikowe pojemniki

Szafki M na plastikowe pojemniki
• wym. 70,2 x 48 x 48,4 cm
100341
na kółkach
100343
na cokole
100349
na nóżkach


299,90
219,90
229,90
brutto pln

Szafki D na plastikowe pojemniki
• wym. 70,2 x 48 x 87,1 cm
100342
na kółkach
100344
na cokole
100350
na nóżkach


Szafki Flexi D na pojemniki – 3 kolumny
• wym. 104 x 48 x 87,1 cm
092339
na cokole
092340
na nóżkach

Szafki Flexi L na pojemniki – 2 kolumny
• wym. 70,2 x 48 x 105,5 cm
092377
na cokole
092380
na nóżkach

379,90
379,90



brutto pln



329,90
359,90
brutto pln

339,90
279,90
299,90
brutto pln

Szafki Flexi L na pojemniki – 3 kolumny
• wym. 104 x 48 x 105,5 cm
092341
na cokole
092342
na nóżkach


399,90
399,90
brutto pln

Szafka Flexi XL na plastikowe
pojemniki – 2 kolumny

Do uzupełnienia 24 pojemnikami
płytkimi 1 (372009–372012, 372026,
372034–372035, sprzedawane
osobno).
• wym. 70,2 x 48 x 124,3 cm
096557
na cokole
349,90
096558
na nóżkach
369,90
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Szafka Flexi XXL na plastikowe
pojemniki – 2 kolumny

Do uzupełnienia 30 pojemnikami
płytkimi 1 (372009–372012, 372026,
372034–372035, sprzedawane
osobno).
• wym. 70,2 x 48 x 152,2 cm
096554
na cokole
399,90
096555
na nóżkach
429,90


brutto pln

Szafka wykonana z płyty laminowanej
o gr. 18 mm, w tonacji brzozy,
z obrzeżem multiplex ABS. Dostępna
w 2 wersjach: na cokole i na nóżkach.

infolinia: 801 577 544

Podane ceny są cenami brutto, zawierają 23% podatku VAT.

NOWOŚĆ

Aktywność
poznawcza

Pojemna szafka, ustawiona w rogu pomieszczenia pozwala
zagospodarować często niewykorzystaną przestrzeń. Wykonana z płyty
laminowanej o gr. 18 mm, w tonacji brzozy, z obrzeżem ABS multiplex.

Rehabilitacja,
aktywność ruchowa

Wyposażenie Pomieszczenie ogólnodostępne

Szafka narożna D do szafek
na pojemniki

Szafka narożna M do szafek
na pojemniki

Szafka rogowa M do szafek
na pojemniki

Szafka rogowa D do szafek
na pojemniki









brutto pln

brutto pln

Pojemniki

+

=

=

HLUBOKÉ 2

Pojemniki płytkie 1

• wym. 31,2 x 42,7 x 7,5 cm
372009
żółty
29,90
372010
czerwony 29,90
372011
niebieski 29,90
372012
zielony
29,90
372034
limonka
29,90
372035
pomarańczowy29,90
372026
transparentny29,90
brutto pln

1
1
1

EXTRA 3

=

+
MĚLKÉ 1

1

Pojemniki głębokie 2

• wym. 31,2 x 42,7 x 15 cm
372013
żółty
35,90
372014
czerwony 35,90
372015
niebieski 35,90
372016
zielony
35,90
372036
limonka
35,90
372037
pomarańczowy35,90
372006
transparentny35,90


brutto pln

Pojemniki duże 3

• wym. 31,2 x 42,7 x 22,5 cm
372017
żółty
45,90
372018
czerwony 45,90
372019
niebieski 45,90
372020
zielony
45,90
372038
limonka
45,90
372039
pomarańczowy45,90
372005
transparentny  45,90


brutto pln

Pojemniki Jumbo 4

• wym. 31,2 x 42,7 x 30 cm
372021
żółty
49,90
372022
czerwony 49,90
372023
niebieski 49,90
372024
zielony
49,90
372040
limonka
49,90
372041
pomarańczowy49,90
372025
transparentny49,90


brutto pln

Komplet kółek do pojemników Jumbo

Zestaw 4 kółek pasujących
do pojemników jumbo.
• wym. 5 x 3,5 cm
37204832,90

Pokrywka zatrzaskowa pasująca do pojemników płytkich, głębokich, dużych i Jumbo.
37204715,90




brutto pln

brutto pln

Wyposażenie

Pokrywa do pojemników

Wkłady do pojemników z komorami
372043

372042

372044

372045

www.seniorplus.edu.pl

372046

Nakładka pasująca do pojemników płytkich, dzieląca
pojemnik na mniejsze komory. Przydatna do przechowywania drobiazgów.
372042
z 4 komorami
15,90
372043
z 6 komorami
15,90
372044
z 8 komorami
15,90
372045
z 6 komorami
15,90
372046
z 16 komorami
17,90


brutto pln

SENIOR WIGOR
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Plac z ogrodem

Podane ceny są cenami brutto, zawierają 23% podatku VAT.



Pojemniki z wytrzymałego tworzywa sztucznego, pasujące
do szafek z kolekcji: Sanlandia, Flexi i Quadro. Dostarczane
z prowadnicami. • 1 szt.

Arteterapia

JUMBO 4

MĚLKÉ
+
MĚLKÉ
+
MĚLKÉ
+
MĚLKÉ

brutto pln

Pojemniki

Gratnells
HLUBOKÉ 2

• wym. 48 x 86,5 x 87,1 cm
092814629,90

Relacje społeczne

• wym. 48 x 86,5 x 48,4 cm
092815429,90

Stół terapeutyczny

brutto pln

• wym.48 x 48 x 48,4 cm
092813239,90

Multimedia

• wym.48 x 48 x 87,1 cm
092812319,90

Wyposażenie

Pomieszczenie ogólnodostępne

Kolekcja flexi oferuje wiele
możliwości zwiększenia
powierzchni uzytkowej
092817

092817

092819

092818

01

02

03

092819

092818
092817

16990
PLN

04

092827

26990

32990

PLN

PLN

05

092843

06

092843

092835

092835
092827

21990
PLN

Nadstawki w 3 rozmiarach pozwalają zwiększyć
powierzchnię użytkową szafek i dopasować
je do indywidualnych potrzeb. Można do nich
zamontować drzwiczki w odpowiednich
rozmiarach, dostępne w 8 kolorach. Nadstawki
należy zamocować do ściany. Wykonane z płyty
laminowanej o gr. 18 mm, w tonacji brzozy,
z obrzeżem ABS multiplex.

Drzwiczki
do nadstawki

Drzwiczki dostępne w 8 kolorach. Uchwyt sprzedawany
w komplecie. Zawiasy
umożliwiające otwieranie
szafki pod kątem 180 stopni.
Wykonane z kolorowej płyty
laminowanej o gr. 18 mm.
• 1 para

170

26990

PLN

PLN

Nadstawki
01 Nadstawka do szafek
z pojemnikami M

• wym. 70,2 x 48 x 38,6 cm
092817	
169,90

02 Nadstawka do szafek
z pojemnikami D

03 Nadstawka do szafek
z pojemnikami XL

• wym. 70,2 x 48 x 77,3 cm
092818	
269,90

brutto pln

• wym. 70,2 x 48 x 115,9 cm
092819	
329,90

brutto pln



brutto pln

04 Drzwiczki do nadstawki
M 092817

05 Drzwiczki do nadstawki
D 092818

06 Drzwiczki do nadstawki
XL 092819







• wym. 32,5 x 36,2 cm
092827
brzozowe 219,90
092828
niebieskie 219,90
092829
jasnoniebieskie219,90
092830
limonkowe 219,90
092831
zielone
219,90
092832
żółte
219,90
092833
pomarańczowe219,90
092834
czerwone
219,90

SENIOR WIGOR

brutto pln

• wym. 32,5 x 74,9 cm
092835
brzozowe 239,90
092836
niebieskie 239,90
092837
jasnoniebieskie239,90
092838
limonkowe 239,90
092839
zielone
239,90
092840
żółte
239,90
092841
pomarańczowe239,90
092842
czerwone 239,90
brutto pln

• wym. 32,5 x 113,5 cm
092843
brzozowe 269,90
092844
niebieskie 269,90
092845
jasnoniebieskie269,90
092846
limonkowe 269,90
092847
zielone
269,90
092848
żółte
269,90
092849
pomarańczowe269,90
092850
czerwone 269,90

infolinia: 801 577 544

brutto pln

Podane ceny są cenami brutto, zawierają 23% podatku VAT.

Nadstawki do szafek z pojemnikami

23990

Szafa Flexi wielofunkcyjna

Pojemna szafa z półkami (dwie z nich są wysuwane,
co ułatwia dostęp do umieszczonych tam przedmiotów)
i przegrodą. Wykonana z płyty laminowanej w tonacji brzozy, o gr. 18 mm. W górnej części znajdują się półki, w dolnej
można przechowywać większe przedmioty. Szafę można
uzupełnić plastikowymi pojemnikami (372005–372026
i 372034–372041, sprzedawane osobno).
• wys. półek 18 cm
• szer. przegród 32 i 50,5 cm
• wym. 89,1 x 48 x 212,8 cm
092381
1 199,90


brutto pln

NOWOŚĆ

Aktywność
poznawcza

PLN

Relacje społeczne

1 199

90

Rehabilitacja,
aktywność ruchowa

Wyposażenie Pomieszczenie ogólnodostępne

Szafka plastyczna na kółkach

brutto pln

Stół terapeutyczny



Arteterapia

Mobilna szafka plastyczna z wieloma przegrodami, dwa z czterech kółek wyposażone zostały w hamulce.
Dwie dolne półki umożliwiają przechowywanie papierów formatu A2 i mniejszych (wym. 75,8 x 60 cm, wys.
15,8 i 9,6 cm). Powyżej po lewej 2 półki o wym. 46,5 x 60 x 12,5 cm, z regulacją wysokości. Po prawej przestrzeń dzielona przegrodą w środku szafki: z frontu 3 schowki o wym. 27 x 35,2 x 7,5 cm, z tyłu 2 schowki
o wym. 27 x 21 x 12,5 cm.
• blat z regulowanymi przegrodami o wys. 6,8 cm
• s tała podłużna przegroda dzieli blat na część frontową o wym. 75,8 x 35,6 cm oraz tylną
o wym. 75,8 x 17 cm
• w części frontowej stojak na pędzle z 5 otworami o śr. 2 cm, 12 otworami o śr. 1 cm.
• wym. 79,6 x 59,6 x 75,5 cm
096631899,90

Szafa Flexi uniwersalna z wysuwanymi półkami

Przestronna szafa wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm,
w odcieniu brzozy, z trwałym obrzeżem ABS multiplex
o gr. 2 mm. Zapewnia miejsce do przechowywania różnych
materiałów do prac plastycznych (w tym papierów formatu
A1 i mniejszych), środków dydaktycznych lub innych akcesoriów.
• 5 szerokich półek
• 3 praktyczne wysuwane szuflady o wym. wewn.
84,8 x 52,6 cm
• wym. 100,2 x 60 x 203,5 cm.
096611
1 699,90

Wyposażenie

Multimedia

brutto pln

Podane ceny są cenami brutto, zawierają 23% podatku VAT.

Szafa Flexi uniwersalna
z półkami

Wysoka szafa wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm, w odcieniu
brzozy, z trwałym obrzeżem ABS
multiplex o gr. 2 mm. Wyposażona
w 9 półek, w tym 5 z regulacją
wysokości
• wym. 89,1 x 48 x 212,5 cm
096630
1 199,90
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Plac z ogrodem



brutto pln

SENIOR WIGOR

171

Wyposażenie

Pomieszczenie ogólnodostępne
Quadro – zestawy 180 st.
Meble wykonane z płyty
laminowanej w tonacji klonu
oraz białej, o gr. 18 mm, fronty
o gr. 18 mm pokryte trwałą
okleiną termoplastyczną.

Quadro – zestaw 45

Quadro – zestaw 42

• 092084 – skrzynia mała – biała, 4 szt.

• 092291 – skrzynia duża – biała, 2 szt.

• 092187 – regał wielofunkcyjny, klon, 1 szt.
SET6048
klonowa skrzynia

1 839,50

• 092187 – regał wielofunkcyjny, klon, 1 szt.
SET6045
klonowa skrzynia

brutto pln

1 399,70
brutto pln

• 092187W – regał wielofunkcyjny, biały, 1 szt.
SET6048W biała skrzynia

1 839,50

• 092187W – regał wielofunkcyjny, biały, 1 szt.
SET6045W biała skrzynia

1 399,70



brutto pln



brutto pln

161,6 cm

Quadro – regał wielofunkcyjny

799

90

drzwiczki z zamkiem mogą być

drzwiczki z zamkiem mogą być

montowane w lewym górnym rogu

montowane w prawym górnym rogu

– zamek w dolnej części

– zamek w górnej części

PLN

W dolnej części jest miejsce na 2 duże
(092291–092299, 092003, 092096–
092099) lub 4 małe skrzynie (092084–
092095). W prawym, górnym rogu regału
można zamontować drzwiczki z zamkiem
(092071–092077, 092079–092083). W regale można montować także małe (092200–
092211) lub średnie drzwiczki (092212–
092218, 092220–092222, 092224–092225).
Regał można wyposażyć także w dodatkowe
półki (092199 – w zewnętrznych kolumnach,
lub 092287 – w wewnętrznych kolumnach).
Wykonany z płyty laminowanej w tonacji
klonu oraz białej, o gr. 18 mm.
• wym. 154 x 41,5 x 161,6 cm
092187
klon
799,90
092187W
biały
799,90


brutto pln

Drzwi przeznaczone do zamontowania w lewej lub
prawej, górnej części regału wielofunkcyjnego 092187.
Wykonane z płyty o gr. 18 mm pokrytej trwałą okleiną
termoplastyczną.
• wyposażone w zamek, umożliwiający zamknięcie jednego skrzydła drzwi (drugie można otworzyć bez zamka)
• 1 para • wym. 37 x 74,4 cm

Quadro – drzwiczki z zamkiem
średnie, 1 para 90 st.
092071
092072
092073
092074
092075
092076
092077
092079
092080
092081
092082
092083

białe
szare
błękitne
niebieskie
limonkowe
żółte
pomarańczowe
czerwone
jasnoróżowe
ciemnoróżowe
beżowe
brązowe
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infolinia: 801 577 544

159,90
159,90
159,90
159,90
159,90
159,90
159,90
159,90
159,90
159,90
159,90
159,90
brutto pln

Podane ceny są cenami brutto, zawierają 23% podatku VAT.

Quadro – regał wielofunkcyjny

Quadro

– zestawy 90 st.

Aktywność
poznawcza

Meble wykonane z płyty laminowanej w tonacji klonu
oraz białej, o gr. 18 mm, fronty o gr. 18 mm pokryte
trwałą okleiną termoplastyczną.

Quadro – zestaw 40

1 779,20



brutto pln

1 779,20



brutto pln

Arteterapia

• 092187W – regał wielofunkcyjny, biały, 1 szt.
SET6043W biała skrzynia 

Relacje społeczne

• 092199 Półki do Quadro, 2 szt., 1 kpl.
• 092287 Półki wąskie do Quadro, 2 szt., 1 kpl.
• 092071 – drzwiczki z zamkiem średnie, 1 para, 90 st. – białe, 1 szt.
• 092203 – drzwiczki małe 90 st. – niebieskie, 1 szt.
• 092201 – drzwiczki małe 90 st. – szare, 1 szt.
• 092295 – skrzynia duża – niebieska, 1 szt.
• 092296 – skrzynia duża – limonkowa, 1 szt.
• 092187 – regał wielofunkcyjny, klon, 1 szt.
SET6043
klonowa skrzynia 

Rehabilitacja,
aktywność ruchowa

Wyposażenie Pomieszczenie ogólnodostępne

Quadro – zestawy 41

• 092187 – regał wielofunkcyjny, klon, 1 szt.
SET6044
klonowa skrzynia 

1 779,20



brutto pln

1 779,20



brutto pln

Quadro – zestaw 47

• 092187 – regał wielofunkcyjny, 1 szt.
SET6050
klonowa skrzynia

1 779,20



brutto pln

• 092187W – regał wielofunkcyjny, biały, 1 szt.
SET6050W biała skrzynia 

1 779,20



brutto pln
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Wyposażenie

• 092199 Półki do Quadro, 2 szt., 1 kpl.
• 092287 Półki wąskie do Quadro, 2 szt., 1 kpl.
• 092071 – drzwiczki z zamkiem średnie, 1 para, 90 st. – białe, 1 szt.
• 092200 – drzwiczki małe 90 st. – białe, 2 szt.
• 092291 – skrzynia duża – biała, 2 szt.

Plac z ogrodem

Podane ceny są cenami brutto, zawierają 23% podatku VAT.

Multimedia

• 092187W – regał wielofunkcyjny, biały, 1 szt.
SET6044W biała skrzynia 

Stół terapeutyczny

• 092199 Półki do Quadro, 2 szt., 1 kpl.
• 092287 Półki wąskie do Quadro, 2 szt., 1 kpl.
• 092071 – drzwiczki z zamkiem średnie, 1 para, 90 st. – białe, 1 szt.
• 092205 – drzwiczki małe 90 st. – żółte, 1 szt.
• 092201 – drzwiczki małe 90 st. – szare, 1 szt.
• 092297 – skrzynia duża – żółta, 1 szt.
• 092296 – skrzynia duża – limonkowa, 1 szt.
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Pomieszczenie ogólnodostępne

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

Quadro – szafka słupek M
z 1 półką

Quadro – szafka słupek L
z 2 półkami

Quadro – szafka S z 1 półką
na cokole

Quadro – szafka S z 1 półką
na kółkach









• wym. 41,8 x 41,5 x 86,8 cm
092145
klon
199,90
092145W biała
199,90
brutto pln

• wym. 41,8 x 41,5 x 124,2 cm
092146
klon
249,90
092146W biała
249,90

NOWOŚĆ

• wym. 79,2 x 41,5 x 49,4 cm
092137
klon
229,90
092137W biała
229,90

brutto pln

NOWOŚĆ

brutto pln

Quadro – szafka L z 2 półkami

Quadro – szafka XL z 3 półkami







brutto pln

• wym. 79,2 x 41,5 x 124,2 cm
092143
klon
319,90
092143W biała
319,90

NOWOŚĆ

brutto pln

brutto pln

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

Quadro – regał L z przegrodą
i 2 półkami

Quadro – regał XL z przegrodą i 3 półkami







brutto pln

• wym. 79,2 x 41,5 x 124,2 cm
092148
klon
399,90
092148W biały
399,90

• wym. 79,2 x 41,5 x 161,6 cm
092149
klon
499,90
092149W biały
499,90

brutto pln

brutto pln

Półki szerokie
do Quadro – 2 szt.

Półki wąskie
do Quadro – 2 szt.





Pasują do szafek z pionową
przegrodą o szer. 79,2 cm
oraz do zewnętrznych
kolumn szerszych szafek
(z wyjątkiem szafek asymetrycznych). Wykonane
z białej płyty laminowanej.
• 2 szt. • wym. 36,5 x 37 cm
09219949,90

092147 + 092199 (2x)
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Do regałów można
zamontować drzwiczki
średnie (str. 176)

• wym. 79,2 x 41,5 x 161,6 cm
092144
klon
389,90
092144W biała
389,90

Quadro – regał M z przegrodą i półką

• wym. 79,2 x 41,5 x 86,8 cm
092147
klon
269,90
092147W biały
269,90

brutto pln

NOWOŚĆ

Quadro – szafka M z 1 półką
na cokole

• wym. 79,2 x 41,5 x 86,8 cm
092141
klon
249,90
092141W biała
249,90

• wym. 79,2 x 41,5 x 49,4 cm
092136
klon
299,90
092136W biała
299,90

brutto pln

Pasują do wewnętrznych kolumn szerszych
szafek 116,6 i 154 cm oraz
do szafek asymetrycznych.
Wykonane z białej płyty
laminowanej.
• 2 szt.
• wym. 35,5 x 37 cm
09228749,90
brutto pln

092150 + 092287 (1x)

SENIOR WIGOR

infolinia: 801 577 544

2 szt

Podane ceny są cenami brutto, zawierają 23% podatku VAT.

Wyposażenie

Rehabilitacja,
aktywność ruchowa

Wyposażenie Pomieszczenie ogólnodostępne

NOWOŚĆ



brutto pln

Quadro – regały z 2 przegrodami, klon

Regał można uzupełnić małymi drzwiczkami (092200–092211, sprzedawane
osobno) – w miejscach, gdzie będą zamontowane do ścianek zewnętrznych
regału lub drzwiczkami mocowanymi do przegrody (092238–092249, sprzedawane osobno) oraz wąskimi szufladami (092262–092273, sprzedawane
osobno) lub wąskimi, środkowymi szufladami (092006–092010, 092170,
092198, 092558–092563, sprzedawane osobno) – w środkowej kolumnie.
Dodatkowo regał można wyposażyć w półki (092199, sprzedawane osobno)
– w zewnętrznych kolumnach oraz wąskie półki (092287, sprzedawane osobno) – w środkowej kolumnie. Wykonany z płyty laminowanej w tonacji klonu
oraz białej o gr. 18 mm. • wym. 116,6 x 41,5 x 124,2 cm
092151
klon
499,90
092151W biały
499,90


brutto pln

Quadro – zestaw
29, 90 st.

Quadro – zestawy 90 st., klon

• 092151
SET6041

klonowa skrzynia 

1 088,90



brutto pln

• 092151W
SET6041W biała skrzynia 

1 088,90



brutto pln

• 092150
SET6032

Arteterapia

Meble wykonane
z płyty laminowanej
w tonacji klonu oraz
białej, o gr. 18 mm,
fronty o gr. 18 mm
pokryte trwałą okleiną
termoplastyczną.
• 092287 • 092238 • 092204
• 092201 • 092239 • 092242

Meble wykonane z płyty laminowanej w tonacji klonu oraz
białej, o gr. 18 mm, fronty o gr. 18 mm pokryte trwałą okleiną
termoplastyczną.
• 092199 • 092238 • 092200
• 092241 • 092204

klonowa skrzynia

789,20



brutto pln

• 092150W
SET6032W biała skrzynia

789,20



brutto pln

Pojemnik składany
z pokrywką

Quadro – zestaw 89,

Zestaw zawiera:
• 553022 Pojemnik składany z pokrywką, 12 szt.

• 092150W – regał M z 2 przegrodami i półką, biały, 2 szt.
SET6144W biała skrzynia
1 118,60

Praktyczny, składany pojemnik
do przechowywania drobiazgów
i innych lekkich przedmiotów.
Wykonany z tektury obszytej materiałem, wyposażony w pokrywkę
i uchwyty po dwóch bokach.
• wym. 35,5 x 34,5 x 35 cm
55302229,90





• 092150 – regał M z 2 przegrodami i półką, 2 szt.
SET6144 klonowa skrzynia

1 118,60



brutto pln

brutto pln

• przeznaczone do mocowania
na przegrodach w szafkach
z kolekcji Quadro
• wym. 37 x 37 cm • 1 szt.
092238	
59,90
092239	
59,90
092240	
59,90
092241	
59,90
092242	
59,90
092243	
59,90
092244	
59,90
092245	
59,90
092246	
59,90
092247	
59,90
092248	
59,90
092249	
59,90

Wykonane z białej płyty
laminowanej o gr. 18 mm, front
wykonany z płyty o gr. 18 mm
pokrytej trwałą okleiną termoplastyczną.
• wym. frontu 37 x 18,3 cm
092262	
89,90
092263	
89,90
092264	
89,90
092265	
89,90
092266	
89,90
092267	
89,90
092268	
89,90
092269	
89,90
092270	
89,90
092271	
89,90
092272	
89,90
092273	
89,90

Quadro – szuflady wąskie
środkowe







Quadro – małe drzwiczki,
mocowane do przegrody
90 st.



• przeznaczone do mocowania
na ściankach zewnętrznych
w szafkach z kolekcji Quadro
• wym. 37 x 37 cm • 1 szt.
092200	
59,90
092201	
59,90
092202	
59,90
092203	
59,90
092204	
59,90
092205	
59,90
092206	
59,90
092207	
59,90
092208	
59,90
092209	
59,90
092210	
59,90
092211	
59,90
brutto pln

brutto pln

www.seniorplus.edu.pl

brutto pln

Wykonane z białej płyty
laminowanej o gr. 18 mm, front
wykonany z płyty o gr. 18 mm
pokrytej trwałą okleiną termoplastyczną.
• wym. frontu 37 x 18,3 cm
092006	
89,90
092007	
89,90
092009	
89,90
092010	
89,90
092170	
89,90
092198	
89,90
092558	
89,90
092559	
89,90
092560	
89,90
092561	
89,90
092562	
89,90
092563	
89,90
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Wyposażenie

Quadro – szuflady wąskie
prawe/lewe

Quadro – drzwiczki
małe 90 st. mocowane
do korpusu

Plac z ogrodem

Podane ceny są cenami brutto, zawierają 23% podatku VAT.

Multimedia

brutto pln

Relacje społeczne

Regał można uzupełnić małymi drzwiczkami (092200–092211, sprzedawane
osobno) – w miejscach, gdzie będą zamontowane do ścianek zewnętrznych
regału lub drzwiczkami mocowanymi do przegrody (092238–092249, sprzedawane osobno) oraz wąskimi szufladami (092262–092273, sprzedawane
osobno) lub wąskimi, środkowymi szufladami (092006–092010, 092170,
092198, 092558–092563, sprzedawane osobno) – w środkowej kolumnie.
Dodatkowo regał można wyposażyć w półki (092199, sprzedawane osobno)
– w zewnętrznych kolumnach oraz wąskie półki (092287, sprzedawane osobno) – w środkowej kolumnie. Wykonany z płyty laminowanej w tonacji klonu
oraz białej o gr. 18 mm. • wym. 116,6 x 41,5 x 86,8 cm
092150
klon
379,90
092150W biały
379,90

Stół terapeutyczny

Quadro – regał M z 2 przegrodami i półką

Aktywność
poznawcza

NOWOŚĆ

Pomieszczenie ogólnodostępne

Quadro – szafka
na 2 szerokie szuflady

Szafkę należy uzupełnić szerokimi szufladami (092250–092261,
sprzedawane osobno) na dolnym poziomie. Dodatkowo szafkę
można wyposażyć w małe drzwiczki (092200–092211, sprzedawane
osobno) oraz półki (092199, sprzedawane osobno). Wykonana z płyty
laminowanej w tonacji klonu oraz białej o gr. 18 mm.

do szafki pasują również średnie drzwiczki
(092212–092218, 092220–092222,
092224–092225, sprzedawane osobno)

Drzwiczki małe
na str. 175

Quadro – szafka M
na 2 szerokie szuflady

Quadro – szafka L
na 2 szerokie szuflady

Quadro – szafka XL
na 2 szerokie szuflady







• wym. 79,2 x 41,5 x 86,8 cm
092155
klon
249,90
092155W biała
249,90

• • wym. 79,2 x 41,5 x 124,2 cm
092156
klon
349,90
092156W biała
349,90

brutto pln

brutto pln

brutto pln

Quadro – zestaw 30,
90 st.

klon



• 092156W
SET6033W biała

Meble wykonane z płyty
laminowanej w tonacji klonu
oraz białej, o gr. 18 mm, fronty
o gr. 18 mm pokryte trwałą
okleiną termoplastyczną.
• 092199 • 092250 • 092212
• 092157
SET6038

919,20
brutto pln

brutto pln

12 kolorów

Quadro – szuflady
szerokie

Wykonane z białej płyty
laminowanej o gr. 18 mm,
front wykonany z płyty
o gr. 18 mm pokrytej
trwałą okleiną termoplastyczną.
• wym. frontu
75,2 x 18,3 cm

klon





092250
092251
092252
092253
092254
092255

Regały można
uzupełnić półkami
092199 (str. 174)

961,30
brutto pln

• 092157W
SET6038W biała

919,20



092199

Quadro – zestaw 35,
90 st.

Meble wykonane z płyty
laminowanej w tonacji klonu
oraz białej, o gr. 18 mm, fronty
o gr. 18 mm pokryte trwałą
okleiną termoplastyczną.
• 092199 • 092203
• 092200 • 092250
• 092156
SET6033

092155 + 2 x 095385
+ 1 x 092256
+ 1 x 092255

• wym. 79,2 x 41,5 x 161,6 cm
092157
klon
429,90
092157W biała
429,90

961,30
brutto pln

biała
szara
błękitna
niebieska
limonkowa
żółta

139,90
139,90
139,90
139,90
139,90
139,90

092256
092257
092258
092259
092260
092261

pomarańczowa 139,90
czerwona
139,90
jasnoróżowa 139,90
ciemnoróżowa 139,90
beżowa
139,90
brązowa
139,90



brutto pln

Quadro – drzwiczki średnie 90 st.

Wykonane z płyty o gr. 18 mm pokrytej trwałą okleiną termoplastyczną.
• przeznaczone do mocowania na ściankach zewnętrznych
w szafkach z kolekcji Quadro
• wym. 37 x 74,4 cm • 1 szt.
092212
092213
092214
092215
092216
092217

białe
szare
błękitne
niebieskie
limonkowe
żółte

75,90
75,90
75,90
75,90
75,90
75,90

092218
092220
092221
092222
092224
092225
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infolinia: 801 577 544

pomarańczowe75,90
czerwone
75,90
jasnoróżowe75,90
ciemnoróżowe75,90
beżowe
75,90
brązowe
75,90
brutto pln

Podane ceny są cenami brutto, zawierają 23% podatku VAT.

Wyposażenie

Quadro

Rehabilitacja,
aktywność ruchowa

Wyposażenie Pomieszczenie ogólnodostępne

• wym. 79,2 x 41,5 x 49,4 cm
092139
klon
092139W biała


Quadro – szafka S na 4 szuflady
na kółkach
• wym. 79,2 x 41,5 x 49,4 cm
092138
klon
092138W biała

219,90
219,90
brutto pln



299,90
299,90
brutto pln

Quadro – szafka S na 6 szuflad na cokole

• w środkowej kolumnie należy zamontować wąskie,
środkowe szuflady (092006–092010, 092170,
092198, 092558–092563, sprzedawane osobno)
• wym. 116,6 x 41,5 x 49,4 cm
092140
klon
259,90
092140W biała
259,90


Quadro – zestaw 28

Meble wykonane z płyty laminowanej w tonacji klonu oraz
białej, o gr. 18 mm, fronty o gr. 18 mm pokryte trwałą okleiną
termoplastyczną.
• 092262 – szuflada wąska – biała, 4 szt.
• 092138 – szafka S na 4 szuflady na kółkach, klon, 1 szt.
SET6031 klonowa skrzynia
659,50


brutto pln

• 092138W – szafka S na 4 szuflady na kółkach, biała, 1 szt.
SET6031W biała skrzynia
659,90

brutto pln



Stół terapeutyczny

Quadro – szafka S na 4 szuflady
na cokole

Arteterapia

Relacje społeczne

Aktywność
poznawcza

– szafki na
szuflady

brutto pln

Quadro – szafka M na 4 szerokie
szuflady

269,90
269,90

249,90
249,90

• wym. 79,2 x 41,5 x 86,8 cm
092158
klon
092158W biała


brutto pln

• wym. 79,2 x 41,5 x 86,8 cm
092159
klon
092159W biała


brutto pln

Quadro – regał L na wąskie
szuflady, klon

• wym. 79,2 x 41,5 x 124,2 cm
096567
klon
299,90
096567W biała
299,90


brutto pln

Quadro – szuflady wąskie prawe/lewe

Wykonane z białej płyty laminowanej o gr. 18 mm, front
wykonany z płyty o gr. 18 mm pokrytej trwałą okleiną
termoplastyczną.
• wym. frontu 37 x 18,3 cm
092262
biała
89,90
092263
szara
89,90
092264
błękitna
89,90
092265
niebieska
89,90
092266
limonkowa
89,90
092267
żółta
89,90
092268
pomarańczowa
89,90
092269
czerwona
89,90
092270
jasnoróżowa
89,90
092271
ciemnoróżowa
89,90
092272
beżowa
89,90
092273
brązowa
89,90
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brutto pln

SENIOR WIGOR

177

Wyposażenie

Quadro – szafka M na 8 wąskich
szuflad

Plac z ogrodem

Podane ceny są cenami brutto, zawierają 23% podatku VAT.

Multimedia

12 kolorów

Wyposażenie

Pomieszczenie ogólnodostępne

Quadro

Meble wykonane z płyty laminowanej w tonacji klonu oraz białej, o gr. 18 mm,
fronty o gr. 18 mm pokryte trwałą okleiną termoplastyczną.

– zestawy 90 st.
Zestaw 61, 90 st.

• 092201 – drzwiczki małe 90 st. – szare
1 szt.
• 092204 – drzwiczki małe 90 st. – limonkowe 1 szt.
• 092250 – szuflada szeroka – biała 2 szt.
• 092251 – szuflada szeroka – szara 1 szt.
• 092254 – szuflada szeroka – limonkowa
1 szt.

Zestaw 57, 90 st

• 092199 Półki do Quadro – 2 szt. 1 kpl.
• 092216 – drzwiczki średnie 90 st. – limonkowe 2 szt.
• 092262 – szuflada wąska – biała 2 szt.
• 092267 – szuflada wąska – żółta 2 szt.

• 092154 – szafka asymetryczna M na szerokie szuflady 1 szt.
SET6103
klonowa skrzynia


1 019,30

• 092149 – regał XL z przegrodą i 3 półkami,
klon, 1 szt.
SET6099
klonowa skrzynia

1 061,20

brutto pln



brutto pln

• 092154W – szafka asymetryczna M na szerokie szuflady, biała 1 szt.
SET6103W biała skrzynia
1 019,30

• 092149W – regał XL z przegrodą i 3 półkami, biały 1 szt.
SET6099W biała skrzynia

1 061,20





brutto pln

brutto pln

Zestaw 52, 90 st.

Zestaw 53, 90 st.

• 092199 Półki do Quadro – 2 szt. 1 kpl.
• 092204 – drzwiczki małe 90 st. – limonkowe 1 szt.
• 092242 – małe drzwiczki, mocowane do przegrody 90 st. – limonkowe 2 szt.
• 092262 – szuflada wąska – biała 2 szt.
• 092266 – szuflada wąska – limonkowa
2 szt.
• 092006 – szuflada wąska środkowa – biała
1 szt.
• 092170 – szuflada wąska środkowa – limonkowa 1 szt.

• 092200 – drzwiczki małe 90 st. – białe 2 szt.
• 092238 – małe drzwiczki, mocowane do przegrody 90 st. – białe 1 szt.
• 092209 – drzwiczki małe 90 st. – ciemnoróżowe 1 szt.
• 092247 – małe drzwiczki, mocowane do przegrody 90 st. – ciemnoróżowe 2 szt.
• 092267 – szuflada wąska – żółta 4 szt.
• 092198 – szuflada wąska środkowa – żółta
2 szt.
• 092151 – regał L z 2 przegrodami i 2 półkami,
klon, 1 szt.
SET6095
klonowa skrzynia
1 398,70

• 092151 – regał L z 2 przegrodami i 2 półkami,
klon, 1 szt.
SET6094
klonowa skrzynia
1 268,90



brutto pln

• 092151W – regał L z 2 przegrodami i 2 półkami,
biały 1 szt.
SET6095W biała skrzynia
1 398,70

• 092151W – regał L z 2 przegrodami i 2 półkami,
biały 1 szt.
SET6094W biała skrzynia
1 268,90


brutto pln



brutto pln

brutto pln

Zestaw 56, 90 st
• 092199 Półki do Quadro, 2 szt., 1 kpl.
• 092262 – szuflada wąska – biała, 4 szt.
• 092212 – drzwiczki średnie 90 st. – białe, 1 szt.
• 092216 – drzwiczki średnie 90 st. – limonkowe, 1 szt.
• 092148 – regał L z przegrodą i 2 półkami, klon, 1 szt.
SET6034
klonowa skrzynia
961,20


brutto pln

• 092148W – regał L z przegrodą i 2 półkami,
biały1 szt.
SET6034W biała skrzynia
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• 092199 Półki do Quadro – 2 szt. 1 kpl.
• 092204 – drzwiczki małe 90 st. – limonkowe 1 szt.
• 092201 – drzwiczki małe 90 st. – szare 1 szt.
• 092251 – szuflada szeroka – szara 1 szt.
• 092254 – szuflada szeroka – limonkowa 1 szt.

Zestaw 50, 90 st.,

Zestaw 31, 90 st.

• 092199 Półki do Quadro – 2 szt. 1 kpl.
• 092200 – drzwiczki małe 90 st. – białe 1 szt.
• 092205 – drzwiczki małe 90 st. – żółte 1 szt.
• 092262 – szuflada wąska – biała 2 szt.
• 092267 – szuflada wąska – żółta 2 szt.
• 092148 – regał L z przegrodą i 2 półkami, klon, 1 szt.
SET6092
klonowa skrzynia
929,20


961,20
brutto pln

SENIOR WIGOR

brutto pln

• 092156 – szafka L na 2 szerokie szuflady, klon, 1 szt.
SET6098
klonowa skrzynia
799,40


brutto pln

• 092148W – regał L z przegrodą i 2 półkami, biały 1 szt.
SET6092W biała skrzynia
929,20

• 092156W – szafka L na 2 szerokie szuflady, biała
1 szt.
SET6098W biała skrzynia
799,40





brutto pln

infolinia: 801 577 544

brutto pln

Podane ceny są cenami brutto, zawierają 23% podatku VAT.



Quadro – zestaw 39, 90 st.,

Relacje społeczne

Meble wykonane z płyty laminowanej
w tonacji klonu oraz białej, o gr. 18 mm,
fronty o gr. 18 mm pokryte trwałą okleiną
termoplastyczną.
• 092287 Półki wąskie do Quadro 2 szt.,
1 kpl.
• 092201 – drzwiczki małe 90 st. – szare,
2 szt.
• 092250 – szuflada szeroka – biała, 4 szt.
• 092154 – szafka asymetryczna M na szerokie szuflady, klon, 1 szt.
SET6042
klonowa skrzynia  1 069,20


Rehabilitacja,
aktywność ruchowa
Aktywność
poznawcza

Wyposażenie Pomieszczenie ogólnodostępne

brutto pln

• 092154W – szafka asymetryczna M na szerokie szuflady, biała, 1 szt.
SET6042W biała skrzynia 
1 069,20

Szafkę można uzupełnić małymi
drzwiczkami (092200–092211,
sprzedawane osobno) oraz wąskimi półkami (092287, sprzedawane
osobno). W szafce nie ma możliwości
zamontowania szuflad. Wykonana
z płyty laminowanej w tonacji klonu
oraz białej, o gr. 18 mm.
• wym. 116,6 x 41,5 x 124,2 cm
092152
klon
429,90
092152W
biała
429,90

Szafkę należy uzupełnić szerokimi
szufladami (092250–092261, sprzedawane osobno). Dodatkowo szafkę
można wyposażyć w małe drzwiczki
(092200–092211, sprzedawane
osobno) oraz wąskie półki (092287,
sprzedawane osobno). Wykonana
z płyty laminowanej w tonacji klonu
oraz białej, o gr. 18 mm.
• wym. 116,6 x 41,5 x 86,8 cm
092154
klon
339,90
092154W
biała
339,90





brutto pln

Quadro – szafka 1/8 koła
S na kółkach

brutto pln

Quadro – szafka 1/8 koła
S na nóżkach

095660
095660W

brutto pln



klon
biała

229,90
229,90
brutto pln

Quadro – szafka 1/8 koła M
na kółkach

Quadro – szafka 1/8 koła M
na nóżkach





Szafki idealnie nadają się do podzielenia przestrzeni w sali. Dzięki nim meble
mogą stać nie tylko w linii prostej, ale
także tworzyć łuki lub fale. Wykonane
z płyty laminowanej w tonacji klonu
oraz białej o gr. 18 mm.
• wym. 41,5 x 84,5 x 86,8 cm
095661
klon
299,90
095661W
biała
299,90

brutto pln

www.seniorplus.edu.pl

Plac z ogrodem

Szafki idealnie nadają się do podzielenia przestrzeni w sali. Dzięki nim meble
mogą stać nie tylko w linii prostej, ale
także tworzyć łuki lub fale. Wykonane
z płyty laminowanej w tonacji klonu
oraz białej o gr. 18 mm.
• wym. 41,5 x 84,5 x 86,8 cm
092167
klon
329,90
092167W
biała
329,90

Multimedia

Szafki idealnie nadają się do podzielenia przestrzeni w sali. Dzięki nim meble
mogą stać nie tylko w linii prostej, ale
także tworzyć łuki lub fale. Wykonane
z płyty laminowanej w tonacji klonu
oraz białej o gr. 18 mm.
• wym. 41,5 x 84,5 x 49,4 cm

Wyposażenie

Szafki idealnie nadają się do podzielenia przestrzeni w sali. Dzięki nim meble
mogą stać nie tylko w linii prostej, ale
także tworzyć łuki lub fale. Wykonane
z płyty laminowanej w tonacji klonu
oraz białej o gr. 18 mm.
• kółka z blokadą
• wym. 41,5 x 84,5 x 49,4 cm
092166
klon
289,90
092166W
biała
289,90


Stół terapeutyczny

Quadro – szafka asymetryczna
M na szerokie szuflady

Quadro – szafka asymetryczna L

Podane ceny są cenami brutto, zawierają 23% podatku VAT.

brutto pln

Arteterapia



brutto pln
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Wyposażenie

Pomieszczenie ogólnodostępne

Quadro – szafka na dużą skrzynię, klon



Quadro – ławeczka na dużą skrzynię

brutto pln

Ławeczkę można uzupełnić skrzyniami
małymi (092084–092095, sprzedawane
osobno) lub dużymi (092291–092299,
092003, 092096–092099, sprzedawane
osobno). Wykonana z płyty laminowanej
w tonacji klonu oraz białej o gr. 18 mm.
• wym. 79,2 x 41,5 x 49,4 cm
092169
klon
169,90
092169W biała
169,90

Quadro – ławeczki na skrzynie, klon





brutto pln

Ławeczkę można uzupełnić skrzyniami małymi
(092084–092095, sprzedawane osobno) lub dużymi
(092291–092299, 092003, 092096–092099, sprzedawane osobno). Wykonana z płyty laminowanej w tonacji
klonu oraz białej o gr. 18 mm.
• wym. 116,6 x 41,5 x 49,4 cm
092171
klon
189,90
092171W biała
189,90
brutto pln

Quadro – skrzynie

Pojemne skrzynie wyposażone w kółka ułatwiające wysuwanie.
Wykonane z białej płyty laminowanej o gr. 18 mm, front wykonany
z płyty o gr. 18 mm pokrytej trwałą okleiną termoplastyczną.

=

092294

180

+

092088

SENIOR WIGOR

Quadro – skrzynie duże

• wym. frontu 74 x 37 cm
• wym. wewn. 69 x 32,5 x 28 cm
092291
biała
299,90
092292
szara
299,90
092294
błękitna
299,90
092295
niebieska
299,90
092296
limonkowa 299,90
092297
żółta
299,90
092299
pomarańczowa299,90
092003
czerwona 
299,90
092096
jasnoróżowa 299,90
092097
ciemnoróżowa299,90
092098
beżowa
299,90
092099
brązowa
299,90


brutto pln

Quadro – skrzynie małe

• wym. frontu 37 x 37 cm
• wym. wewn. 34 x 32,5 x 28 cm
092084
biała
259,90
092085
szara
259,90
092086
błękitna
259,90
092087
niebieska
259,90
092088
limonkowa
259,90
092089
żółta
259,90
092090
pomarańczowa259,90
092091
czerwona
259,90
092092
jasnoróżowa 259,90
092093
ciemnoróżowa259,90
092094
beżowa
259,90
092095
brązowa
259,90


infolinia: 801 577 544

brutto pln

Podane ceny są cenami brutto, zawierają 23% podatku VAT.

Szafkę należy uzupełnić dużą skrzynią (092291–
092299, 092003, 092096–092099, sprzedawane
osobno) lub 2 małymi skrzyniami (092084–092095,
sprzedawane osobno). W szafce można zamontować
także małe drzwiczki (092200–092211, sprzedawane
osobno) i półki (092199, sprzedawane osobno).
Wykonana z płyty laminowanej w tonacji klonu oraz
białej, o gr. 18 mm.
• wym. 79,2 x 41,5 x 86,8 cm
092172
klon
219,90
092172W biała
219,90

Nadstawki Quadro

Relacje społeczne

Aktywność
poznawcza

NOWOŚĆ

Rehabilitacja,
aktywność ruchowa

Wyposażenie Pomieszczenie ogólnodostępne

Quadro – nadstawka S

Nadstawka pasująca do szafek Quadro
o dł. 79,2 cm.
• wym. 79,2 x 41,5 x 41,2 cm
096665
klon
149,90
096665W biała
149,90
brutto pln

=

=

Quadro – nadstawka S z przegrodą,

Quadro – nadstawka S
z 2 przegrodami





Nadstawka pasująca do szafek Quadro
o dł. 79,2 cm.
• wym. 79,2 x 41,5 x 41,2 cm
096666
klon
159,90
096666W biała skrzynia
159,90
brutto pln

Arteterapia

+

Nadstawka pasująca do szafek Quadro
o dł. 116,6 cm.
• wym. 116,6 x 41,5 x 41,2 cm
096667
klon
179,90
096667W biała skrzynia
179,90
brutto pln

Quadro – nadstawka M z półką

Quadro – nadstawka M z przegrodą
i półką

Quadro – nadstawka M z 2 przegrodami i półką







Nadstawka pasująca do szafek Quadro
o dł. 79,2 cm.
• wym. 79,2 x 41,5 x 78,6 cm
096668
klon
179,90
096668W biała skrzynia
179,90
brutto pln

Nadstawka pasująca do szafek Quadro
o dł. 79,2 cm.
• wym. 79,2 x 41,5 x 78,6 cm
096669
klon
219,90
096669W biała skrzynia
219,90

www.seniorplus.edu.pl

brutto pln

Nadstawka pasująca do szafek Quadro
o dł. 116,6 cm.
• wym. 116,6 x 41,5 x 78,6 cm
096670
klon
279,90
096670W biała skrzynia
279,90
brutto pln
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Plac z ogrodem

Wyposażenie



Podane ceny są cenami brutto, zawierają 23% podatku VAT.

+

PLN

Stół terapeutyczny

14990

Multimedia

od

Wyposażenie

Pomieszczenie ogólnodostępne

Quadro

Meble wykonane z płyty laminowanej w tonacji klonu
oraz białej, o gr. 18 mm, fronty o gr. 18 mm pokryte
trwałą okleiną termoplastyczną.

– zestawy 90 st.

NOWOŚĆ

Quadro – zestaw 102, 90 st.

Zestaw zawiera:
• 092252 • 092254 • 092260 • 092259
• 092213

Zestaw zawiera:
• 092199 • 092287 • 092272 • 092273
• 092562 • 092563 • 092200 • 092238

Zestaw zawiera:
• 092212 • 096692 • 092209 • 092201
• 092202 • 092239 • 092240

brutto pln

• 092159W • 096668W
SET6167W biała skrzynia

1 141,20



brutto pln

Quadro – zestaw 98, 90 st.

Zestaw zawiera:
• 092213 • 092214 • 092224 • 096694
• 096702

• 092151• 096667
SET6153 klonowa skrzynia

1 678,40

• 092150 • 096670
SET6157
klonowa skrzynia

1 246,90

• 092150 • 096670
SET6159 klonowa skrzynia

1 115,20



brutto pln



brutto pln



brutto pln

• 092151W • 096667W
SET6153W biała skrzynia

1 678,40

• 092150W • 096670W
SET6157W biała skrzynia

1 246,90

• 092150W • 096670W
SET6159W biała skrzynia

1 115,20



brutto pln



brutto pln



brutto pln

Quadro – zestaw 104, 90 st.

• 092141 • 096666
SET6171
klonowa skrzynia




Zestaw zawiera:
• 092251 • 092205 • 092206 • 092209

Zestaw zawiera:
• 092199 • 092213 • 092206
689,50
brutto pln

• 92141W • 096666W
SET6171W biała skrzynia

Quadro – zestaw 106, 90 st.

Quadro – zestaw 100, 90 st.

Zestaw zawiera:
• 096719• 092210

182

Quadro – zestaw 97, 90 st.

1 141,20



689,50
brutto pln

SENIOR WIGOR

• 092148 • 096666
SET6163 klonowa skrzynia


• 092148W • 096666W
SET6163W biała skrzynia


881,30
brutto pln

881,30
brutto pln

• 092156 • 096669
SET6175
klonowa skrzynia

1 328,80



brutto pln

• 092156W • 096669W
SET6175W biała skrzynia

1 328,80



brutto pln

infolinia: 801 577 544

Podane ceny są cenami brutto, zawierają 23% podatku VAT.

Quadro – zestaw 95, 90 st.

• 092159 • 096668
SET6167 klonowa skrzynia

Quadro – zestaw 99, 90 st.

Zestaw zawiera:
• 553022 Pojemnik składany z pokrywką, 6 szt.
• 092200 – drzwiczki małe 90 st. mocowane do korpusu – białe, 2 szt.

859

00
PLN

• 092148 – regał L z przegrodą i 2 półkami, klon, 1 szt.
• 096666 – nadstawka S z przegrodą, klon, 1 szt.
SET6161
klonowa skrzynia


859,00
brutto pln

• 092148W – regał L z przegrodą i 2 półkami, biały, 1 szt.
• 096666W – nadstawka S z przegrodą – biała skrzynia, 1 szt.
SET6161W biała skrzynia


859,00
brutto pln

Aktywność
poznawcza

NOWOŚĆ

Rehabilitacja,
aktywność ruchowa

Wyposażenie Pomieszczenie ogólnodostępne

Zestaw zawiera:
• 553022 Pojemnik składany z pokrywką, 4 szt.
• 092212 – drzwiczki średnie 90 st. – białe, 2 szt.

701,20
brutto pln

• 92141W – szafka M z 1 półką na cokole, biała, 1 szt.
• 096668W – nadstawka M z półką – biała skrzynia, 1 szt.
SET6165W biała skrzynia


701,20
brutto pln

Arteterapia

PLN



Quadro – zestaw 94, 90 st.

Zestaw zawiera:
• 553022 Pojemnik składany z pokrywką, 6 szt.
• 092200 – drzwiczki małe 90 st. mocowane do korpusu – białe, 4 szt.
• 092238 – małe drzwiczki, mocowane do przegrody 90 st. – białe, 2 szt.

1 218

60
PLN

• 092151 – regał L z 2 przegrodami i 2 półkami, klon, 1 szt.
• 096667 – nadstawka S z 2 przegrodami, klon, 1 szt.
SET6151
klonowa skrzynia

1 218,60



brutto pln

• 092151W – regał L z 2 przegrodami i 2 półkami, biały, 1 szt.
• 096667W – nadstawka S z 2 przegrodami – biała skrzynia, 1 szt.
SET6151W biała skrzynia
1 218,60


brutto pln

Stół terapeutyczny

701

20

• 092141 – szafka M z 1 półką na cokole, klon, 1 szt.
• 096668 – nadstawka M z półką, klon, 1 szt.
SET6165 klonowa skrzynia

Relacje społeczne

Quadro – zestaw 101, 90 st.

Quadro – zestaw 96, 90 st.

brutto pln

• 092150W – regał M z 2 przegrodami i półką, biały, 1 szt.
• 096670W – nadstawka M z 2 przegrodami i półką – biała skrzynia, 1 szt.
SET6155W biała skrzynia
1 066,90


brutto pln

Quadro – zestaw 103, 90 st.

Wyposażenie

Podane ceny są cenami brutto, zawierają 23% podatku VAT.

PLN

1 066,90



Zestaw zawiera:
• 553022 Pojemnik składany z pokrywką, 4 szt.
• 092200 – drzwiczki małe 90 st. mocowane do korpusu – białe, 2 szt.

64920
PLN

• 092141 – szafka M z 1 półką na cokole, klon, 1 szt.
• 096666 – nadstawka S z przegrodą, klon, 1 szt.
SET6169 klonowa skrzynia


• 092141W – szafka M z 1 półką na cokole, biała, 1 szt.
• 096666W – nadstawka S z przegrodą – biała skrzynia, 1 szt.
SET6169W biała skrzynia


www.seniorplus.edu.pl

649,20
brutto pln

649,20
brutto pln
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Plac z ogrodem

1 066

90

• 092150 – regał M z 2 przegrodami i półką, klon, 1 szt.
• 096670 – nadstawka M z 2 przegrodami i półką, klon, 1 szt.
SET6155
klonowa skrzynia

Multimedia

Zestaw zawiera:
• 553022 Pojemnik składany z pokrywką, 6 szt.
• 092212 – drzwiczki średnie 90 st. – białe, 2 szt.
• 096692 – drzwiczki średnie 90, mocowane do przegrody – białe, 1 szt.

Wyposażenie

Pomieszczenie ogólnodostępne

Szafkę należy uzupełnić plastikowymi
pojemnikami (372005–372026
i 372034–372041, sprzedawane
osobno). Wykonana z płyty
laminowanej w tonacji klonu oraz
białej o gr. 18 mm.

• wym. 70,2 x 48 x 49,4 cm
092160
klon
092160W biała


199,90
199,90
brutto pln

Quadro – szafka S na plastikowe pojemniki – z 2 przegrodami
• wym. 104 x 48 x 49,4 cm
092163
klon
092163W biała

269,90
269,90



brutto pln

Quadro – szafka M na plastikowe pojemniki – z przegrodą
• wym. 70,2 x 48 x 86,8 cm
092161
klon
092161W biała

Quadro – szafka M+ na plastikowe
pojemniki – z przegrodą
• wym. 70,2 x 48 x 105,4 cm
092162
klon
092162W biała

259,90
259,90



brutto pln



Quadro – szafka M na plastikowe pojemniki – z 2 przegrodami
• wym. 104 x 48 x 86,8 cm
092164
klon
092164W biała

• wym. 104 x 48 x 105,4 cm
092165
klon
092165W biała

brutto pln

• wym. 31,2 x 42,7 x 7,5 cm
372034
limonka
29,90
372035
pomarańczowy29,90
372026
transparentny29,90


184

brutto pln

Pojemniki głębokie 2

• wym. 31,2 x 42,7 x 15 cm
372036
limonka
35,90
372037
pomarańczowy35,90
372006
transparentny35,90


SENIOR WIGOR

brutto pln

brutto pln

HLUBOKÉ 2

Pojemniki z wytrzymałego tworzywa sztucznego, pasujące do szafek z kolekcji:
Sanlandia, Flexi i Quadro. Dostarczane z prowadnicami. • 1 szt.

JUMBO 4

+

=

=

HLUBOKÉ 2

Pojemniki duże 3

• wym. 31,2 x 42,7 x 22,5 cm
372038
limonka
45,90
372039
pomarańczowy45,90
372005
transparentny  45,90


359,90
359,90



Pojemniki

Pojemniki płytkie 1

brutto pln

Quadro – szafka M+ na plastikowe
pojemniki – z 2 przegrodami,

329,90
329,90



279,90
279,90

brutto pln

MĚLKÉ
+
MĚLKÉ
+
MĚLKÉ
+
MĚLKÉ

1
1
1
1

=

EXTRA 3

+
MĚLKÉ 1

Pojemniki Jumbo 4

• wym. 31,2 x 42,7 x 30 cm
372040
limonka
49,90
372041
pomarańczowy49,90
372025
transparentny49,90


infolinia: 801 577 544

brutto pln

Podane ceny są cenami brutto, zawierają 23% podatku VAT.

Quadro – szafka S na plastikowe pojemniki – z przegrodą

Quadro – szeroka szafka wisząca – lewa
Quadro – szeroka szafka
wisząca, klon



Wykonana z płyty laminowanej w tonacji klonu oraz białej, o gr. 18 mm.
• wym. 116,6 x 41,5 x 41 cm
092178199,90
092178W199,90

Szafkę można uzupełnić małymi
drzwiczkami (092200–092211, sprzedawane osobno). Wykonana z płyty
laminowanej w tonacji klonu oraz
białej o gr. 18 mm.
• wym. 79,2 x 41,5 x 41 cm
092181
klon
199,90
092181W biała
199,90

brutto pln

Quadro – szeroka szafka wisząca – prawa

• wym. 116,6 x 41,5 x 41 cm • mała półka w komplecie
092180
klon
092180W biała

brutto pln



229,90
229,90



brutto pln

brutto pln

Relacje społeczne



Quadro – wąska szafka wisząca
z półką

229,90
229,90

Półki do Quadro szerokie – 2 szt.

Pasują do szafek z pionową przegrodą
o szer. 79,2 cm oraz do zewnętrznych
kolumn szerszych szafek (z wyjątkiem
szafek asymetrycznych). Wykonane
z białej płyty laminowanej.
• 2 szt.
• wym. 36,5 x 37 cm
09219949,90

2 szt

Arteterapia

brutto pln

Quadro – wąska szafka wisząca
z przegrodą,

Szafkę można uzupełnić małymi drzwiczkami
(092200–092211, sprzedawane osobno). Wykonana z płyty laminowanej w tonacji klonu oraz
białej o gr. 18 mm.
• można uzupełnić dodatkowymi półkami (092199, sprzedawane osobno).
• wym. 79,2 x 41,5 x 41 cm
092185
klon
199,90
092185W biała
199,90


brutto pln

Quadro – szafka narożna M

Quadro – szafka narożna L





Wykonana z płyty laminowanej w tonacji klonu oraz białej
o gr. 18 mm.
• wym. 41,5 x 41,5 x 86,8 cm
092174
klon
219,90
092174W biała
219,90
brutto pln

Wykonana z płyty laminowanej w tonacji klonu oraz białej
o gr. 18 mm.
• wym. 41,5 x 41,5 x 124,2 cm
092175
klon
289,90
092175W biała
289,90
brutto pln

Stół terapeutyczny



Aktywność
poznawcza

• wym. 116,6 x 41,5 x 41 cm • mała półka w komplecie
092179
klon
092179W biała

Rehabilitacja,
aktywność ruchowa

Wyposażenie Pomieszczenie ogólnodostępne

Quadro – zestaw 37, 90 st.

• 092185 Quadro – wąska szafka wisząca z przegrodą, klon, 1 szt.
SET6040 klonowa skrzynia 

309,70
brutto pln

Wyposażenie



309,70

Quadro – zestaw 34, 90 st.

Meble wykonane z płyty laminowanej w tonacji klonu oraz białej, o gr. 18 mm,
fronty o gr. 18 mm pokryte trwałą okleiną termoplastyczną.
• 092181 – wąska szafka wisząca z półką, klon, 1 szt.
• 092204 – drzwiczki małe 90 st. – limonkowe, 2 szt.
SET6037 klonowa skrzynia
319,70
SET6037W biała skrzynia
319,70


Quadro – szafka rogowa M

Quadro – szafka rogowa L





Wykonana z płyty laminowanej w tonacji klonu oraz białej
o gr. 18 mm.
• wym. 41,5 x 72 x 86,8 cm
092176
klon
419,90
092176W biała
419,90
brutto pln

Wykonana z płyty laminowanej w tonacji klonu oraz białej
o gr. 18 mm.
• wym. 41,5 x 72 x 124,2 cm
092177
klon
559,90
092177W biała
559,90
brutto pln

brutto pln

www.seniorplus.edu.pl
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Plac z ogrodem

Podane ceny są cenami brutto, zawierają 23% podatku VAT.

• 092185W Quadro – wąska szafka wisząca z przegrodą, biała, 1 szt.
SET6040W biała skrzynia 

Multimedia

Meble wykonane z płyty laminowanej
w tonacji klonu oraz białej, o gr. 18 mm,
fronty o gr. 18 mm pokryte trwałą okleiną
termoplastyczną.
• 092200 Quadro – drzwiczki małe 90 st.
– białe, 1 szt.
• 092199 Półki do Quadro, 2 szt., 1 kpl.

Wyposażenie

Pomieszczenie ogólnodostępne

Quadro

szafy ubraniowe

799

Szafa wyposażona w przegrodę. Po jednej stronie
2 półki (dolna i górna) oraz 2 wieszaki ubraniowe,
po drugiej stronie 4 półki. Wykonana z płyty
laminowanej o gr. 18 mm, w tonacji klonu, z drzwiami
wykonanymi z płyty o gr. 18 mm pokrytej trwałą okleiną
termoplastyczną.

90

Quadro – szafy ubraniowe, klon

• wym. 79,2 x 41,5 x 199 cm
• wym. drzwi 37 x 184 cm
• wym. półek 36 x 25 cm
• wym. komór 36 x 134 cm
095433
biała
799,90
095434
szara
799,90
095435
błękitna
799,90
095436
niebieska
799,90
095437
limonkowa
799,90
095438
żółta
799,90
095439
pomarańczowa799,90
095440
czerwona
799,90
095441
jasnoróżowa 799,90
095442
ciemnoróżowa799,90
095443
beżowa
799,90
095444
brązowa
799,90


186

brutto pln

SENIOR WIGOR

NOWOŚĆ

Quadro – szafy ubraniowe, białe
• wym. 79,2 x 41,5 x 199 cm
• wym. drzwi 37 x 184 cm
• wym. półek 36 x 25 cm
• wym. komór 36 x 134 cm
095433W biała
095434W szara
095435W błękitna
095436W niebieska
095437W limonkowa
095438W żółta
095439W pomarańczowa
095440W czerwona
095441W jasnoróżowa
095442W ciemnoróżowa
095443W beżowa
095444W brązowa


infolinia: 801 577 544

799,90
799,90
799,90
799,90
799,90
799,90
799,90
799,90
799,90
799,90
799,90
799,90
brutto pln

Podane ceny są cenami brutto, zawierają 23% podatku VAT.

PLN

Rehabilitacja,
aktywność ruchowa

Wyposażenie Pomieszczenie ogólnodostępne

Tablica korkowa 35 x 160 cm – beżowa



Aktywność
poznawcza

Tablica z kolorową powierzchnią korkową,
w drewnianej oprawie, do prezentacji prac lub
wywieszania ogłoszeń.
• wym. 35 x 160 cm
04412039,90
brutto pln

Tablice szklano-magnetyczne

Estetycznie wykonane tablice szklano-magnetyczne w nasyconych kolorach. Składają się z tafli szkła
(bezpieczne szkło hartowane ESG, które charakteryzuje się wyższą sprężystością oraz wytrzymałością
mechaniczną i termiczną niż zwykłe szkło; jest bezpieczniejsze, ponieważ po stłuczeniu rozpada się na drobne
niekaleczące kawałki) i zespojonej z nią na całej powierzchni (za pomocą kleju polichloroprenowego) blachy
ocynkowanej, która została wyposażona w otwory montażowe wyprofilowane w jednorodnym materiale.
Dzięki zaokrąglonym narożnikom są bezpieczne w użytkowaniu. Powierzchnia suchościeralna pozwala
na tradycyjne prowadzenie notatek. Tablice mogą być również bardzo ciekawym elementem wystroju
każdego wnętrza. Bardzo łatwy i szybki montaż. Można do nich używać jedynie magnesów neodymowych.
Gwarancja: 2 lata. • marker • 6 magnesów • wym. 45 x 45 cm
146180
czerwona
159,90
146181
biała
159,90
146182
zielona
159,90
146183
czarna
159,90
brutto pln

044003

Tablice korkowe

Korkowa tablica z drewnianą ramą, do prezentacji prac lub wywieszania
ogłoszeń.
044004
30 x 40 cm
19,90
044005
50 x 80 cm
39,90
044001
60 x 120 cm
59,90
044002
90 x 150 cm
119,90
044003
100 x 200 cm
179,90

044002

PLN

11990
5990
3990
1990

044001

PLN

PLN

044005



brutto pln

044004
Multimedia

PLN

Podane ceny są cenami brutto, zawierają 23% podatku VAT.

PLN

199148

199149

Plakaty – senior

199146

199146

Seria plakatów przedstawiających rady dla seniorów oraz ich bliskich. Zamieszczone na nich hasła są łatwe w odbiorze, a stosowanie ich sprawi, że życie
codzienne stanie się prostsze i przyjemniejsze. Plakat najlepiej zawiesić w widocznym miejscu, by przypominał o stosowaniu umieszczonych na nich porad.
• wym. 48 x 68 cm
199146
Jak cieszyć się życiem
19,90
199147
Jak być aktywnym
19,90
199148
Jak poprawić swoją pamięć
19,90
199149
O co możemy poprosić nasze dorosłe dzieci
19,90
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90

Stół terapeutyczny



Plac z ogrodem

marker

Arteterapia

Relacje społeczne

6 magnesów

Wyposażenie

Pomieszczenie ogólnodostępne
Tablice bezramowe

Tablice o powierzchni suchościeralno-magnetycznej z solidną półką na akcesoria. Całkowita grubość tablicy – 10 mm
– sprawia, że jest to najcieńsza i najbardziej kompaktowa
tablica na rynku. Tablica nie posiada ramy i nie wymaga
dodatkowych elementów montażowych takich jak profile
aluminiowe czy plastikowe zaślepki. Tablice można montować jedna przy drugiej, bez odstępów. Dostępne w dwóch
rozmiarach (75 x 115 cm i 100 x 150 cm) oraz trzech wariantach kolorystycznych (biała, zielona, niebieska).

146209
146210
146211
146212
146213
146214

biała 75x115
zielona 75x115
niebieska 75x115
biała 100x150
zielona 100x150
niebieska 100x150



499,90
599,90
599,90
699,90
799,90
799,90
brutto pln

NOWOŚĆ

Zegar Moje Bambino

Lustro do dekoracji

Starannie wykonany zegar z kolorowymi cyframi.
• śr. 29,5 cm • gr. 4 cm
• wymagana 1 bateria AA
19913235,90

Godło RP w ramce

Godło w ramie.
• wym. 31,5 x 36 x 1,5 cm
09305935,90

Lustro bezpieczne, podklejone specjalną folią.
• wym. 72 x 132 cm
036047259,90







brutto pln

brutto pln

brutto pln

Pasy welurowe

Welurowy, samoprzylepny pas, zabezpiecza ścianę przed otarciami i zabrudzeniami. Łatwy w czyszczeniu i konserwacji.
Prosty pas wyjątkowo przyjemnego w dotyku materiału, który
świetnie spełnia funkcję ochronną, szczególnie w biurach i pomieszczeniach użyteczności publicznej, takich jak poczekalnie,
gabinety i sale konferencyjne.
• wym. 15 x 200 cm
823001
pomarańczowy
39,90
823002
niebieski
39,90
823003
zielony
39,90
823004
czerwony
39,90
823005
jasnobrązowy
39,90
brutto pln

Kosz na śmieci pedałowy

Atrakcyjna, metalizowana folia samoprzylepna,
doskonale imitująca metalowe okucia. Podkład
z trwałego PCV. Łatwa w czyszczeniu i konserwacji.
Doskonałe rozwiązanie na ochronę dolnej części
drzwi przed śladami powstałymi w wyniku mycia
podłogi, śladami butów oraz innymi zabrudzeniami.
Pas ochronny pasuje do każdej szerokości drzwi
dostępnej na rynku. • wym. 15 x 200 cm
82300639,90

Pedałowy kosz wykonany
z matowej stali nierdzewnej,
szczotkowanej, otwierany przy
pomocy pedała. Wewnętrzny
pojemnik wykonany z trwałego
tworzywa sztucznego ABS. Wyposażony w specjalny uchwyt
ułatwiający przenoszenie oraz
wolnoopadającą pokrywę.
• poj. 5 l
• wym. 20 x 28,5 cm
• waga 1,3 kg
81934889,90
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Podane ceny są cenami brutto, zawierają 23% podatku VAT.
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Aktywność
poznawcza

Rehabilitacja,
aktywność ruchowa

KUCHENNE

SENIOR WIGOR

Plac z ogrodem

POMIESZCZENIE

Wyposażenie

Pomieszczenie kuchenne

meble do kącików
kuchennych,
str. 158–162, 195

190
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infolinia: 801 577 544

Podane ceny są cenami brutto, zawierają 23% podatku VAT.

Polecamy
szeroki wybór
naczyń stołowych
oraz sztućców
uwzględniających
potrzeby
osób starszych.

Rehabilitacja,
aktywność ruchowa
Relacje społeczne

Aktywność
poznawcza

Wyposażenie Pomieszczenie kuchenne

SERIA NACZYŃ

Arteterapia

cztery kolory
do wyboru

w czterech kolorach
do wyboru

2

3

Multimedia

1

5

6

Seria BRUSH



NAZWA

KOLOR
KOD

KOLOR
KOD

KOLOR
KOD

KOLOR
KOD

ILOŚĆ

CENA
BRUTTO

1

Talerz płaski Ø 23,5 cm

822001

822002

822003

822004

1 szt.

24,90

2

Talerzyk deserowy mały Ø 15,5 cm

822013

822014

822015

822016

1 szt.

19,90

3

Talerzyk deserowy Ø 19,5 cm

822009

822010

822011

822012

1 szt.

21,90

4

Kubek Ø 7,2 cm; wys. 8,9 cm; p oj. 250 ml

822021

822022

822023

822024

1 szt.

16,90

5

Miseczka obiadowa Ø 13,2 cm; w
 ys. 7,2 cm; poj. 510 ml

822017

822018

822019

822020

1 szt.

19,90

6

Talerz głęboki Ø 22,5 cm

822005

822006

822007

822008

1 szt.

24,90

www.seniorplus.edu.pl
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Plac z ogrodem

Podane ceny są cenami brutto, zawierają 23% podatku VAT.

Poręczne i funkcjonalne naczynia wykonane ze szkła hartowanego, barwionego w masie, która jest poddawana
specyficznej obróbce termicznej w celu zagwarantowania
lepszej jakości i wytrzymałości na wstrząsy i uderzenia.
Jest to materiał nieporowaty, dlatego nie zatrzymuje żadnych mikroorganizmów, jest w 100% higieniczny. Nadaje
się do mycia w zmywarce oraz stosowania w kuchence
mikrofalowej. Wytrzymuje różnice temperatur do 135
stopni. Kolor biały, krawędzie pomalowane na 4 delikatne kolory (niebieski, zielony, żółty lub pomarańczowy).

Stół terapeutyczny

BRUSH

Wyposażenie

Pomieszczenie kuchenne
Zastawa stołowa ze szkła hartowanego. Szkło hartowane poddawne jest specyficznej
obróbce termalnej w celu zagwarantowania lepszej jakości i wytrzymałości na wstrząsy i
uderzenia. Szkło jest materiałem nieporowatym, dlatego nie zatrzymuje żadnych mikroorganizmów, jest w 100% higieniczne. Nadaje się do mycia w zmywarce oraz stosowania
w kuchence mikrofalowej. Wytrzymuje różnice temperatur do 135 stopni.

1

TRIANON 

2

NAZWA

3
4
5
6
8

9

10

1

6

5

7

8

9

10

1

31,90

Półmisek owalny Ø 29 cm

822039

2

Talerz obiadowy Ø 27,3 cm

822040

1 szt.

11,90

3

Talerz płytki Ø 24,5 cm

822041

1 szt.

7,90

4

Talerz głęboki Ø 22,5 cm

822042

1 szt.

7,90

5

Talerz deserowy Ø 19,5 cm

822043

1 szt.

6,90

6

Talerz deserowy Ø 15,5 cm

822044

1 szt.

6,90

1 szt.

30,90

7

Salaterka Ø 24 cm

822045

8

Salaterka Ø 12 cm

822046

1 szt.

7,90

9

Filiżanki 6 szt. wys. 6,5 cm; Ø 8,5 cm;

822047

6 szt.

79,90

10

Kubek poj. 290 ml

822048

1 szt.

11,90

poj. 220 ml; śr. podstawka Ø 14 cm

2

3

SENIOR WIGOR

KOD

ILOŚĆ

CENA BRUTTO

1 szt.

6,90

1

Talerz głęboki Ø 22 cm

822025

2

Talerz płytki Ø 24 cm

822026

1 szt.

6,90

3

Talerzyk deserowy Ø 19,5 cm

822027

1 szt.

6,50

4

Salaterka Ø 12 cm

822028

1 szt.

5,90

5

Kubek Arcoroc poj. 250 ml

822029

1 szt.

11,90

6

Talerz płytki Ø 27 cm

822057

1 szt.

10,90

7

Salaterka Ø 16 cm

822058

1 szt.

11,90

8

Filiżanki 6 szt. Ø 14 cm; poj. 220 ml

822059

6 szt.

79,90

9

Bulionówka Ø 10 cm; wys. 6 cm; poj. 310 ml

822060

1 szt.

13,90

10

Kubek Ø 7 cm; wys. 9 cm; poj. 250 ml

822061

1 szt.

4,90

KOD

ILOŚĆ

CENA BRUTTO

DIRECTOIRE
NAZWA

192

1 szt.

1

NAZWA

4

CENA BRUTTO

ARCOROC 

2

3

ILOŚĆ

1

Filiżanki 6 szt. wys. 6,5 cm; Ø 8,5 cm;

822053

1 szt.

65,90

2

Miseczka wys. 6,8 cm; Ø 13,5 cm; poj. 560 ml

822054

1 szt.

7,90

3

Kubek wys. 9 cm; poj. 250 ml

822056

1 szt.

4,90

poj. 220 ml; śr. podstawka Ø 14 cm

infolinia: 801 577 544

Podane ceny są cenami brutto, zawierają 23% podatku VAT.

7

KOD

Talerz szufelkowy

brutto pln

Relacje społeczne



Aktywność
poznawcza

Talerz ze zróżnicowaną wysokością obrzeża to doskonały
wybór dla osób pozostających w niedyspozycji ruchowej
oraz cierpiących na dolegliwości kostno-stawowe. Ergonomiczna forma zapewnia łatwy dostęp do jedzenia, bez
potrzeby zbędnego manewrowania talerzem. Ułatwia nabieranie pokarmu jak i zabezpiecza przed jego zsuwaniem
się podczas jedzenia. Pod talerzem znajduje się specjalna
antypoślizgowa powłoka zapewniająca stałą pozycję naczynia. Można stosować w kuchence mikrofalowej. Atesty:
produkt oznakowany międzynarodowym znakiem CE jako
produkt medyczny klasy I, co oznacza, że spełnia wymogi
ochrony zdrowia, zawarte w dyrektywie 93/42/E. Posiada
wyprofilowane obrzeże, o szerokości 19 mm ułatwiające
przenoszenie talerza. • śr. 23 cm • wys. 1,3 x 3,8 cm
01320085,90

Rehabilitacja,
aktywność ruchowa

Wyposażenie Pomieszczenie kuchenne

045024

1990
PLN

Arteterapia

7590
PLN

Talerz głęboki z szeroką krawędzią



brutto pln

045025

Nakładka wewnętrzna na talerz

Wewnętrzna nakładka na talerz to elastyczna
osłonka, którą może założyć na każdy tradycyjny
talerz. Osłona na talerz zapobiega przed zsuwaniem się jedzenia z talerza podczas konsumpcji.
Trzy zatrzaski zakleszczają się wokół brzegu
talerza tworząc wysoką, zaokrągloną do środka ściankę, ułatwiającą nabieranie jedzenia
i „wymuszającą” ruch ręki w kierunku ust. Można
stosować w kuchence mikrofalowej i myć w zmywarce. Do talerzy o śr. wewn. od 19 do 25,5 cm.
01320219,90


Słomki łamane do modelowania 6 szt.

Słomki wykonane z tworzywa stucznego.
• 6 szt. • dł. 26 cm • śr. 0,6 cm
0450246,90


brutto pln

Słomki szalone mix 5 wzorów

Słomki wykonane z tworzywa stucznego.
• 5 szt. • dł. 25 cm • śr. 0,6 cm
0450258,90

brutto pln



brutto pln

Stół terapeutyczny

Talerz głęboki wykonany z mocnego poliwęglanu jest idealny dla osób z jedną sprawną ręką.
Wysokie krawędzie ułatwiają użytkownikowi
nabieranie pokarmu na sztućce oraz zabezpieczają przed jego wypadnięciem ponad brzegiem
talerza. Talerz głęboki ma szerokie wyprofilowane krawędzie pozwalające na lepsze przytrzymywanie naczynia. Podstawka z przyssawką
zapewnia stabilność naczynia oraz zmniejsza
ryzyko wywrócenia. Można stosować w kuchence mikrofalowej i myć w zmywarce.
• wys. 4,5 cm • śr. 26 cm • waga 147 g
01320175,90

Kubek z uchwytem Tasty składa się z trzech oddzielnych
elementów:
• s tabilnej podstawy z obudową z uchwytem z jednej
strony i krawędzią nośną z drugiej
• plastikowego kubka o poj. 300 ml
• pokrywki z dzióbkiem
Ergonomiczny kubek Tasty posiadając duży uchwyt
w połączeniu z krawędzią nośną, umożliwia różne sposoby
uchwytu w zależności od sprawności pijącego.
Podczas trzymania kubka, podwyższona obudowa bardzo
dobrze izoluje przed gorącym płynem. Zapewnia pełen
komfort picia. Kubek z uchwytem Tasty posiadając tylko
jeden uchwyt i krawędź nośną pozwala zaoszczędzić
miejsce w szafce kuchennej. Atesty: produkt oznakowany
międzynarodowym znakiem CE jako produkt medyczny
klasy I, co oznacza, że spełnia wymogi ochrony zdrowia,
zawarte w dyrektywie 93/42/E.
01320579,90


brutto pln
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Kubek z wycięciem na nos 207 ml

Kubek z wycięciem na nos jest nieodzowny
przy problemach z unoszeniem głowy, bólami odcinka szyjnego kręgosłupa- umożliwia
picie bez unoszenia głowy. Przeznaczony
przede wszystkim do stosowania samodzielnie. Nie zawiera lateksu. Można myć
w zmywarce. Atesty: produkt oznakowany
międzynarodowym znakiem CE jako produkt
medyczny klasy I, co oznacza, że spełnia
wymogi ochrony zdrowia, zawarte w dyrektywie 93/42/E. • poj. 207 ml
01320735,90


brutto pln

SENIOR WIGOR

193

Wyposażenie

Kubek z uchwytem Tasty

Multimedia

Ten kubek z uchwytem jest idealny dla osób
mających kłopoty ze stawami rąk, koordynacją
ruchową czy o osłabionym czuciu.
Uchwyt kubka umożliwia chwyt obiema dłońmi,
ale i przełożenie ich przez „uszy” uchwytu,
co w wielu sytuacjach może pozwolić na samodzielne picie. Stabilna podstawa zabezpiecza
kubek przed wywróceniem się.
• poj. 250 ml
01320631,90

Plac z ogrodem

Podane ceny są cenami brutto, zawierają 23% podatku VAT.

Kubek z uchwytem

Wyposażenie

Pomieszczenie kuchenne

159

69

90

90
PLN

PLN

Zestaw sztućców wyginanych

Zestaw sztućców dla niepełnosprawnych – wyginany, z grubą rączką,
przeznaczony jest szczególnie dla osób z chorobami reumatycznymi.
Główkę sztućców, wykonaną z wysokiej jakości stali, można zginać
w dwóch płaszczyznach: czołowej (prawo – lewo) oraz strzałkowej (przód
– tył). Bardzo duża trwałość sztućców przy zgięciach. Rękojeść sztućców
wyginanych wykonana jest z czarnego tworzywa o przyjemnej w dotyku
powierzchni antypoślizgowej. Naniesiony żebrowy wzór ułatwia trzymanie. Rękojeść pasuje zarówno dla osób prawo i leworęcznych. Produkt
można myć w zmywarce lub pod bieżącą wodą. Zestaw składa się z noża,
widelca, łyżki i łyżeczki.
• obwód uchwytu 3,8 cm • waga 1 elem. 120 g
013209159,90


brutto pln

Uchwyt na przybory zapinany na rzep

Uchwyt na przybory dla niepełnosprawnych zakładany na dłoń to idealne rozwiązanie
dla wszystkich, którzy ze względu na swe ograniczenia związane z dysfunkcją ręki,
mają problem z utrzymaniem przedmiotu w dłoni. Uchwyt umożliwia samodzielne
jedzenie, wykonywanie czynności związanych z utrzymaniem higieny jamy ustnej,
pielęgnacją ciała… zakres możliwości ogranicza tylko wielkość kieszonki, w której
umieszczamy pomocnicze przybory.
Przeznaczony dla osób prawo i leworęcznych.
01321269,90


brutto pln

Nakładki profilowane, 12 szt.

Nakładki do ćwiczeń usprawniających
dłonie. Wykonane z pianki.
• dł. 11 cm
61400199,90


brutto pln

Widelconóż Knork



brutto pln

Tuby do chwytania przedmiotów

Jednoczęściowe piankowe tuby stworzone by ułatwić chwytanie różnych
przedmiotów np. sztućców, przyborów do pisania, narzędzi czy chociażby
szczoteczki do zębów. Pianka jest niechłonna, nielepiąca, a do tego łatwa
w myciu nawet w zmywarce. Można ciąć gąbkę na fragmenty dowolnej
długości. • kolor biały • dł. 1 m • śr. 3,1 cm
013213
śr. 6 mm
49,90
013214
śr. 9 mm
55,90
013215
śr. 12 mm
58,90


brutto pln

Sztućce wykonane ze stali nierdzewnej 18/0. Możliwość mycia w zmywarce.

Łyżka

• dł. 19 cm
8220902,90


194

brutto pln

Widelec

• dł. 19,5 cm
8220912,90


SENIOR WIGOR

brutto pln

Nóż

• dł. 20,5 cm
8220922,90


brutto pln

Łyżeczka

• dł. 14,5 cm
8220932,50


infolinia: 801 577 544

brutto pln

Podane ceny są cenami brutto, zawierają 23% podatku VAT.

Knork łączy widelec i nóż w jedno, tym samym umożliwia użytkownikowi
pokrojenie żywności za pomocą prostego ruchu obrotowego. Zewnętrzny
brzeg widelconoża zapewnia wysoce efektywne cięcie. Widelconóż Knork
posiada wyprofilowany uchwyt zapewniający większy komfort podczas
jego używania. Cały produkt Knork jest wykonany z najwyższej jakości
stali nierdzewnej, co gwarantuje jego jakość i trwałość. Firma Knork
wprowadziła nowy profil sztućców stołowych mający na celu ułatwienie
spożywania posiłku. Widelconóż jest doskonałym dodatkiem do tradycyjnego zestawu sztućców. Konstrukcja tego specjalnego sztućca sprawia, że
może być on używany zarówno przez prawo jak i leworęczne osoby.
UWAGA – oryginalny widelconóż jest oznakowany napisem Knork.
01321169,90

Aktywność
poznawcza

Kredens na kółkach

Rehabilitacja,
aktywność ruchowa

Wyposażenie Pomieszczenie kuchenne

Kredens na kółkach – klon

Pojemnik na sztućce
z tworzywa, 4-komorowy

Pojemnik na sztućce wykonany z tworzywa, 4-komorowy.
• wym. 53 x 32,5 x 10 cm
80800642,90


brutto pln

Stół terapeutyczny

19990
PLN

Stolik śniadaniowy

Stolik do łóżka to nie tylko wygodne rozwiązanie, ale
też nieoceniona pomoc dla osób leżących, obłożnie
chorych. Stabilny i wygodny, wykonany z lakierowanej sklejki. Można go używać siedząc w fotelu lub
przebywając w łóżku.
• wym. po rozłożeniu 76 x 34 x 22 cm
• wym. blatu 50 x 34 cm
100059199,90
brutto pln

Wkład do pojemników
z tworzywa sztucznego

Wkład na sztućce dopasowany wymiarem do pojemnika (808003).
• 1 szt. • tworzywo sztuczne
80800414,90
brutto pln

Wkład na sztućce dopasowany wymiarem do pojemnika (808003).
• 1 szt. • s tal nierdzewna
80800539,90


brutto pln

Wyposażenie

Podane ceny są cenami brutto, zawierają 23% podatku VAT.



Wkład do pojemników
ze stali nierdzewnej

Pojemnik na sztućce na 4 wkłady

Pojemnik na sztućce na 4 wkłady (808004 lub
808005, sprzedawane osobno), wykonany ze stali
nierdzewnej.
• wym. 35 x 35 x 17,5 cm
808003259,90


www.seniorplus.edu.pl

Plac z ogrodem



Arteterapia

brutto pln

Multimedia



Relacje społeczne

Pojemny i praktyczny mebel do przechowywania
naczyń. Wyposażony w kółka (dwa przednie
posiadają hamulec), na jednej z bocznych ścianek
znajduje się uchwyt ułatwiający przemieszczanie
kredensu, na drugiej – dwa wieszaki na ściereczki.
Dolna część przedzielona przegrodą, w każdej
części 2 półki. Wykonany z płyty laminowanej,
blat ze sklejki.
• wym. 132,5 x 67 x 141,5 cm
• wys. blatu 87,5 cm
• wym. górnej półki 63,5 x 22,5 x 15 cm
100954
1 299,90

brutto pln
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Pomieszczenie kuchenne

37990
PLN

– odczepiany zacisk będący w stanie utrzymać produkt
(miskę bądź puszkę) do szerokości dochodzącej
do 11 cm; zacisk posiada odwracane boki umożliwiające
doczepienie ich ostrą, bądź zaokrągloną stroną.
Całość ma u spodu cztery antypoślizgowe naczepy,
dzięki którym urządzenie samoistnie się nie przesuwa.
Zaprojektowana do mycia również w zmywarce.
Atesty: produkt oznakowany międzynarodowym znakiem CE jako produkt medyczny klasy I, co oznacza, że
spełnia wymogi ochrony zdrowia, zawarte w dyrektywie
93/42/E.
• wym. deski 50 x 30 cm
013203379,90

Uniwersalna deska z przystawkami

Ta wielozadaniowa deska kuchenna została stworzona
do zapewnienia pomocy w wielu codziennych czynnościach kuchennych. Konstrukcja oparta na niezwykle
trwałej desce do krojenia oferuje:
– tarkę i urządzenie do krojenia (z zabezpieczającą
osłoną) zbierające przetworzone artykuły ograniczając
bałagan czy stratę produktu
– szczoteczkę do mycia warzyw i owoców
– krawędź wyprofilowaną w kształcie litery „L”
(wym. 13 x 9,5 cm) służącą np. do trzymania chleba
tradycyjnego czy tostowego podczas smarowania
– odczepiane stalowe kolce które utrzymują chleb,
owoce czy warzywa w miejscu, podczas krojenia



brutto pln

69

90
PLN

Deska z narożnikiem

Trwała jednoczęściowa deska z odstającymi bokami
w kształcie litery „L” w jednym z rogów. Umożliwia
np. smarowanie kromek chleba wyłącznie jedną ręką.
Zawiera dodatkowo zestaw 6 nierdzewnych szpikulców, na które można nabić pieczywo, warzywa, owoce
itp. dla lepszego unieruchomienia, umieszczanych
bezpośrednio w desce.
• wym. 18,1 x 25,6 cm • waga 190 g
01320499,90


brutto pln

075056

075058

Podkładki antypoślizgowe 100x20

Śliniak dla osoby dorosłej

Wodoodporny śliniak dla osoby dorosłej, wykonany z trzywarstwowej tkaniny. Powierzchnia jest
wykonana ze 100% bawełny, pod nią znajduje się
wykonana z PVC wodoodporna powłoka – zapobiegająca przedostawaniu się wilgoci na ubrania.
Ostatnia powłoka jest osłoną dla PVC, dzięki
czemu śliniak jest wyjątkowo odporny, a przy tym
– wygodny w noszeniu. Śliniak nadaje się do prania
i suszenia w temperaturze do 40 C.
• kolor niebieski
• dł. 90 cm
01320869,90

Cała mata zrobiona jest z tkaniny pokrytej antypoślizgową powłoką. Może służyć do pokrycia
dużych obszarów, bądź dzielona na mniejsze części
– pokrywać wyłącznie określone miejsca. Nadaje się
również do pokrywania oraz owijania przedmiotów.
Do wykorzystania wszędzie tam gdzie wskazana jest
antypoślizgowa powierzchnia. Atesty: produkt oznakowany międzynarodowym znakiem CE jako produkt
medyczny klasy I, co oznacza, że spełnia wymogi
ochrony zdrowia, zawarte w dyrektywie 93/42/E.
• wym. rolki 100 x 20 cm
013235
100x20 niebieskie
95,90
013236
100x20 czerwone
95,90





brutto pln

brutto pln

• 1 szt. • różne kolory, sprzedawane losowo
• wym. 34,5 x 25,4 cm
0750569,90


brutto pln

Podkładka mała

• 1 szt. • różne kolory, sprzedawane losowo
• wym. 24,5 x 17,3 cm
0750585,90


brutto pln

Taca poliestrowa

Taca wymiarem dopasowana do wózka (808002,
sprzedawany osobno). Prostokątna, granitowa,
gładka, wykonana z laminatu poliestrowego.
Nadaje się do stołówek, jest odporna na wstrząsy
i złamania. • wym. 53 x 32,5 cm
80800759,90
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Pojemnik termoizloacyjny

Pojemnik termoizolacyjny 38 l.
• cena nie obejmuje wkładów
• n ośność do 38 kg • poj. 38 l
819019399,90


infolinia: 801 577 544

brutto pln

Podane ceny są cenami brutto, zawierają 23% podatku VAT.

Podkładka duża

Dzbanek 0,5 l ARC



brutto pln

Dzbanek do napojów 1,7 l – mix
kolorów

Dzbanek ARC 1,3 l

Dzbanek 0,5 l BISTRO

Produkt wykonany ze szkła
hartowanego, odpornego na zarysowania, uderzenia i zmiany
temperatury. Możliwość mycia
w zmywarce. • poj. 0,5 l
82203010,90

Dzbanek wykonany z wysokiej
jakości szkła, odpornego na uderzenia i zarysowania. Nadaje się
do mycia w zmywarce.
• poj. 0,5 l
8220318,90

Produkt wykonany ze szkła
hartowanego, odpornego na zarysowania, uderzenia i zmiany
temperatury. Nadaje się do mycia
w zmywarce.
• poj. 1,3 l
82208314,90





brutto pln

Przezroczysty plastikowy dzbanek
na chłodne napoje, z kolorową podstawą. • wys. 27 cm
• śr. maks. 14 cm • poj. 1,7 l
• 4 kolory (zielony, niebieski, czerwony, fioletowy), sprzedawane losowo.
82503724,90

brutto pln



brutto pln

Rehabilitacja,
aktywność ruchowa

NOWOŚĆ

Aktywność
poznawcza

NOWOŚĆ

Relacje społeczne

Wyposażenie Pomieszczenie kuchenne

Termos stalowy 15 l
Termos stalowy
z przyciskiem 1,5 l

Termos stalowy
z pompką

Termos stalowy z pompką.
• poj. 3,5 l
819043159,90

Wykonany ze stali nierdzewnej,
wyposażony w podwójne ścianki
izolowane pianką, 6 zatrzasków
trzymających pokrywę oraz wentyl
odpowietrzający eliminujący
podciśnienie.
819038959,90







Termos stalowy z przyciskiem
dozowania. • poj. 1,5 l
81904179,90
brutto pln

brutto pln

brutto pln

Wykonany z tworzywa sztucznego dzbanek
do miksowania ze spodem z antypoślizgową
gumą. Posiada wewnętrzną miarkę, zdejmowaną
pokrywę oraz praktyczną rączkę. Wyjmowany
środek pokrywy znacznie ułatwia czyste miksowanie, bo pozwala na umieszczenie trzepaczek
miksera wewnątrz dzbanka. Pokrywka z motywem stokrotki oraz ozdobne kropelki sprawiają,
że produkt jest bardzo estetyczny.
• wym. 21,5 x 14,3 cm • poj. 2 l.
82503922,90


brutto pln

819042

Wózki do samodzielnego montażu, wykonane
ze stali nierdzewnej, z półkami ze stali chromowanej,
wyposażone w 4 skrętne koła i 2 hamulce.

Wózek 2-półkowy

• wym. półek 83 x 51 cm
• wym. wózka 90 x 59 x 93 cm
• maksymalne obciążenie 75 kg
808001699,90


brutto pln

Wózek kelnerski 3-półkowy

808002

Warnik do wody

Wózek 15-poziomowy
do transportu tac

• wym. półek 83 x 51 cm
• wym. wózka 90 x 59 x 105 cm
• maksymalne obciążenie 145 kg
819042599,90

• 15 prowadnic na tace
• wym. wózka 38 x 55 x 173,5 cm
• z zabezpieczeniem przed wypadaniem tac
808002
1 299,90





brutto pln
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Warnik z zabudowaną grzałką, wskaźnikiem poziomu płynu w zbiorniku,
termostatem bezpieczeństwa i bezkroplowym kranikiem. Czas zagotowania
płynów to ok. 30 minut.
• Zakres regulacji termostatu – 30 ÷
100°C
• Zasilanie – 230 V • Moc – 2,4 kW
• śr. 23 cm • wys. 48 cm • poj. 10 l
819342459,90
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808001

Plac z ogrodem

Podane ceny są cenami brutto, zawierają 23% podatku VAT.

Multimedia
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Stół terapeutyczny

Dzbanek do miksowania 2 l

Arteterapia

NOWOŚĆ

Wyposażenie

Pomieszczenie kuchenne

NOWOŚĆ

Koszyk-organizer, mix kolorów

Koszyk-organizer, wykonany z bezpiecznego
tworzywa, wyposażony w przegródki dzielące
pojemnik na 6 części. Niezbędny w każdej kuchni,
pomoże utrzymać porządek w szafce bądź w szufladzie, np. z przyprawami.
• kolor transparentny lub limonka (sprzedawane
losowo).
• wys. 8 cm • wym. podstawy 29 x 11,5
• wym. góry 30,5 x 13 cm.
82503812,90


825040

825041

Koszyk Bamboo – mix kolorów

Piękny, inspirowany orientalną naturą koszyk Bamboo będzie ozdobą niejednej półki.
Motywy gałązek i listków bambusa tworzą
bardzo oryginalny produkt.

825042
• wykonany z tworzywa sztucznego
• dostępny w 3 rozmiarach do wyrobu
i 2 kolorach (limonka i szary, sprzedawane
losowo).
825040
23,5 x 17,7 x 8,5 cm.
8,90
825041
29 x 22 x 12 cm.
19,90
825042
39,4 x 27,2 x 16,5 cm. 24,90


brutto pln

brutto pln

Pojemnik Z-Box – mix kolorów

Funkcjonalny, wielozadaniowy pojemnik, który można
wykorzystać w wielu miejscach, do przechowywania
różnych przedmiotów codziennego użytku – dokumentów, odzieży, itp. Wykonany z przezroczystego plastiku.
Kolorowa pokrywa z motywem pasków zebry (różne
kolory, sprzedawane losowo).

825047

825044

• wym. 48,5 x 36 x 25 cm
825047
30 l 

Wielofunkcyjny pojemnik z tworzywa sztucznego, idealny do przechowywania np. żywności
w lodówce czy zamrażarce.
• temperatura użytkowania od -30°C do 100°C
• pokryty lekko tłoczonymi listkami
• 3 kolory (niebieski, limonka, róż), sprzedawane
losowo
• wym. 11,5 x 11,5 x 5,5
825043
0,45 l



825046

825043

Praktyczne pojemniki o prostej linii inspirowanej stylem skandynawskim. Sprawdzą się zarówno w pokojach dziennych, jak i w kuchni czy
łazience. Uchwyty zostały wykonane w ten sposób, by nie zajmowały
dodatkowego miejsca. Dzięki temu pojemniki doskonale wypełniają
przestrzeń na regałach.

029074

• wym. 36 cm x 27 cm x 14 cm
029073
11L, turkusowy

0,00
brutto pln

brutto pln



029073

3,90
brutto pln

590
PLN

Pojemnik z przezroczystego plastiku
z zamykanym wieczkiem
• wym. 14,5 x 10,8 x 5,7 cm
• poj. 0,4 l
0750925,90


• wym. 27 cm x 19 cm x 12 cm
029074
4,5L, różowy

brutto pln

0,00



029075

Pojemnik 0,4 l

45,90
brutto pln

Pojemniki ażurowe z przykrywką

2,50

• wym. 20,5 x 14 x 5 cm
825044
0,9 l

22,90
brutto pln

brutto pln

029076

Pojemniki 45L z przykrywką

Pojemniki inspirowane skandynawskim wzornictwem, charakteryzujące się prostotą i elegancją. Idealne do przechowywania książek, ołówków, pomocy plastycznych i innych przedmiotów związanych z hobby.
Pojemniki oferują wiele możliwości przechowywania w różnych
pomieszczeniach. Gdy nie wszystkie są wypełnione, można je wkładać
jeden w drugi dla zaoszczędzenia miejsca. • wym. 56,2 × 38,5 x 27 cm.
029075
jasny szary
59,90
029076
turkusowy
59,90


brutto pln

790

Pojemnik click-box zielony

Zamykany plastikowy pojemnik
do przechowywania żywności lub
innych drobiazgów.
• wym. 29,6 cm x 20 cm x 8,5 cm
07801513,90


brutto pln

PLN

Pojemnik 0,9 l

Pojemnik z przezroczystego plastiku
z zamykanym wieczkiem
• wym. 21,2 x 14,5 x 5,7 cm
• poj. 0,9 l
0750937,90
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Pojemnik transparentny 134 l

12990
PLN

Duży pojemnik z przezroczystego plastiku, ze zdejmowaną pokrywą.
• poj. 134 l
• wym. 77,8 x 40,2 x 57,4 cm.
075096129,90


brutto pln

SENIOR WIGOR

infolinia: 801 577 544
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Podane ceny są cenami brutto, zawierają 23% podatku VAT.

Pojemnik na żywność

• wym. 38,4 x 28,3 x 19,9 cm
825046
15 l

NOWOŚĆ

Relacje społeczne

Aktywność
poznawcza

Komody z pojemnikami

Rehabilitacja,
aktywność ruchowa

Wyposażenie Pomieszczenie kuchenne

Komoda na kółkach z pojemnikami



brutto pln

Komody z tworzywa sztucznego, na kółkach. Szuflady o poj. 20 l.
Ergonomiczny uchwyt sprawia, że łatwo się je wysuwa.
• wym. wewn. szuflad: 30 x 35 x 16,5 cm
029071
z 3 szufladami
139,90
029072
z 4 szufladami
179,90


brutto pln

Ręczniki jednorazowe wykonane z celulozy, jednowarstwowe.
• 20 x 200 szt. • wym. listka 25 x 23 cm
82208899,90

PLN



brutto pln

Podajnik ręczników

Dozownik na ręczniki papierowe ZZ w listkach wykonany z biało-szarego tworzywa ABS. Wyposażony w wizjer do kontroli
ilości ręczników oraz plastikowy zamek i klucz. Przykręcany
do ściany. Opakowanie zawiera zestaw wkrętów z kołkami.
Sposób dozowania: wyciągnięcie jednej sztuki papieru powoduje
wysunięcie się kolejnej.
• wielkość listka 25 x 23 cm • poj. 400 szt.
• wym. 27 x 13 x 27 cm • waga 0,7 kg
Gwarancja 12 miesięcy.
819313	
89,90
brutto pln

Dozowniki
MYDŁA
W PŁYNIE

Dozownik mydła w płynie wykonany
z biało-szarego tworzywa ABS. Wyposażony
w okienko kontroli poziomu mydła
w dozowniku, zawór niekapek oraz
plastikowy zamek i klucz. Przykręcany
do ściany. Opakowanie zawiera zestaw
wkrętów z kołkami. Gwarancja 2 lata.

Wyposażenie

Podane ceny są cenami brutto, zawierają 23% podatku VAT.
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Ręczniki Z&Z

Dozowniki mydła
w płynie 1 l

• poj. 1 l
• wym. 19,5 x 10,5 x 10,8 cm
• waga 0,33 kg
819349	
39,90
brutto pln

www.seniorplus.edu.pl

Dozowniki mydła
w płynie 0,5 l

• poj. 0,5 l
• wym. 17 x 10,5 x 12,5 cm
• waga 0,38 kg
819350	 49,90
brutto pln

Dozownik mydła
w pianie 0,5 l

• poj. 0,5 l
• wym. 17 x 10,5 x 12,5 cm
• waga 0,38 kg
819351	 49,90
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Komody na kółkach z szufladami

Arteterapia

Komoda z tworzywa sztucznego, na kółkach. Pojemniki o poj. 10 l z wygodnymi
uchwytami.
• wym. wewn. pojemników:
23 x 32 x 13,5 cm
• wym. 29 x 35,5 x 69 cm
029070129,90

Wyposażenie

Pomieszczenie kuchenne

NOWOŚĆ
Pojemnik na odpady 100 l

Praktyczny pojemnik na odpady wykonany
z wysokiej jakości plastiku, dzięki czemu
jest wytrzymały na wszelkie uszkodzenia
(mechaniczne czy spowodowane czynnikami
atmosferycznymi). Kółka oraz przymocowany z boku uchwyt ułatwiają przemieszczanie
pojemnika. Konstrukcja otwieranej ręcznie
pokrywy z uchwytem na środku, pozostawia
zawartość kosza stale zamkniętą i niewidoczną. • poj. 100 l • wym. 60 x 47 x 75 cm
029066
niebieski
189,90
029067
zielony
189,90
029068
żółty
189,90
029069
brązowy
189,90


brutto pln

Kosze na śmieci Flip

Kosze z otwieraną ręcznie uchylną pokrywą,
z dwiema opcjami otwierania: w dół do małych odpadków i w górę do większych.
• dostępne kolory: szary, zielony, niebieski,
czerwony, żółty
• wym. 29,4 x 37,6 x 65,3 cm
• poj. 50 l
029061–1 szary
59,90
029061–2 zielony
59,90
029061–3 niebieski
59,90
029061–4 czerwony
59,90
029061–5 żółty
59,90


brutto pln

dvojdílný rám pro
upevnění pytlů

víko s automatickým
zavíráním

Konstrukcja zgrzewana pojemnika oparta
na profilach zamkniętych, drzwi do każdej
komory zamykane na zamek. Pojemnik
posiada otwory wlotowe z samoczynnie
zamykającymi się uchylnymi klapami,
wokół otworów zamontowano uszczelki.
W każdej komorze pojemnika umieszczono wysuwaną na prowadnicach
teleskopowych, dwuelementową ramę
do zawieszania worków. Pojemnik pomalowany farbą proszkową na kolor szary.
• wym. 107 x 106,5 x 35 cm
• wym. drzwiczek 35 x 80 cm
• wym. otworów 20,5 x 22,5 cm
• wym. pojemników 30 x 30 x 77 cm
803071
1 399,90


brutto pln

Pedałowy kosz wykonany z matowej stali nierdzewnej,
szczotkowanej, otwierany przy pomocy pedała. Wewnętrzny pojemnik wykonany z trwałego tworzywa sztucznego
ABS. Wyposażony w specjalny uchwyt ułatwiający przenoszenie oraz wolnoopadającą pokrywę.
• poj. 5 l • wym. 20 x 28,5 cm • waga 1,3 kg
81934889,90

Kosz prostokątny z pokrywą otwieraną na boki. Ze względu
na rozmiar można umieścić kilka koszy obok siebie, co pozwala na umiejętne segregowanie śmieci. Estetycznie wykonany,
przydatny w każdym domu lub biurze.
• wym. 24 x 39 x 50 cm
• poj. 25 l
• 4 warianty kolorystyczne (antracyt, szary z zieloną pokrywką, szary z niebieską pokrywką, szary z żółtą pokrywką),
sprzedawane losowo.
82503539,90





Kosz na śmieci pedałowy
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Kosz na śmieci z uchylną pokrywą 25 l – mix
kolorów

SENIOR WIGOR
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infolinia: 801 577 544

brutto pln

Podane ceny są cenami brutto, zawierają 23% podatku VAT.

Pojemnik do segregowania
odpadów 3-komorowy

Wyposażenie
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KLUBOWE

KANAPY I FOTELE, DYWANY,
STOŁY I BIURKA, MULTIMEDIA
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POMIESZCZENIE
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Pomieszczenie klubowe

POMIESZCZENIA

Podane ceny są cenami brutto, zawierają 23% podatku VAT.

KLUBOWE
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Rehabilitacja,
aktywność ruchowa

Wyposażenie Pomieszczenie klubowe

Pomieszczenie klubowe

Podane ceny są cenami brutto, zawierają 23% podatku VAT.

Wyposażenie
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POMIESZCZENIA
KLUBOWE
Z BIBLIOTECZKĄ

Pomieszczenie klubowe to miejsce relaksu,
spotkań lub gier towarzyskich seniorów. Wyposażenie pomieszczenia w solidne i estetyczne meble
zapewnia wygodę i długotrwałe zadowolenie
użytkowników. Różnorodność szafek z kolekcji
Flexi (str. 158-171) zapewnia możliwość aranżowania pomieszczeń z uwzględnieniem szczególnych potrzeb użytkowników. Szafki otwarte lub
z drzwiczkami to miejsce do przechowywania gier
i pomocy, biblioteczka ze schowkami to propozycja doskonała do przechowywania i eksponowania czasopism oraz książek.

więcej informacji na stronach 158-171
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Więcej szafek z kolekcji
QUADRO na str. 172-186
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więcej informacji na stronach 214
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STOŁY

NA METALOWEJ
KONSTRUKCJI

Stoły kawowe Expo śr. 80 cm
• śr. 80 cm • wys. 50 cm
092954
buk
092955
klon

219,90
219,90
brutto pln

Stoły na metalowej konstrukcji w kolorze aluminium, którą
tworzy rama i nogi wyposażone w stopkę regulacyjną. Stopka
umożliwia idealne wypoziomowanie mebla – regulacja
w zakresie do 25 mm. Blaty stołów wykonane z płyty
laminowanej o gr. 25 mm wykończonej obrzeżem o gr. 2 mm.

Stół kawowy Expo śr. 80 cm
• śr. 80 cm • wys. 76 cm
092480
buk
092481
klon


Stoły owalne 120 x 200 cm

229,90
229,90

• wym. 120 x 200 cm
092475
klon

brutto pln

399,90



brutto pln

Stoły owalne 100 x 180 cm
• wym. 100 x 180 cm
092478
klon


359,90
brutto pln

BIBLIOTECZKA
FLEXI

1 199

90
PLN

Biblioteczka Flexi ze schowkami

Pojemna biblioteczka z szafką w dolnej
części i półkami do eksponowania książek
w górnej części. Wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm, w tonacji brzozy.
• wym. 79,5 x 41 x 186 cm
• szafka z 2 półkami, każda
o wym. 37 x 35,5 x 31,5 cm
• 9 przegódek o wym. 24 x 34 x 34 cm
100900
1 199,90


brutto pln

Krzesła na płozach MANAGER

Krzesło na płozach z szerokim, komfortowym siedziskiem i ergonomicznie wyprofilowanym oparciem,
tapicerowanym z obu stron. Rama z litego drewna
bukowego, polerowana i lakierowana. Pokryte tkaniną
poliestrową.
• wym. 61 x 56 x 94 cm
• wys. siedziska 46 cm
048184
beżowe
599,90
048185
brązowe
599,90


210

SENIOR WIGOR

infolinia: 801 577 544

brutto pln
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Aktywność
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Wygodne, eleganckie, pasujące do każdego
wnętrza. Fotele tapicerowane, dostępne
w kilku kolorach. Pokryte skajem.
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aktywność ruchowa
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brutto pln

Sofy Club Trio

Wymiary siedziska:
• szer. 118 cm • wys. 77 cm • dwuosobowe
048019
beżowa
799,90
048020
brązowa
799,90
048021
czerwona
799,90
048022
pomarańczowa
799,90
048023
czarna
799,90

Wymiary siedziska:
• szer. 168 cm • wys. 77 cm • trzyosobowe
048024
beżowa
1 199,90
048025
brązowa
1 199,90
048026
czerwona
1 199,90
048027
pomarańczowa
1 199,90
048028
czarna
1 199,90





brutto pln

279

brutto pln

PLN

Wyposażenie

Podane ceny są cenami brutto, zawierają 23% podatku VAT.

90

Krzesło Visa alu

Obszerne, komfortowe siedziska i oparcia, szeroka gama kolorystyczna, staranne wykonanie.
Wygodne oraz praktyczne. Materiał 100%
poliester. • szer. 45 cm • wys. 83,5 cm
048009
szare
279,90
048010
zielone
279,90
048011
granatowe
279,90
048012
pomarańczowe
279,90
048013
czerwone
279,90


www.seniorplus.edu.pl
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Sofy Club Duo

Multimedia

Wymiary siedziska:
• szer. 59 cm • wys. 77 cm • jednoosobowy
048014
beżowy
479,90
048015
brązowy
479,90
048016
czerwony
479,90
048017
pomarańczowy
479,90
048018
czarny
479,90

brutto pln
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Fotele Club

Arteterapia

FOTELE I SOFY CLUB

Pomieszczenie klubowe

SIEDZISKA INFLAMEA
Wygodne fotele
o nowoczesnym kształcie,
w wielu kolorach do wyboru.
Metalowe okrągłe nóżki
umożliwiają poziomowanie
mebla. Siedziska i oparcia
są pokryte wysokiej jakości,
bardzo wytrzymałą tkaniną.
Bardzo duża odporność
na plamy i zabrudzenia.
100% poliester. Gramatura:
476 g/mb. Klasa palności: B1.
Ścieralność: 96 000 cykli.
• wys. siedziska 41 cm
• gł. siedziska 52 cm

Fotele 1-osobowe Inflamea 1

Fotele 1-osobowe Inflamea 2





• wym. 62 x 70 x 80 cm
101431
czerwony
699,90
101432
pomarańczowy699,90
101433
zielony
699,90
101434
jasnozielony 699,90
101435
granatowy 699,90
101436
jasnoniebieski699,90
101437
jasnoszary 699,90
101438
ciemnoszary 699,90
101439
musztardowy 699,90
101440
jasnobrązowy 699,90

101431

999

90
PLN

101443

brutto pln

Fotele 2-osobowe Inflamea 1

• wym. 123 x 70 x 80 cm
101441
czerwony
999,90
101442
pomarańczowy999,90
101443
zielony
999,90
101444
jasnozielony 999,90
101445
granatowy
999,90
101446
jasnoniebieski 999,90
101447
jasnoszary
999,90
101448
ciemnoszary 999,90
101449
musztardowy 999,90
101450
jasnobrązowy 999,90


brutto pln

Fotele 3-osobowe Inflamea 1

101455

599

90

Meble Inflamea wykonane są
z trudnopalnych materiałów.
Inflamea I – trudnopalna
tkanina i standardowa pianka.
Inflamea II – trudnopalna
tkanina i trudnopalna pianka.

101464

PLN
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• wym. 62 x 70 x 80 cm
101527
czerwony
799,90
101528
pomarańczowy799,90
101529
zielony
799,90
101530
jasnozielony 799,90
101531
granatowy 799,90
101532
jasnoniebieski799,90
101533
jasnoszary
799,90
101534
ciemnoszary 799,90
101535
musztardowy 799,90
101536
jasnobrązowy 799,90
brutto pln

Fotele 2-osobowe Inflamea 2
• wym. 123 x 70 x 80 cm
101537
czerwony
101538
pomarańczowy
101539
zielony
101540
jasnozielony
101541
granatowy
101542
jasnoniebieski
101543
jasnoszary
101544
ciemnoszary
101545
musztardowy
101546
jasnobrązowy

1 299,90
1 299,90
1 299,90
1 299,90
1 299,90
1 299,90
1 299,90
1 299,90
1 299,90
1 299,90



brutto pln

Fotele 3-osobowe Inflamea 2

• wym. 145 x 70 x 80 cm
101451
czerwony
101452
pomarańczowy
101453
zielony
101454
jasnozielony
101455
granatowy
101456
jasnoniebieski
101457
jasnoszary
101458
ciemnoszary
101459
musztardowy
101460
jasnobrązowy

1 199,90
1 199,90
1 199,90
1 199,90
1 199,90
1 199,90
1 199,90
1 199,90
1 199,90
1 199,90

• wym. 145 x 70 x 80 cm
101547
czerwony
101548
pomarańczowy
101549
zielony
101550
jasnozielony
101551
granatowy
101552
jasnoniebieski
101553
jasnoszary
101554
ciemnoszary
101555
musztardowy
101556
jasnobrązowy

1 599,90
1 599,90
1 599,90
1 599,90
1 599,90
1 599,90
1 599,90
1 599,90
1 599,90
1 599,90



brutto pln



brutto pln

Fotele narożne Inflamea 1

Fotele narożne Inflamea 2





• wym. 70 x 70 x 80 cm
101461
czerwony
599,90
101462
pomarańczowy599,90
101463
zielony
599,90
101464
jasnozielony 599,90
101465
granatowy 599,90
101466
jasnoniebieski 599,90
101467
jasnoszary
599,90
101468
ciemnoszary 599,90
101469
musztardowy 599,90
101470
jasnobrązowy 599,90
brutto pln

Fotele rogowe Inflamea 1

101477

można dowolnie
ze sobą zestawiać

• wym. 110 x 110 x 80 cm
• dł. boku 70 cm
101471
czerwony
101472
pomarańczowy
101473
zielony
101474
jasnozielony
101475
granatowy
101476
jasnoniebieski
101477
jasnoszary
101478
ciemnoszary
101479
musztardowy
101480
jasnobrązowy


• wym. 70 x 70 x 80 cm
101557
czerwony
799,90
101558
pomarańczowy799,90
101559
zielony
799,90
101560
jasnozielony 799,90
101561
granatowy 799,90
101562
jasnoniebieski 799,90
101563
jasnoszary
799,90
101564
ciemnoszary 799,90
101565
musztardowy 799,90
101566
jasnobrązowy 799,90
brutto pln

Fotele rogowe Inflamea 2

1 799,90
1 799,90
1 799,90
1 799,90
1 799,90
1 799,90
1 799,90
1 799,90
1 799,90
1 799,90

• wym. 110 x 110 x 80 cm
• dł. boku 70 cm
101567
czerwony
101568
pomarańczowy
101569
zielony
101570
jasnozielony
101571
granatowy
101572
jasnoniebieski
101573
jasnoszary
101574
ciemnoszary
101575
musztardowy
101576
jasnobrązowy

2 299,90
2 299,90
2 299,90
2 299,90
2 299,90
2 299,90
2 299,90
2 299,90
2 299,90
2 299,90

brutto pln



brutto pln

infolinia: 801 577 544
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NOWOŚĆ

Siedziska Relax

Wygodne i wytrzymałe siedziska z pianki, na drewnianym stelażu. Meble pokryto estetyczną
i miłą w dotyku tkaniną. Dostępne na okrągłych lub kwadratowych nóżkach aluminiowych,
z końcówkami z tworzywa. Końcówki nóżek są wykręcane, co umożliwia zwiększenie wysokości
mebli o ok. 3,5 cm. • wys. siedziska 47 cm • gł. siedziska 52 cm

Pufa Relax okrągła szaro-zielona
• śr. 61 cm • wys. 40 cm
096636
kwadratowe nóżki
096682
okrągłe nóżki

699,90
699,90
brutto pln

Sofa Relax szaro-zielona

• wym. 145 x 76 x 92 cm
096632
kwadratowe nóżki 1 999,90
096680
okrągłe nóżki
1 999,90

Fotel Relax szaro-zielony

• wym. 87 x 76 x 92 cm
096633
kwadratowe nóżki 1 499,90
096681
okrągłe nóżki
1 499,90

brutto pln

brutto pln

Pufa Relax kwadratowa szaro-zielona
• wym. 65 x 65 x 40 cm
096637
kwadratowe nóżki
096683
okrągłe nóżki

699,90
699,90
brutto pln

Pufa Relax okrągła granatowa
• śr. 61 cm • wys. 40 cm
096640
kwadratowe nóżki
096686
okrągłe nóżki

699,90
699,90
brutto pln

Sofa Relax granatowa

• wym. 145 x 76 x 92 cm
096638
kwadratowe nóżki 1 999,90
096684
okrągłe nóżki
1 999,90

Fotel Relax granatowy

• wym. 87 x 76 x 92 cm
096639
kwadratowe nóżki 1 499,90
096685
okrągłe nóżki
1 499,90

brutto pln

brutto pln

• wym. 65 x 65 x 40 cm
096641
kwadratowe nóżki
096687
okrągłe nóżki

699,90
699,90
brutto pln

Podane ceny są cenami brutto, zawierają 23% podatku VAT.
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Poduszki prostokątne i kwadratowe

5990
PLN

101704

101705

101706

101707

101708

101709

101710

101711

101712

Arteterapia

Poduszki ze zdejmowanym materiałowym pokrowcem zapinanym na suwak.
• temperatura prania pokrowca: 30 °C • pokrowiec: 100% poliester
• wypełnienie poduszek: granulat silikonowy • 2 szt.

brutto pln

6990
PLN

101713

101714

101715

101716

101717

101718

101719

101720

101721

• wym. 40 x 40 x 15 cm
101713
niebieskie
101714
motyw płotka
101715
motyw strzałek
101716
motyw trójkątów
101717
motyw rombów
101718
szary melanż
101719
motyw kółek
101720
żółte
101721
limonka


69,90
69,90
69,90
69,90
69,90
69,90
69,90
69,90
69,90
brutto pln
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59,90
59,90
59,90
59,90
59,90
59,90
59,90
59,90
59,90

Multimedia

• wym. 40 x 30 x 12 cm
101704
niebieskie
101705
motyw płotka
101706
motyw strzałek
101707
motyw trójkątów
101708
motyw rombów
101709
szary melanż
101710
motyw kółek
101711
żółte
101712
limonka

Stół terapeutyczny

Poduszki prostokątne

215

Wyposażenie

Pomieszczenie klubowe

Kanapa Luna 3-osobowa – tkanina trudnopalna
Wygodna kanapa z solidnym, drewnianym stelażem.
Oparcie i siedzisko wykonane z pianki pokrytej niepalną
tkaniną.
• wym. 209 x 68 x 93 cm • wys. siedziska 46 cm
• gł. siedziska 48 cm
096102
2 999,90


brutto pln

Kanapy wyciszające Arkadia

Kanapy pokryte trudnopalną tkaniną obiciową, według normy PNEN 1021. 100% poliester, gramatura 325 g/m2 ± 5%. Odporność na
ścieranie: min. 80 000 cykli. Posiada certyfikat Oeko-Tex Klasa I.

Kanapa wyciszająca Arkadia
z zielonymi bokami
101614

1 399,90

Kanapa wyciszająca Arkadia
z bokami ze sklejki
101615

brutto pln

1 39990
PLN
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brutto pln

1 39990
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Wysoka kanapa z zabudowanymi bokami pozwoli stworzyć
spokojne miejsce odpoczynku i wyciszenia, zapewnia także
podparcie dla głowy podczas siedzenia. Wykonana z pianki
pokrytej trudnopalną tkaniną. Stelaż z profilu metalowego. Boki
kanapy wykonane ze sklejki lub sklejki pokrytej tkaniną filcową.
• wym. 131 x 70 x 142 cm
• wys. siedziska 42 cm • gł. siedziska 53 cm

Dywan o jednolitym kolorze. Skład runa 100% PP
heat-set frise, przędza pojedyncza. Posiadają Certyfikat
Zgodności tzn. Atest Higieniczny. • wym. 2 x 2 m
056031
zielony
359,90
056032
niebieski
359,90
056033
terakota
359,90
056109
szary
359,90


brutto pln

Aktywność
poznawcza

DYWANY

Dywany jednokolorowe 2 x 2 m

Dywany jednokolorowe 2 x 3 m

Dywan o jednolitym kolorze. Skład runa 100% PP
heat-set frise przędza pojedyncza. Posiadaja Certyfikat
Zgodności tzn. atest Higieniczny. • wym. 2 x 3 m
056035
zielony
519,90
056036
niebieski
519,90
056037
terakota
519,90
056110
szary
519,90
brutto pln

Relacje społeczne



Rehabilitacja,
aktywność ruchowa

Wyposażenie Pomieszczenie klubowe

Dywany jednokolorowe 3 x 4 m

Dywan o jednolitym kolorze. Skład runa 100% PP
heat-set frise przędza pojedyncza. Posiadaja Certyfikat
Zgodności tzn. atest Higieniczny. • wym. 3 x 4 m
056039
zielony
1 099,90
056040
niebieski
1 099,90
056041
terakota
1 099,90
056111
szary
1 099,90


brutto pln

Dywany jednokolorowe 4 x 5 m

brutto pln

Stół terapeutyczny



Arteterapia

Dywan o jednolitym kolorze. Skład runa 100% PP
heat-set frise, przędza pojedyncza. Posiadają Certyfikat
Zgodności tzn. Atest Higieniczny. • wym. 4 x 5 m
056095
zielony
1 899,90
056096
niebieski
1 899,90
056097
terakota
1 899,90
056112
szary
1 899,90

Dywan Choco szary

056131
056132
056133

1,6 x 2,2 m
2 x 3 m
1,4 x 2 m

Multimedia

Skład runa 100% PP heat-set frise przędza
pojedyncza. Posiada Certyfikat Zgodności
– tzn. Atest Higieniczny.

299,90
499,90
249,90
brutto pln

056134
056135
056136

2 x 3 m
1,6 x 2,2 m
1,4 x 2 m

529,90
299,90
249,90

Dywan Polana bordo

056137
056138
056139

3 x 4 m
2,4 x 3,4 m
2 x 3 m

1 199,90
799,90
589,90

056132

056134

056139

056140

Wyposażenie

brutto pln

brutto pln

Dywan Baka zielony

056140
056141
056142

2 x 3 m
1,6 x 2,2 m
1,4 x 2 m

539,90
319,90
249,90
brutto pln

www.seniorplus.edu.pl
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GRY TOWARZYSKIE
NOWOŚĆ
Polska Luxtorpeda

Polska Luxtorpeda to gra imprezowa, przy której świetnie będą się
bawić młodsi i starsi. Pudełko zawiera wersję podstawową, w którą mogą grać nawet 5-letnie dzieci, oraz rozszerzenie dla starszych
graczy! Dynamiczna rozgrywka spodoba się fanom gier typu Dobble czy Jungle Speed. W grze występują różne postaci i obiekty
związane z polską kulturą, historią i przyrodą. Jednak żeby wygrać,
nie trzeba ich znać – o zwycięstwie zadecydują pamięć i refleks!
Ale przy okazji można się też czegoś nauczyć...
• 112 kart o wym. 10 x 6,2 cm • instrukcja
• czas gry ok. 20 min • dla 2–8 graczy
06302849,90


brutto pln

Więcej gier towarzyskich na str. 64

Polsko-angielska gra stworzona w oparciu o mechanizmy podobne do gry Monopoly. Na planszy znajduje
się 56 pól przedstawiających atrakcje turystyczne
województwa łódzkiego. Gracz losuje jedną z ośmiu
postaci związanych z regionem i wciela się w nią.
Po rzucie kostką musi odpowiedzieć na pytanie o historię i atrakcje regionu Może stawiać pensjonaty lub
pałace, do których inni gracze kupują bilety wstępu.
Wygrywa gracz, który uzbiera najwięcej pieniędzy.

69

90

Pan tu nie stał! – gra

Celem gry jest walka o deficytowe
towary pojawiające się w sklepach. Nie
będzie to jednak takie łatwe, ponieważ
wszyscy gracze będą próbowali je zdobyć. Należy obserwować, co pojawia
się w sklepach i nie dać się wypchnąć
z kolejki. No chyba, że ktoś krzyknie ci
do ucha Pan tu nie stał!
• 4 sklepy o wym. 10 x 10 cm, na 4
oddzielnych kartonikach które tworzą
planszę gry
• 5 kart pomocy o wym. 6 x 9 cm
• 36 kartoników z produktami
o wym. 3,2 x 3,2 cm
• 100 kart o wym. 6 x 9 cm
• od 3 do 5 graczy
06302169,90

PLN
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• plansza z 62 atrakcjami województwa łódzkiego
o wym. 68 x 68 cm
• 8 pionków • 8 kart postaci
• plik banknotów, ok 100 szt.
• 59 kart atrakcji turystycznych
• książka z instrukcją oraz pytaniami do gry
• 30 pionków pensjonatów i willi
• 2 kostki do gry • dla 2–8 graczy
14421689,90


90
PLN
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Pan tu nie stał! Demoludy – gra

Gracze przenoszą się do czasów PRL.
Próbują sprowadzić do Polski towary,
których brakuje na półkach. Aby tego
dokonać, gracze będą podróżować
do różnych państw i brać udział w zaciętych licytacjach.
• 5 kart aut o wym. 12,5 x 8 cm
• karta paszport o wym. 12,5 x 8 cm
• karta o wym. 7,5 x 10 cm
• karta „po ruchu dobierz kartę”
o wym. 4 x 7,5 cm
• gazeta „Forum ludowe” 4 str.
o wym. 33 x 19 cm
• 25 kartoników z produktami
o wym. 3,2 x 3,2 cm
• 110 kart o wym. 6 x 9 cm
• od 3 do 5 graczy
06302269,90
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4990
PLN

Quiz o Europie

Gracze mogą odpowiadać na 180
pytań z 45 kart, a do wyboru mają
540 odpowiedzi
• plansza • pionki 3 szt.
• karty • kostka do gry
• żetony • k lepsydra • instrukcja
04104149,90
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Szachy

• plansza o wym. 42 x 34 cm
• 32 figury o wys. od 3 do 6,5 cm
04113149,90
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infolinia: 801 577 544

Podane ceny są cenami brutto, zawierają 23% podatku VAT.

Gra Odkryj Łódzkie

MULTIMEDIA

NOWOŚĆ

Rehabilitacja,
aktywność ruchowa

Wyposażenie Pomieszczenie klubowe
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ELEMENTY

NOWOŚĆ

magnetyczne

Drukarka kolorowa Epson L310

Drukarka zapewnia wysoką jakość oraz bardzo niski koszt drukowania.
Kluczowe cechy: • Wyjątkowo niski koszt drukowania
• Bezproblemowe przygotowanie do pracy i konserwacja
Specyfikacja:
• Rozdzielczość drukowania 5.760 x 1.440 DPI
• Szybkość druku 9,2 Str./min. Monochromatyczny, 4,5 Str./min. kolor
• Formaty papieru A4, A5, A6, B5, C6 (koperta), DL (koperta), Nr 10 (koperta), Letter, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 16:9
• Drukowanie dwustronne (Ręczna obsługa)
• Wymiary produktu 482 x 222 x 130 mm
(Szerokość x Głębokość x Wysokość)
• Waga produktu 2,8 kg
W zestawie:
• 4 oddzielne butelki (70 ml) z atramentem (czarny, błękitny, żółty, purpurowy) oraz 2 dodatkowe butelki z czarnym atramentem
• Urządzenie podstawowe • Kabel zasilający • Instrukcja montażu
• Oprogramowanie (CD) • Karta gwarancyjna
085106710,90


Relacje społeczne

• 146165 – Tablica interaktywna dotykowa ceramiczna
Insgraf MT Multitouch
• 047011 – Projektor krótkoogniskowy EPSON EB-520
• IT01269 – Uchwyt do projektora UPXS
ZEST8073
6 999,90

Aktywność
poznawcza

Zestaw multimedialny IV

brutto pln

Arteterapia

więcej sprzętu na stronie 135, 136

Odtwarzacz DVD PHILIPS DVP2880/58

Radioodtwarzacz Philips AZ385/12



• moc wzmacniacza – 2 W • t uner radiowy FM
• wyświetlacz LCD• odtwarzacz CD, WMA i MP3
• port USB i wejście audio 3,5 mm
• dynamiczne wzmocnienie basów • dźwięk stereo
• zasilacz (w zestawie) lub baterie – 6 x LR14 (brak w zestawie)
085036469,90

brutto pln
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• LED • HD Ready • Procesor: Triple XD Engine
• Przekątna ekranu: 32 cale (80 cm) • Format ekranu: 16/9
• Rozdzielczość: 1366 x 768 • Optymalizacja obrazu: PMI 300
• System dźwięku: Stereo • Tuner cyfrowy: DVB-C, DVB-T
• Funkcje obrazu: Picture Wizard III
• Komunikacja: HDMIx1, USBx1
• Roczne zużycie energii [kWh]: 37
085075
1 299,90

• LED • Full HD • Procesor: HyperReal Engine
• Przekątna ekranu: 40 cali (100 cm) • Format ekranu: 16/9
• Rozdzielczość: 1920 x 1080 • Optymalizacja obrazu: PQI 200
• Zastosowane technologie: Digital Clean View,
Wide Color Enhancer Plus
• System dźwięku: 2.0 • Tuner cyfrowy: DVB-C, DVB-T
• Funkcje obrazu: PIP, Tryb filmowy, Tryb gier
• Komunikacja: HDMIx2, USBx1,
• Wyjście cyfrowe audio – optyczne, common Interface – CI+ (1.3),
Pozostałe złącza – Komponentowe, Kompozytowe
• Roczne zużycie energii [kWh]: 73
085076
1 999,90





Telewizor 32’’

brutto pln
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Wyposażenie

Telewizor 40’’

Plac z ogrodem

Podane ceny są cenami brutto, zawierają 23% podatku VAT.

Multimedia



Stół terapeutyczny

Odtwarzanie wideo: Formaty kompresji: DivX Ultra, MPEG1,
MPEG2 Obsługiwane typy płyt CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD,
DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, Kodak Picture Disc, SVCD, VCD.
Dźwięk Dolby Digital. Przetwornik cyfrowo-analogowy 24 bity,
192 kHz. Gniazda z przodu: USB 2.0. Gniazda z tyłu: Wyjście
analogowe audio L/P, Kompozytowe wyjście wideo (CVBS),
Koncentryczne wyjście cyfrowe, Wyjście HDMI.
085024259,90

Pomieszczenie klubowe

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

Laptop Acer TravelMate P259

Laptop Acer TravelMate P249

Laptop Acer TravelMate B117

Laptop o parametrach minimalnych:
• Ekran o przekątnej 14 cali
• Procesor: Intel Celeron 3855U
• Pamięć RAM: 4 GB • Dysk: 500 GB
• Karta graficzna: Intel HD Graphics.
• Wbudowany napęd optyczny: Nagrywarka DVD
8x Super-Multi
• Złącza: 1x D-SUB, 1x HDMI, 2x USB 3.0,
1x USB 2.0, Czytnik kart SD
• Komunikacja: Wi-Fi, Bluetooth 4.0
• System operacyjny: Windows 10 Pro (64 Bit) EDU
• Kolor: czarny
Możliwa zmiana parametrów.
• produkt wymaga baterii (są w zestawie)
085087
1 899,90

Laptop o parametrach minimalnych:
• Ekran o przekątnej 15,6 cali
• Procesor: Intel Core i3
• Pamięć RAM: 4 GB
• Dysk: 1 TB
• Karta graficzna: NVIDIA GeForce 940MX
• Wbudowany napęd optyczny: Nagrywarka DVD
8x Super-Multi
• Złącza: 1x D-SUB, 1x HDMI, 1x USB Typ C (3.1),
2x USB 3.0, 1x USB 2.0, Czytnik kart SD
• Komunikacja: Wi-Fi, Bluetooth 4.0
• System operacyjny: Windows 10 Pro (64 Bit) EDU
• Kolor: czarny
Możliwa zmiana parametrów.
• produkt wymaga baterii (są w zestawie)
085088
3 399,90

Laptop o parametrach minimalnych:
• Ekran o przekątnej 11,6 cali
• Procesor: Intel Celeron N3060
• Pamięć RAM: 4 GB
• Dysk: 32 GB eMMC
• Karta graficzna: Intel HD Graphics
• Wbudowany napęd optyczny: Brak
• Złącza: 1x HDMI, 1x USB 3.0, 1x USB 2.0,
Czytnik kart SD
• Komunikacja: Wi-Fi, Bluetooth 4.0
• System operacyjny: Windows 10 Pro (64 Bit) EDU
• Kolor: czarny
Możliwa zmiana parametrów.
• produkt wymaga baterii (są w zestawie)
085089
1 399,90
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Laptop 2w1 Acer TravelMate B118

Laptop 2w1 z dotykowym ekranem który może
służyć również jako tablet. Parametry minimalne:
• Ekran o przekątnej 11,6 cali – dotykowy
• Procesor: Intel Pentium N4200
• Pamięć RAM: 4 GB
• Dysk: 64 GB eMMC
• Karta graficzna: Intel HD Graphics
• Wbudowany napęd optyczny: Brak
• Złącza: 1x HDMI, 1x USB 3.0, 1x USB 2.0, Czytnik
kart SD
• Komunikacja: Wi-Fi, Bluetooth 4.0
• System operacyjny: Windows 10 S
• W zestawie: Stylus Pen (Rysik)
• Kolor: czarny
Możliwa zmiana parametrów.
085090
1 999,90
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NOWOŚĆ

Tablet Acer Iconia One 10

Parametry tabletu:
• Ekran: 10 cali, Multi-touch 10-punktowy
• Procesor: 4-rdzeniowy procesor o taktowaniu
1.3 GHz
• Pojemność: 16 GB eMMC
• Pamięć RAM: 2 GB
• Komunikacja: Wi-Fi, Bluetooth 4.0, LTE
• Dodatkowe funkcje: Wbudowany moduł nawigacji
GPS
• Czytnik kart pamięci microSD/SDXC (możliwość
rozbudowy do 128 GB)
• Aparat: przód 2 Mpix, tył 5 Mpix
• System: Android 6.0 (Marshmallow)
Możliwa zmiana parametrów.
• produkt wymaga baterii (są w zestawie)
085091999,90
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Tablet Acer Iconia One 7

Parametry tabletu:
• Ekran: 7 cali
• Procesor: 4-rdzeniowy procesor o taktowaniu
1.3 GHz
• Pojemność: 16 GB eMMC
• Pamięć RAM: 1 GB
• Komunikacja: Wi-Fi, Bluetooth 4.0
• Dodatkowe funkcje: Wbudowany moduł nawigacji
GPS
• Czytnik kart pamięci microSD/SDXC (możliwość
rozbudowy do 128 GB)
• Aparat: przód 0.3 Mpix, tył 2 Mpix
• System: Android 6.0 (Marshmallow)
Możliwa zmiana parametrów.
• produkt wymaga baterii (są w zestawie)
085092599,90


brutto pln

NOWOŚĆ

Bezprzewodowa mysz optyczna
NOWOŚĆ
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Torba do notebooka 15,6
Torbanlaptopa o przekątnej 15,6 cali. Nadaje się
również do mniejszych laptopów.
08509399,90

Bezprzewodowa mysz optyczna. Wyposażona jest w 3 przyciski oraz rolkę.
• Rozdzielczość 1000 dpi
• Kolor czarny.
08509479,90
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Podane ceny są cenami brutto, zawierają 23% podatku VAT.

Wyposażenie

25990
PLN

Rehabilitacja,
aktywność ruchowa

Wyposażenie Pomieszczenie klubowe

Stoliki komputerowe STANDARD z półką
na komputer i szufladą na klawiaturę



klon

buk

Aktywność
poznawcza

Stoliki komputerowe wykonane z płyty laminowanej
o gr. 18 mm wykończonej obrzeżem o gr. 2 mm.
Posiadają wysuwaną półkę pod klawiaturę oraz
półkę na komputer montowaną po dowolnej stronie
stolika. • wym. 76 x 58 cm
D052491–05
klon
259,90
D052491–08
buk
259,90
brutto pln

34990
Stoliki komputerowe STANDARD PLUS
z półką na komputer i szufladą na klawiaturę
Stoliki komputerowe na metalowej konstrukcji. Blaty
wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 mm, wykończonej obrzeżem o gr. 2 mm. Posiadają wysuwaną
półkę na klawiaturę oraz półkę na komputer montowaną po dowolnej stronie stolika.
• wym. 76 x 58 cm
D052492–6-08–05
klon
349,90
D052492–6-08–08
buk
349,90

buk

brutto pln

Stolik komputerowy TINA I
z regulowaną wysokością

Stolik komputerowy TINA II
z regulowaną wysokością





Mobilny stolik komputerowy
z regulowaną wysokością na metalowej konstrukcji. Blat wykonany
z płyty laminowanej o gr. 18 mm
wykończonej obrzeżem o gr. 2 mm.
Posiada wysuwaną półkę na klawiaturę oraz półkę na myszkę.
• wym. 90 x 50 cm
• wys. 80, 83, 86 cm
D052401–6-08–08399,90

brutto pln

Stół terapeutyczny

Mobilny stolik komputerowy z regulowaną wysokością na metalowej
konstrukcji. Blat wykonany z płyty
laminowanej o gr. 18 mm wykończonej
obrzeżem o gr. 2 mm. Posiada wysuwaną półkę na klawiaturę oraz półkę
na myszkę.
• wym. 60 x 50 cm
• wys. 80, 83, 86 cm
D052402–6-08–08359,90

Arteterapia



klon

Relacje społeczne

PLN
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Biurka Quadro

klon

Stoliki komputerowe LUX z półką
na komputer i szufladą na klawiaturę

Stoliki komputerowe na metalowych okrągłych
nogach. Blaty wykonane z płyty laminowanej
o gr. 18 mm, wykończonej obrzeżem o gr. 2 mm.
Posiadają wysuwaną półkę na klawiaturę oraz
wieszak na komputer.
• wym. blatu 116 x 58 cm
D052495–6-08–08
buk
399,90
D052495–6-08–05
klon
399,90


• wym. 80 x 60 x 76 cm
• wym. frontu szuflady 46 x 11 cm
• wym. wewn. szuflady 40,5 x 43 x 9 cm
092189
białe
329,90
092226
szare
329,90
092227
błękitne
329,90
092228
niebieskie
329,90
092229
limonkowe
329,90
092230
żółte
329,90
092231
pomarańczowe
329,90
092232
czerwone
329,90
092233
jasnoróżowe
329,90
092234
ciemnoróżowe
329,90
092235
beżowe
329,90
092236
brązowe
329,90
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Wyposażenie

Quadro – biurka z szeroką szufladą

Plac z ogrodem

Podane ceny są cenami brutto, zawierają 23% podatku VAT.

Multimedia

buk

Wyposażenie

Pomieszczenie klubowe

PLAKATY – SENIOR

Plakaty – senior
199146
199147
199148
199149
199150
199151
199152
199153

Jak cieszyć się życiem?
Jak być aktywnym?
Jak poprawić swoją pamięć?
O co możemy poprosić nasze dorosłe dzieci?
Jak radzić sobie z lękiem?
jak radzić sobie z nawracającymi myślami?
Jak żyć w rodzinie?
O co nas proszą nasze dorosłe dzieci?



19,90
19,90
19,90
19,90
19,90
19,90
19,90
19,90

1990
PLN
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Lupa z podświetlaczem

Idealna w sytuacjach, gdy nie tylko potrzeba powiększenia, ale i światła! Dzięki kombinacji diod LED oraz
podwójnego szkiełka powiększającego (2 szkiełka
główne, 4 pomocnicze) to wszechstronne urządzenie
nie tylko sprawdza się w każdej sytuacji, ale i jest
wystarczająco małe by schować je w kieszeni lub
torebce. Działa zarówno przy włączonych diodach,
jak i bez. Urządzenie ma komplet baterii.
01322239,90
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Podstawka do książek

Zegar Moje Bambino

Starannie wykonany zegar z kolorowymi cyframi.
• śr. 29,5 cm • gr. 4 cm • wymagana 1 bateria AA
19913235,90

Metalowa podstawka do podpierania książek.
Zestaw składa się z 2 części.
• wym. 15,4 x 10,8 x 12,5 cm
01400832,90
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Podane ceny są cenami brutto, zawierają 23% podatku VAT.

Seria plakatów przedstawiających rady dla seniorów
oraz ich bliskich. Zamieszczone na nich hasła są
łatwe w odbiorze, a stosowanie ich sprawi, że życie
codzienne stanie się prostsze i przyjemniejsze.
Plakat najlepiej zawiesić w widocznym miejscu,
by przypominał o stosowaniu umieszczonych
na nich porad. • wym. 48 x 68 cm

MATERACE I KSZTAŁTKI REHABILITACYJNE, DRABINKI,
PRZECHOWYWANIE, PIŁKI, AKCESORIA DO ĆWICZEŃ
SENIOR WIGOR

Plac z ogrodem

Wyposażenie

Multimedia

Stół terapeutyczny

Arteterapia

Relacje społeczne

Aktywność
poznawcza

UTRZYMANIA
AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ

Rehabilitacja,
aktywność ruchowa

POMIESZCZENIE DO

Wyposażenie

Pomieszczenie do utrzymania aktywności fizycznej

Podane ceny są cenami brutto, zawierają 23% podatku VAT.

Pomieszczenie do utrzymania
aktywności ruchowej
lub kinezyterapii

Kinezyterapia to jedna z metod wsparcia seniorów, która polega na leczeniu
ruchem. Ten rodzaj rehabilitacji może
angażować całe ciało, ale nacisk kładziony jest głównie na okolicę objętą
problemem. Kinezyterapia ma na celu
poprawę stanu fizycznego osób starszych, zachowanie sprawnych stawów,
zwiększenie wydolności fizycznej organizmu, a co za tym idzie poprawę jakości
życia. Ćwiczenia prowadzone są pod
okiem specjalisty. Ważnym elementem
rehabilitacji jest pomieszczenie odpowiednio wyposażone w sprzęt, który
pozwala zwiększyć efektywność oraz
atrakcyjność ćwiczeń. Proponujemy szeroką ofertę sprzętu sportowego i rehabilitacyjnego w kategorii Rehabilitacja,
aktywność ruchowa.
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Relacje społeczne

Aktywność
poznawcza

Zadaniem gimnastyki u osób w wieku starszym
jest zachowanie sprawności fizycznej i ogólnej
aktywności życiowej, podnoszenie stanu zdrowia
oraz przeciwdziałanie procesom starzenia się.
Podtrzymywanie sprawności ruchowej jest niezbędne w podeszłym wieku, wpływa na komfort
związany z wykonywaniem codziennych czynności
samoobsługowo, jak również zapewnia właściwą
kondycję psychiczną seniora. W domach i w placówkach, w których przebywają seniorzy, pomieszczenie do utrzymania aktywności fizycznej
jest miejscem niezbędnym i powinno być wyposażone w zróżnicowany sprzęt do ćwiczeń.
W naszej ofercie znajdą Państwo szeroką gamę
mat i materacy o różnych rozmiarach i grubościach. Do małych pomieszczeń polecamy
materace składane, które po zakończeniu ćwiczeń
mogą być przechowywane w formie złożonej.

Rehabilitacja,
aktywność ruchowa

Wyposażenie Pomieszczenie do utrzymania aktywności fizycznej

www.seniorplus.edu.pl

Wyposażenie

Jednym z elementów wyposażenia sali jest leżanka, która świetnie spełni rolę miejsca do kinezyterapii. Jest stabilna, szeroka (80 cm), co pozwala
na swobodne ułożenie się ćwiczącego. Montaż
leżanki do ściany pozwala na jej złożenie po zakończeniu ćwiczeń. Jest to bardzo praktyczne
rozwiązanie w pomieszczeniach o ograniczonej
przestrzeni.

Ważnym elementem w sali aktywności ruchowej
są meble. Pozwalają na uporządkowane przechowywanie drobnego sprzętu. Proponujemy duże
szafy z drzwiami, które są pojemne i funkcjonalne,
jak i małe stoliki lub kosze na piłki, które pozwalają przechowywać przedmioty w zasięgu ręki
rehabilitanta i ćwiczącego.

SENIOR WIGOR

Plac z ogrodem

Podane ceny są cenami brutto, zawierają 23% podatku VAT.

Multimedia

Stół terapeutyczny

Arteterapia

Oferujemy różnorodny sprzęt gimnastyczny,
który pozwala na dobór odpowiednich ćwiczeń
do potrzeb osób starszych. Produkty do ćwiczeń
równowagi typu: kładki, tory, dyski do balansowania zapewniają możliwość wykonywania
ćwiczeń ukierunkowanych na poprawę i utrzymanie niezbędnej sprawności lokomocyjnej.
Utrzymanie równowagi, gibkość, koordynacja
ruchów zmniejszają ryzyko upadków, które często
zdarzają się osobom starszym, dlatego tak ważną
rolę odgrywają ćwiczenia w tym zakresie. Proponujemy również szeroki wybór pomocy służących
do wzmacniania mięśni. Oferowany przez nas
sprzęt jest solidny, estetycznie wykonany, co zapewnia duży komfort ćwiczącemu.
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Wyposażenie

Pomieszczenie do utrzymania aktywności fizycznej

wzmocnione narożniki

uchwyty

Materace grube

Grube materace wykonane z pianki, pokryte łatwą do utrzymania
w czystości tkaniną PCV, wolną od ftalanów. Wysokość swobodnego upadku HIC wynosi więcej niż 3 m (wg PN-EN 1177:2009).
101380
Materac gruby wym. 200 x 100 x 25 cm
999,90
101381
Materac gruby wym. 200 x 150 x 25 cm 1 199,90
101382
Materac gruby wym. 200 x 200 x 25 cm 1 399,90


grubość: 25 cm

25 cm

tkanina PCV

brutto pln

MATERACE

200 cm

gimnastyczne
Stanowią podkład do ćwiczeń. Obszyte trwałą tkaniną PCV,
niezawierającą ftalanów, łatwą do utrzymania w czystości.
• wym. 244,5 x 120 x 3 cm
• wym. 1 elem. 60 x 120 cm
101484
Materac czteroczęściowy 1
399,90
101485
Materac czteroczęściowy 2
399,90

39990
PLN

4,5

brutto pln
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cm

Materace 4-częściowe

99990

od

101009

Materace 3-częściowe
– kształtki rehabilitacyjne



brutto pln

Materac płaski – kształtka
rehabilitacyjna

• wym. 200 x 85 x 8 cm
101004269,90


brutto pln

Materac
– kształtka rehabilitacyjna

Narożniki materaca wzmocniono
trwałą tkaniną PCV.
• wym. 200 x 120 x 6 cm
101139299,90
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Materace gimnastyczne

Pokrowiec materaca wykonany z materiału typu
skaj, wzmocnionego na narożnikach i wypełnionego pianką. Posiada odpowietrzniki i uchwyty
do transportu.
026043
wym. 200 x 120 x 5 cm
359,90
026025
wym. 200 x 120 x 10 cm
499,90
026026
wym. 200 x 120 x 20 cm
799,90


brutto pln
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infolinia: 801 577 544

brutto pln

Podane ceny są cenami brutto, zawierają 23% podatku VAT.

101164

Materace stanowią podkład do ćwiczeń. Obszyte
trwałą tkaniną PCV, niezawierającą ftalanów, łatwą
do utrzymania w czystości.
• wym. po rozłożeniu 180 x 60 x 5 cm
• wym. 180 cm x 60 cm x 5 cm
101009
niebieski
199,90
101164
pomarańczowo-czerwony199,90

Materace

Struktura materacy antypoślizgowych

Aktywność
poznawcza

antypoślizgowe
101322
101323
101324
101325
101326
101327

wym. 183 x 90 x 8 cm niebieski
wym. 150 x 90 x 8 cm niebieski
wym. 90 x 90 x 8 cm niebieski
wym. 40 x 90 x 8 cm niebieski
wym. 200 x 85 x 8 cm niebieski
wym. 159 x 159 x 8 cm niebieski

699,90
599,90
329,90
199,90
759,90
999,90



19990

od

PLN

brutto pln

101322

Relacje społeczne

Stanowią podkład do ćwiczeń. Obszyte trwałą tkaniną PCV, niezawierającą ftalanów, łatwą do utrzymania w czystości, ich podłoże jest
antypoślizgowe. Wysokość swobodnego upadku HIC wynosi 2,1 m (wg
PN-EN 1177:2009).

Materace antypoślizgowe

Rehabilitacja,
aktywność ruchowa

Wyposażenie Pomieszczenie do utrzymania aktywności fizycznej

101324

101323

Arteterapia

101327
101326

Materace lekkie

Stół terapeutyczny

Struktura warstwowa

Multimedia

Materace wykonane z lekkiej, wytrzymałej pianki, pokryte łatwą do utrzymania w czystości
tkaniną PCV, wolną od ftalanów. Struktura materaca: wnętrze wykonane z polietylenu o niskiej gęstości (PE-LD), zewnętrzne warstwy (każda o grubości 1 cm) wykonane z pianki poliuretanowej. Materace zapewniają komfort i bezpieczeństwo ćwiczących na nich osób. Absorbują
siłę uderzenia podczas upadku, dzięki czemu idealnie sprawdzą się jako podkład do ćwiczeń
gimnastycznych i podłoże asekuracyjne. Gramatura ok. 3 kg/m2. Wysokość swobodnego
upadku HIC wynosi 2,1 m (wg PN-EN 1177:2009).

101333

599

90
PLN

polietylen o niskiej
gęstości (PE-LD)
pianka
poliuretanowa

lekkie, ale bardzo wytrzymałe
Materace lekkie niebieskie
101333
101334

wym. 200 x 85 x 8 cm
wym. 100 x 100 x 8 cm



41990

599,90
419,90
brutto pln

101334

PLN
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Plac z ogrodem

Podane ceny są cenami brutto, zawierają 23% podatku VAT.

pianka
poliuretanowa

Wyposażenie

101325

227

Wyposażenie

Pomieszczenie do utrzymania aktywności fizycznej

wys. 70 cm

4590

Mata podłogowa 0,8 cm

Mata podłogowa do ćwiczeń, wykonana z wysokiej jakości materiału
PCV. Dobrze izoluje i chroni przed
chłodem podłogi.
• wym. 183 x 61 x 0,8 cm
52202545,90
brutto pln

49

90

Mata podłogowa 0,6 cm

Mata podłogowa, antypoślizgowa,
wykonana z wysokiej jakości materiału PCV. Do ćwiczeń gimnastycznych.
• wym. 173 x 61 x 0,6 cm
52202649,90


Gruszka rehabilitacyjna

Miękka i wygodna gruszka wypełniona granulatem,
dopasowująca się kształtem do osoby siedzącej. Pokryta
trwałą tkaniną PCV bez ftalanów, którą łatwo utrzymać
w czystości. • waga 5,8 kg • śr. 90 cm • wys. 70 cm
101069359,90

PLN

brutto pln



Walec cienki 40 cm
– kształtka rehabilitacyjna

Walec cienki 90 cm
– kształtka rehabilitacyjna

Walec średni 120 cm
– kształtka rehabilitacyjna







• śr. 20 cm • dł. 40 cm
10101145,90

• śr. 30 cm • dł. 90 cm
101014149,90

brutto pln

brutto pln

• śr. 30 cm • dł. 120 cm
101015179,90
brutto pln

Walec gruby 80 cm
– kształtka rehabilitacyjna

Walec gruby 60 cm
– kształtka rehabilitacyjna





• śr. 40 cm • dł. 80 cm
101016199,90
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• śr. 60 cm • dł. 60 cm
101017259,90

infolinia: 801 577 544

brutto pln

Podane ceny są cenami brutto, zawierają 23% podatku VAT.



PLN

Rehabilitacja,
aktywność ruchowa
Relacje społeczne

Aktywność
poznawcza

Wyposażenie Pomieszczenie do utrzymania aktywności fizycznej

Arteterapia

256 cm

220 cm

lustro

Drabinka gimnastyczna pojedyncza

Drabinka gimnastyczna podwójna

Drabinki gimnastyczne z zaczepami
do montowania do ścian.
• lakierowane drewno • wym. 180 x 256 cm
026004	
999,90

Drabinka do różnego rodzaju ćwiczeń fizycznych
i sprawnościowych. Wyposażona w lustro, dzięki
któremu osoby ćwiczące mogą przyglądać się sobie
podczas gimnastyki. Lustro zamocowane na sklejce
o gr. 18 mm. • śr. szczebli 3 cm • wym. 90 x 220 cm
092483
1 799,90







Drabinki gimnastyczne z zaczepami
do montowania do ścian.
• lakierowane drewno • wym. 90 x 256 cm
026003	
659,90
brutto pln

brutto pln

brutto pln

kółka ułatwiające

Multimedia

Ławki gimnastyczne
026002

przemieszczanie ławki

Stół terapeutyczny

Drabinka przyścienna z lustrem

45990

Wyposażenie

026001

PLN

Ławka gimnastyczna na kółkach

Ławki gimnastyczne

Ławka wykonana z drewna iglastego. Drewniane nogi posiadają
niebrudzące gumowe stopki, a dodatkowo dwie z nich zostały
wyposażone w kółka ułatwiające przemieszczanie ławki. Wsporniki stalowe łączące elementy ławki usztywniają jej konstrukcję
zapewniając stabilność oraz bezpieczeństwo eksploatacji.
Wszystkie krawędzie płyty, belki oraz nóg są zaokrąglone.
Po odwróceniu belka ławki o szerokości 10 cm może służyć jako
równoważnia. • dł. 2 m • szer. 22 cm • wys. 30 cm
026068459,90

Ławki wykonane z lakierowanego drewna iglastego. Drewniane
nogi posiadają niebrudzące stopki z gumy. Wsporniki stalowe
łączące elementy ławki usztywniają jej konstrukcję zapewniając stabilność oraz bezpieczeństwo eksploatacji. Wszystkie
krawędzie płyty, belki oraz nóg są zaokrąglone. Ławka posiada
stały zaczep umożliwiający zawieszanie na drabince, drążku lub
skrzyni gimnastycznej. Po odwróceniu belka ławki o szerokości
10 cm może służyć jako równoważnia. • wys. 31 cm
026001
2 m
429,90
026002
3 m
599,90





brutto pln
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Wyposażenie

Pomieszczenie do utrzymania aktywności fizycznej

Spocznik

Spocznik z wysokim siedziskiem ułatwiającym wstawanie. Siedzisko i oparcie wykonane z pianki pokrytej tkaniną PVC, łatwą
do utrzymania w czystości, metalowy stelaż z drewnianymi
podłokietnikami.
• wym. 135 x 55 x 108 cm
• wym. siedziska i oparcia 135 x 26 x 4 cm
096222499,90


brutto pln

Siedzisko terapeutyczne

Składa się ze stalowej ramy i piankowego siedziska pokrytego
łatwo zmywalną tkaniną PCV.
• wym. siedziska 140 x 26 x 14 cm • reg. wys. 53–63 cm
096223999,90


brutto pln

Kozetki rehabilitacyjne

Kozetki rehabilitacyjne przeznaczone do badań
medycznych. Posiadają metalową konstrukcję
i leżankę pokrytą skajem.

Kozetka 2-częściowa

Kozetka dwuczęściowa z regulowanym kątem nachylenia wezgłowia. • wym. 55 x 50 x 182 cm
091085	
699,90

Kozetka 3-częściowa

Kozetka trzyczęściowa z regulowanym kątem nachylenia wezgłowia i podnóżka. • wym. 72 x 70 x 190 cm
091086	
899,90


1 29990

brutto pln
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Kozetka przyścienna

od
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69990
PLN

SENIOR WIGOR

Kozetka, montowana do ściany, którą w razie potrzeby można w każdej chwili
złożyć. Leże wykonane z pianki, pokryte trwałą tkaniną PCV, łatwą do utrzymania
w czystości. Solidny, metalowy stelaż zapewnia stabilność podczas leżenia na kozetce. Elementy mocujące w komplecie. Stopki z możliwością poziomowania.
• wym. leża 200 x 80 x 6 cm • wys. kozetki 78 cm
095551
1 299,90


brutto pln

infolinia: 801 577 544

Podane ceny są cenami brutto, zawierają 23% podatku VAT.
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39990

NOWOŚĆ

Pojemna szafa z półkami (dwie z nich są wysuwane, co ułatwia
dostęp do umieszczonych tam przedmiotów) i przegrodą. Wykonana
z płyty laminowanej w tonacji brzozy, o gr. 18 mm. W górnej części
znajdują się półki, w dolnej można przechowywać większe przedmioty. Szafę można uzupełnić plastikowymi pojemnikami (372005–
372026 i 372034–372041, sprzedawane osobno).
• wys. półek 18 cm • szer. przegród 32 i 50,5 cm
• wym. 89,1 x 48 x 212,8 cm
092381
1 199,90

Stolik na akcesoria – brzoza





Funkcjonalny stolik na kółkach z pojemnymi półkami pozwala na przechowywanie różnego rodzaju akcesoriów sportowych, muzycznych itp. Akcesoria sprzedawane osobno.
• wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm, w tonacji
brzozy, z obrzeżem PCV
• kolorowe elementy wykonane z płyty MDF o gr. 12 mm
• wym. 90 x 60 x 86 cm
100039B399,90

brutto pln

brutto pln

Szafa wyposażona w 5 półek z rantem. Drzwi perforowane zamykane
na zamek kluczowy. Posiada otwory, które umożliwiają połączenie
szaf ze sobą lub przytwierdzenie ich
do ściany (co wpływa na poprawę
ich stabilności). Każdy zamek wyposażony jest w standardzie w dwa
kluczyki. • wym. 100 x 50 x 200 cm
803065
1 499,90

Szafa do przechowywania sprzętu
sportowego. Posiada skarbczyk,
haki, drążek na skakanki, półkę +
wanienkę na piłki, przegródki na kije,
tyczki i inne przybory sportowe.
Konstrukcja jest zgrzewana nie skręcana, dzięki czemu nie jest narażona
na odkształcanie. Szafa dostarczana
w całość bez potrzeby montażu.
Posiada otwory, które umożliwiają
połączenie szaf ze sobą lub przytwierdzenie ich do ściany (co wpływa
na poprawę ich stabilności). Każdy
zamek wyposażony jest w standardzie w dwa kluczyki.
• wym. 100 x 50 x 200 cm
803066
1 999,90





PLN

Szafa sportowa z drzwiami
perforowanymi

brutto pln

brutto pln
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2 79990
PLN

Szafa sportowa
z przesuwnymi drzwiami

Szafa na sprzęt sportowy

Szafa wyposażona w drążek na skakanki, skarbczyk, półkę z pojemnikiem na piłki, przegródki na kije
i inne przybory sportowe po lewej
stronie. Po prawej stronie szafy
znajdują się 4 półki z rantem z możliwością regulacji wysokości. Drzwi
przesuwne zamykane na zamek
kluczowy. Posiada otwory, które
umożliwiają połączenie szaf ze sobą
lub przytwierdzenie ich do ściany
(co wpływa na poprawę ich stabilności). Każdy zamek wyposażony
w standardzie w dwa kluczyki.
• wym. 100 x 50 x 200 cm
803067
2 799,90

Szafa posiada możliwość swobodnego konfigurowania następującego
wyposażenia: – haki np. na skakanki,
hula hop, – półki – szuflada ramowa
wraz z podzielnikami (na pałąki,
oszczepy), – możliwość zamontowania na szufladzie zamykanego
schowka na stopery, gwizdki oraz
inne drobne przedmioty. Wyżej
wymienione elementy stanowią
standardowe wyposażenie oraz
posiadają możliwość swobodnego
regulowania wysokości. Drzwi
perforowane z pełnym otwarciem,
zamykane zamkiem kluczowym
ryglowanym w dwóch punktach.
• wym. 200 x 120 x 50 cm
091096
2 199,90
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Wyposażenie

1 499

90

Szafa na sprzęt sportowy
ze skarbczykiem i perforowanymi drzwiami

Plac z ogrodem

Podane ceny są cenami brutto, zawierają 23% podatku VAT.

Stół terapeutyczny

Szafy na sprzęt sportowy

Arteterapia

Szafa Flexi wielofunkcyjna

Relacje społeczne

Aktywność
poznawcza

PLN

Rehabilitacja,
aktywność ruchowa

Wyposażenie Pomieszczenie do utrzymania aktywności fizycznej

Wyposażenie

Pomieszczenie do utrzymania aktywności fizycznej

Koła do treningu ciała

Ćwiczenia wykonywane przy pomocy koła wzmacniają
mięśnie brzucha i klatki piersiowej, ale także mięśnie
rąk, ramion i łydek. Podwójne koło zwiększa stabilność,
a uchwyty pokryte pianką uniemożliwiają ślizganie się
dłoni. Przyrząd jest prosty w użyciu, a ćwiczenie na nim
polega na przesuwaniu kółka po podłodze wzdłuż ciała
jak najdalej i powrotu do pozycji wyjściowej.
• śr. 18,3 cm • szer. 28 cm
588002

49,90


brutto pln

13990
PLN

Rotor rehabilitacyjny

Rotor przeznaczony jest
do ćwiczeń rehabilitacyjnych kończyn dolnych
i górnych przy schorzeniach
urazowo-ortopedycznych
oraz reumatycznych.
Wykonany z wysokiej klasy
stopów stali i niklu, podwójna wzmocniona rama,
szeroki zakres regulacji siły
oporu, wyposażony w pasy
zabezpieczające stopę.
• wym. podstawy:
41 x 50 cm
• waga: 2,2 kg
843001139,90


brutto pln
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Przyrząd do ćwiczeń kończyn górnych

Przyrząd służy do rehabilitacji ruchowej kończyn
górnych, prosta i niezawodna konstrukcja, łatwy
montaż bez potrzeby ingerencji w infrastrukturę,
możliwość dostosowania obciążenia.
84300255,90
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Aktywność
poznawcza

NOWOŚĆ

Rehabilitacja,
aktywność ruchowa

Wyposażenie Pomieszczenie do utrzymania aktywności fizycznej

Uniwersalny przyrząd do ćwiczeń w kształcie
klina, wyposażony w wypustki. Świetnie
nadaje się do ćwiczeń mięśni brzucha oraz
rozciągania mięśni brzucha i pleców, przez
co pomaga niwelować bóle kręgosłupa.
Wykonany z pianki EVA.
• wym. 30 x 29 x 9,5 cm
58804869,90


Relacje społeczne

Klin z wypustkami – wielofunkcyjny

brutto pln

Arteterapia

NOWOŚĆ

18990
PLN

Walec z wypustkami do masażu

brutto pln

Wyposażenie

Podane ceny są cenami brutto, zawierają 23% podatku VAT.

Multimedia



Stół terapeutyczny

Walce z wypustkami, pokryte twardą pianką, która pokrywa
rurkę z tworzywa sztucznego. Idealne do masażu i ćwiczeń
rehabilitacyjnych. Można wykorzystać je do codziennych
ćwiczeń lub rehabilitacji. Masowanie skutecznie rozluźnia
mięśnie oraz poprawia przepływ krwi.
• jednoczęściowy • wym. 15 x 46 cm
588036	
189,90

6990
PLN

Miękkie hantle z uchwytem



www.seniorplus.edu.pl

Plac z ogrodem

Hantle z uchwytem, wykonane z żelaza i polipropylenu, obłożone
miękką pianką. • dł. 20 cm • śr. 3,5 cm • waga ok. 0,45 kg (1 lb)
58804969,90
brutto pln
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Wyposażenie

Pomieszczenie do utrzymania aktywności fizycznej

21990
PLN

Kuleczkowe duo, 3 szt.

Podwójne, gumowe piłeczki, wypełnione
kolorowymi kulkami. 3 poziomy wypełnienia piłek: 30%, 60% i 90%.
• 3 szt. • wym. 15 x 6 cm
614007219,90


Piłki piramidki – zestaw 6 szt.

NOWOŚĆ

Zestaw wykonanych z gumy dmuchanych piłek
w kształcie piramid. Łatwiej je chwycić niż
tradycyjne, okrągłe piłki. Piłki odbijają się w nieprzewidywalny sposób, co sprawia, że odbijanie
ich, kopanie, łapanie i gonienie to świetna
zabawa ćwicząca refleks.
• 6 szt. w 6 różnych kolorach
• śr. 18 cm • waga 400 g
614021229,90


brutto pln

Piłeczki sensoryczne z kuleczkami, 3 szt.

Przezroczyste piłeczki z wypustkami, wypełnione kolorowymi
kulkami. • 3 szt. • śr. 8 szt.
614014149,90

brutto pln
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1290
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2 szt.
Pokrowce na piłeczki manipulacyjne

Pokrowce o różnych fakturach i kolorach, zapinane
na ekspres. Mogą służyć do ćwiczeń sensorycznych.
Dopasowane wymiarem do piłeczek manipulacyjnych (614016, sprzedawane osobno). • 6 szt.
614015129,90


brutto pln

Piłka z wypustkami 2 szt.

Piłeczki manipulacyjne

Piłeczki z miękkiej gumy, wypełnione twardymi
kulkami. • 6 szt. • śr. 8 cm
614016299,90

Piłki z PCV z wypustkami do masażu
i ćwiczeń rehabilitacyjnych.
• śr. 8 cm • 2 szt.
52201012,90





brutto pln
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Piłki do aktywności sensorycznej

Piłki wykonane z miękkiej gumy, wypełnione polimerowymi kulkami, do ćwiczeń sensorycznych.
614002
śr. 12 cm, 1 kg
119,90
614003
śr. 15 cm, 2 kg
219,90


brutto pln

11990
PLN

Podane ceny są cenami brutto, zawierają 23% podatku VAT.
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1990
PLN

522012

Piłka na sznurku

Dzięki zamocowaniu piłki na gumce oplecionej sznurkiem,
którą przewiązuje się w talii, pozostaje ona zawsze w zasięgu
ręki ćwiczącego. Do zastosowania w terapii i rehabilitacji.
• śr. 20 cm • dł. linki 2 m
25102959,90

522013

Piłki lekarskie

Piłki lekarskie do ćwiczeń rehabilitacyjnych i fizycznych.
522012
śr. 11 cm , 1 kg
19,90
522013
śr. 13,5 cm, 2 kg
25,90

brutto pln
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Zestaw piłek z torbą

NOWOŚĆ



Arteterapia

Zestaw zawiera:
• 550014 Torba na piłki, 1 szt.
• 077004 Piłka piankowa śr. 18 cm, 1 szt.
• 077003 Piłka piankowa śr. 12 cm, 1 szt.
• 077001 Piłka piankowa śr. 7 cm (zestaw 3 piłek), 1 kpl.
• 500145 Piłki ażurowe 8,2 cm – 6 szt., 1 kpl.
• 517013 Złap piłkę – gra, 2 szt.
• 522029 Piłka jeżyk 20 cm – turkusowa, 1 szt.
• 522037 Piłka fasolka 30 cm, 1 szt.
• 549001 Piłka koszykowa rozm. 3, 1 szt.
• 522010 Piłka z wypustkami 2 szt., 1 kpl.
• 517038 Piłeczka z wypustkami, 2 szt. • 517020 Piłeczka ze wstążeczkami, 2 szt.
• 517025 Uśmiechnięte miękkie piłeczki, 2 szt. • 552010 Złap piłkę w siateczkę, 1 szt.
• 552003 Różdżka z piłeczką, 1 szt. • 522023 Mała piłka plażowa, 1 szt.
ZEST5198400,60

Relacje społeczne



Aktywność
poznawcza

od

Rehabilitacja,
aktywność ruchowa

Wyposażenie Pomieszczenie do utrzymania aktywności fizycznej

brutto pln

Stół terapeutyczny

NOWOŚĆ

Trener równowagi to przyrząd
umożliwiający ćwiczenie różnorodnych partii mięśni m.in. talii,
brzucha, pleców, nóg i ramion.
Dwa elastyczne uchwyty pomagają utrzymać balans na urządzeniu oraz ćwiczyć mięśnie rąk.
Wykonany z PVC i polipropylenu, rozciągliwe linki z gumy
termoplastycznej TPR, uchwyty
z pianki. • śr. maks. 53 cm
• dł. początkowa linki z uchwytem: 100 cm
• pompka
• instrukcja z przykładowymi
ćwiczeniami
588047399,90

Składany kosz na piłki

Poręczny pojemnik na piłki, wyposażony
w kółka, które ułatwiają jego przesuwanie.
• wym. 64 x 64 x 88 cm
• wym. po złożeniu 15 x 15 x 88 cm
• sprzedawany bez piłek
550020399,90

brutto pln



Pompka

1290
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Pompka ręczna, dwustronna do piłek gumowych i balonów. • dł. 25 cm
52202112,90


brutto pln
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1290
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brutto pln

Wyposażenie



39990

Pompka z igłą

Pompka ręczna z igłą. • dł. 23 cm
52202212,90


brutto pln
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Plac z ogrodem

Podane ceny są cenami brutto, zawierają 23% podatku VAT.

Trener równowagi z linkami

Wyposażenie

Pomieszczenie do utrzymania aktywności fizycznej

Piłki

Piłki

Piłki z PCV do gier i ćwiczeń ruchowych oraz rehabilitacyjnych.
• różne kolory, sprzedawane losowo
• śr. 30 cm • 200 g • maksymalne obciążenie 300 kg
522041
Piłka 30 cm
25,90
• śr. 45 cm • maksymalne obciążenie 300 kg
522001
Piłka 45 cm

29,90

• śr. 55 cm • maksymalne obciążenie 400 kg
522002
Piłka 55 cm

39,90

• śr. 65 cm • maksymalne obciążenie 450 kg
522003
Piłka 65 cm

45,90
75 cm

• śr. 75 cm • maksymalne obciążenie 500 kg
522004
Piłka 75 cm

55,90



65 cm

brutto pln

55 cm
45 cm
30 cm

2590

2990

PLN

3990

PLN

522041

4590

PLN

522001

522002

22990

5590

PLN

PLN

522003

522004

17990

PLN

5590

PLN

Aktywna piłka fasolka

PLN

Piłka terapeutyczna

Posiada przezroczystą powłokę, w środku umieszczone
zostały różnokolorowe kulki, wirujące podczas odbijania.
Do ćwiczeń stymulujących koordynację wzrokowo-ruchową,
motorykę dużą. • śr. 55 cm • dł. 90 cm • 1 szt.
251004229,90

Sensoryczna piłka fasolka

Bardzo przydatna podczas prowadzenia
terapii sensorycznej.
• śr. 50 cm • dł. 90 cm • 1 szt.
251005179,90

Piłka z PCV, której jedna półkula
pokryta jest wypustkami, a druga
półkula – gładka.
• śr. 75 cm • kolor niebieski
52202855,90







Piłki sensoryczne

Piłki do terapii i rehabilitacji
z miękkiej gumy z wypustkami na powierzchni.
Zapewniają stymulację
dotykową. • 1 szt.

brutto pln

Piłka Overball

Piłka Softgym produkowana jest z wysokiej
jakości miękkiego PCV. Cechuje ją elastyczność i wytrzymałość, wytrzymuje nacisk
dynamiczny do 100 kg. Wykorzystywana
w rehabilitacji i treningu ogólnorozwojowym. Znajduje zastosowanie w zajęciach
typu Pilates, joga, „zdrowy kręgosłup”.
Odpowiednio dobrane i wykonane ćwiczenia na piłce Softgym wzmacniają mięśnie

głębokie, poprawiają zmysł propriocepcji
i równowagi, koncentrację i koordynację
ruchową. Może być stosowana również do
ćwiczeń w wodzie.
• śr. 25 cm
• maksymalne obciążenie 100 kg
• różne kolory, sprzedawane losowo
25104329,90


Piłka sensoryczna 65 cm

• śr. 65 cm
• maksymalne obciążenie
400 kg
522005	
55,90
brutto pln

Piłka sensoryczna 75 cm

• śr. 75 cm
• maksymalne obciążenie
550 kg
522006	
65,90
brutto pln

Piłka sensoryczna 100 cm
• śr. 100 cm
251006	
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Podane ceny są cenami brutto, zawierają 23% podatku VAT.
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Gumowa mata łazienkowa spełnia nie tylko funkcję
masującą, ale także poprawia bezpieczeństwo. Dodatkowo z przodu usytuowany jest owalny, podwyższony
obszar z nylonowym włosiem, który pozwala użytkownikowi na łatwe czyszczenie stóp bez konieczności
schylania. Pozostała część maty charakteryzuje się
wyraźną teksturą z podniesionymi krągłościami, które
masują stopy i wspomagają krążenie. Mata pozostaje
bezpiecznie w miejscu dzięki małym przyssawkom
na jej dolnej części. • wym. 37,7 x 37,7 cm
58800139,90


brutto pln
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Rehabilitacja,
aktywność ruchowa

Mata do masażu stóp z przyssawkami

Aktywność
poznawcza

Wyposażenie Pomieszczenie do utrzymania aktywności fizycznej

9990
PLN

Relacje społeczne

Mata „kamyczki” 120 x 32 cm

Podłogowa mata do masażu z wypustkami
w kształcie kamyczków.
Wykonana z tworzywa sztucznego EVA.
• wym. 120 x 32 cm • gr. od 0,5 do 1,8 cm
588064	
99,90
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3490

Elastyczny trójkąt do treningu dłoni – średniej twardości

PLN

Uchwyt sprężynowy do treningu dłoni – opór
średni

Uchwyt do ćwiczenia mięśni palców, dłoni i przedramienia. Posiada 3 sprężyny od strony nadgarstka i kciuka
oraz 4 osobne sprężyny na każdy z palców. Wykonany
z tworzywa sztucznego ABS, gumy termoplastycznej TPR
i żelaza. Dostępny w dwóch wersjach (opór słaby i średni)
• wym. 10 x 8,2 x 2 cm • waga 85 g.
588062	
34,90


brutto pln

Wałek
do masażu – stal

Stół terapeutyczny

Przyrząd do ćwiczenia zginaczy
i prostowników dłoni i palców.
Dostępny w 3 stopniach oporu.
Wyjątkowo prosty w obsłudze
– ma otwory na każdy z palców,
obie jego strony nadają się do różnych rodzajów ćwiczeń: z jednej
strony jest kulka do ściskania,
a z drugiej wypustki umożliwiające
ćwiczenie każdego z palców oraz
kciuka osobno, by zwiększyć ich
zakres ruchu i siłę.
• dł. boku 12 cm • pomarańczowy
588007	
35,90

Wykonany ze stali
nierdzewnej i gumy.
• dł. 43 cm
• śr. maks. 4,9 cm
• waga 0,7 kg
588063129,90


brutto pln
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NOWOŚĆ

Multimedia



Arteterapia

NOWOŚĆ

Żelowy przyrząd gimnastyczny do ćwiczenia mięśni ramion, klatki piersiowej oraz
pleców. • wym. 23 x 12 cm • różowy
588009	
35,90


brutto pln

Wszechstronny przyrząd do ćwiczeń wykonany z gumy
termoplastycznej TPR. Trening na ekspanderze znakomicie
nadaje się dla osób, które zaczynają ćwiczyć siłowo: w początkowej fazie treningów ekspander może z powodzeniem
zastąpić całą gamę urządzeń dostępnych na siłowni, takich
jak wyciągi, hantle, sztangi czy drążki do podciągania.
Dostępny w trzech wersjach oporu. • dł. ok. 49 cm.
588055	
29,90


www.seniorplus.edu.pl

Wyposażenie

Żelowa opaska do rozciągania ciała

brutto pln
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Plac z ogrodem

Podane ceny są cenami brutto, zawierają 23% podatku VAT.

Żelowy ekspander (opór średni)
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Wyposażenie

Pomieszczenie do utrzymania aktywności fizycznej
Pałeczka z rolkami do masażu

NOWOŚĆ

Praktyczny przyrząd do masażu z trzema
obrotowymi rolkami o różnej średnicy
wyposażonymi w wypustki. Wykonana z polioksymetylenu (POM) i gumy
termoplastycznej TPR. • dł. 17 cm
• ś. rolek: 6,4, 5,4 i 4,8 cm.
58805722,90


brutto pln
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Piankowy walec do ćwiczeń
– długi

Piłki – obciążniki

Ciężarki do rąk z regulowanymi
rzepami. Wykonane z gumy,
wypełnione drobnymi kulkami.
Idealne do ćwiczeń wzmacniających mięśnie ramion.
• 2 szt. • waga 1 szt. 0,7 kg
• śr. 12 cm
58804169,90


Walec wykonany z twardej pianki PE,
do ćwiczeń oraz masażu. Ćwiczenia
z wałkiem pomagają zwiększyć elastyczność mięśni oraz zmniejszyć bóle
pleców, związane ze złą postawą.
• wym. 15 x 45 cm
588014	
65,90

brutto pln
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Przyrząd do masażu z rączką
Przyrząd do masażu z rączką, która ułatwia dotarcie
do trudno dostępnych miejsc, np. pleców. Poręczny i łatwy
w użyciu. Poprawia krążenie i rozluźnia mięśnie, łagodzi
dolegliwości bólowe, działa odprężająco, znakomity także
do masowania punktowego.

2990
PLN

Młotek z wypustkami
do masażu

Pałka do masażu – jeżyk
• śr. końcówki 9 cm
• dł. 40 cm
588040	
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• wym. końcowki 6 x 8 cm
• dł. 29 cm
588013	
29,90

39,90
brutto pln
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Aktywność
poznawcza

MEBLE I DYWANY,
BIAŁA SALA ODPOCZYNKU

SENIOR WIGOR

Rehabilitacja,
aktywność ruchowa

ODPOCZYNKU

Plac z ogrodem

POMIESZCZENIE DO

Wyposażenie

Pomieszczenie do odpoczynku

Podane ceny są cenami brutto, zawierają 23% podatku VAT.

Pomieszczenia DO ODPOCZYNKU
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Tapczany 1-osobowe

Aktywność
poznawcza

Tapczan podwyższony
zapewnia osobom starszym
komfort wstawania

Tapczan 1-osobowy

• wym. 199 x 80 x 50 cm • wys. leża 37 cm
843100	
559,90

Tapczan 1-osobowy podwyższony

• wym. 199 x 80 x 60 cm • wys. leża 47 cm
843101	


599,90
brutto pln

Stół terapeutyczny

Arteterapia

brutto pln

Relacje społeczne

37 cm

47 cm

Tapczany 1-osobowy, z pojemnikiem na pościel. Boki i pojemnik wykonane
z płyty laminowanej w tonacji buku. Materac pokryty beżową mikrofazą.

Rehabilitacja,
aktywność ruchowa

Wyposażenie Pomieszczenie do odpoczynku

Stolik nocny Flexi niski

Mała szafka nocna z szufladą i półką, umożliwi
przechowywanie najpotrzebniejszych drobiazgów. Wykonana z płyty laminowanej w tonacji
brzozy, o gr. 18 mm, z obrzeżem ABS multiplex.
• wym. 40 x 40 x 50 cm
100051199,90

Jej dodatkową zaletą jest rozkładany blat, który
może spełniać funkcję stolika. Za drzwiczkami
znajduje się jedna półka.
• wym. złożonego stolika 57 x 45 x 89,7 cm
• dł. składanego blatu 59 cm
• wym. szuflady 43,5 x 33 x 7,5 cm
• wym. półki 48,5 x 42,5 x 13 cm
• wym. przestrzeni w szafce
48,5 x 40,5 x 23,5 cm (x 2)
100898
1 459,90


brutto pln

Stolik nocny Flexi

• wym. 55,5 x 45 x 89,7 cm
• wym. szuflady 43,5 x 33 x 7,5 cm
• wym. półki 48,5 x 42,5 x 13 cm
• wym. przestrzeni w szafce
48,5 x 40,5 x 23,5 cm (x 2)
100958699,90


Plac z ogrodem

Podane ceny są cenami brutto, zawierają 23% podatku VAT.

Stolik nocny Flexi z rozkładanym blatem

Praktyczna szafka, którą można postawić przy łóżku
i schować wewnątrz najważniejsze rzeczy. Jest
wyposażona w kółka (z hamulcami), które pozwalają
na wygodne jej przemieszczanie wraz z zawartością.
Wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm, w tonacji
brzozy, z obrzeżem ABS multiplex.

Multimedia

brutto pln

Wyposażenie
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Wyposażenie

Pomieszczenie do odpoczynku

Krzesła na płozach MANAGER

Fotel Finka

Fotel jest oparty na lekkiej, ale stabilnej konstrukcji, która zapewnia komfort
użytkowania, także podczas wstawania i siadania, co jest dużym ułatwieniem
dla osób starszych i schorowanych. Konstrukcja stelaża wykonana ze sklejki
brzozowej. Siedzisko i oparcie tapicerowane beżową mikrofazą.
• wym. 64 x 85 x 97 cm
843102329,90

Krzesło na płozach z szerokim, komfortowym siedziskiem i ergonomicznie
wyprofilowanym oparciem, tapicerowanym z obu stron. Rama z litego
drewna bukowego, polerowana i lakierowana. Pokryte tkaniną poliestrową.
• wym. 61 x 56 x 94 cm • wys. siedziska 46 cm
048184
beżowe
599,90
048185
brązowe
599,90
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092481

Stoły kawowe Expo
śr. 80 cm

Stoły na metalowej konstrukcji
w kolorze aluminium, którą
tworzy rama i nogi wyposażone
w stopkę regulacyjną. Stopka
umożliwia idealne wypoziomowanie mebla – regulacja w zakresie do 25 mm. Blaty stołów
wykonane z płyty laminowanej
o gr. 25 mm wykończonej obrzeżem o gr. 2 mm.
• śr. 80 cm
• wys. 76 cm
092480
buk
229,90
092481
klon 229,90


099175

Funkcjonalna szafka z 4 szufladami. Szafkę należy przymocować do ściany.
Wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm, w tonacji brzozy, z obrzeżem
ABS multiplex. • wym. 46,8 x 41,5 x 87,1 cm
099175
z szufladami na nóżkach
699,90
099188
z szufladami na cokole 
659,90
099187
z półkami na cokole
299,90
099174
z półkami na nóżkach
329,90
brutto pln
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Drzwiczki do szafki słupek
i szafki z przegrodą D lewe

brzozowe
139,90
niebieskie
139,90
jasnoniebieskie139,90
limonkowe 139,90
zielone
139,90
żółte
139,90
pomarańczowe139,90
czerwone
139,90
brutto pln
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092409

092376

Szafkę można uzupełnić pojemnikami drewnianymi (126043, 126044,
126052–126063, sprzedawane osobno) lub z tkaniny (553001–553006
i 553011).
• wym. 60 x 41,5 x 87,1 cm
092375
na cokole
329,90
092408
na nóżkach
329,90

242

099188

brutto pln

Szafki Flexi z półkami D wąskie



099174

Szafka słupek Flexi

092408

092375

099200
099201
099215
099216
099217
099218
099219
099220

099187

Szafki Flexi z półkami D szerokie

Szafkę można uzupełnić pojemnikami drewnianymi (126043, 126044,
126052–126063, sprzedawane osobno) lub z tkaniny (553001–553006
i 553011). Wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm, w tonacji brzozy,
z obrzeżem ABS multiplex. • wym. 118 x 41,5 x 87,1 cm
092376
na cokole
459,90
092409
na nóżkach
469,90
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Drzwiczki dostępne
w 8 kolorach. Uchwyt
sprzedawany w komplecie.
Zawiasy umożliwiające
otwarcie szafki pod kątem
180 stopni. Wykonane
z kolorowej płyty laminowanej o gr. 18 mm. • 1 szt.
• wym. 42 x 74,9 cm

Drzwiczki do szafki słupek
i szafki z przegrodą D prawe
099192
099193
099194
099195
099196
099197
099198
099199


infolinia: 801 577 544

brzozowe
139,90
niebieskie
139,90
jasnoniebieskie139,90
limonkowe 139,90
zielone
139,90
żółte
139,90
pomarańczowe139,90
czerwone
139,90
brutto pln

Podane ceny są cenami brutto, zawierają 23% podatku VAT.

092481

brutto pln

Szafka przedzielona przegrodą. Można do niej
zamontować drzwiczki (sprzedawane osobno,
co umożliwia wybór kolorów). Wykonana
z płyty laminowanej o gr. 18 mm, w tonacji
brzozy, z obrzeżem ABS multiplex.
• wym. 89,1 x 41,5 x 87,1 cm
092747499,90

Pojemna szafka, pozwala zagospodarować
niewykorzystaną przestrzeń w rogu pomieszczenia. Pasuje do standardowych szafek.
Wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm,
w tonacji brzozy, z obrzeżem ABS multiplex.
• wym. 41,5 x 41,5 x 87,1 cm
• wym. 41,5 cm x 41,5 cm x 87,1 cm
100319199,90
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Zestawy Flexi

69970
PLN

Pojemna szafka, pozwala zagospodarować
niewykorzystaną przestrzeń w rogu pomieszczenia. Pasują do standardowych szafek.
Wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm,
w tonacji brzozy, z obrzeżem ABS multiplex.
• wym. 41,5 x 80 x 87,1 cm
• wym. 41,5 cm x 80 cm x 87,1 cm
100320439,90
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Meble wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 mm, w tonacji brzozy,
uzupełnione detalami wykonanymi z kolorowej płyty laminowanej.

83960
PLN

Rehabilitacja,
aktywność ruchowa
Arteterapia

brutto pln

Szafka rogowa na cokole

Aktywność
poznawcza

Szafka narożna na cokole

Szafka Flexi z przegrodą D

Relacje społeczne

Wyposażenie Pomieszczenie do odpoczynku

1 05970
PLN

Zestaw Flexi 58

• 099187 – Szafka słupek
Flexi z 3 półkami, 1 szt.
• 099190 – Nadstawka
do słupków Flexi, 1 szt.
• 099221 – Drzwiczki
do nadstawki (099190)
prawe – brzozowe, 1 szt.
SET5138	 699,70

brutto pln

• 099188 – Szafka słupek
Flexi z 4 szufladami
na cokole, 1 szt.
• 099190 – Nadstawka
do słupków Flexi, 1 szt.
• 099221 – Drzwiczki
do nadstawki (099190)
prawe – brzozowe, 1 szt.
SET5142	
1 059,70


brutto pln
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Multimedia

brutto pln

Zestaw Flexi 60

Stół terapeutyczny

Zestaw Flexi 57

• 099187 – Szafka słupek
Flexi z 3 półkami, 1 szt.
• 099190 – Nadstawka
do słupków Flexi, 1 szt.
• 099192 – Drzwiczki
do szafki słupek (099187)
– brzozowe, 1 szt.
• 099221 – Drzwiczki
do nadstawki (099190)
prawe – brzozowe, 1 szt.
SET5139	 839,60
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Wyposażenie

Pomieszczenie do odpoczynku

Dywany
JEDNOKOLOROWE
5m

Dywany
jednokolorowe

4m

Dywan o jednolitym
kolorze. Skład runa
100% PP heat-set frise,
przędza pojedyncza.
Posiadają Certyfikat
Zgodności tzn. Atest
Higieniczny.
Dywany jednokolorowe 2 x 2 m

• wym. 2 x 2 m
056031
zielony
359,90
056032
niebieski
359,90
056033
jednokolorowy359,90
056109
szary
359,90


brutto pln

Dywany jednokolorowe 2 x 3 m
• wym. 2 x 3 m
056035
zielony
056036
niebieski
056037
terakota
056110
szary


Skład runa 100% PP heat-set
frise przędza pojedyncza. Posiada
Certyfikat Zgodności – tzn. Atest
Higieniczny.

od

Dywany jednokolorowe 4 x 5 m

1 099,90
1 099,90
1 099,90
1 099,90

• wym. 4 x 5 m
056095
zielony
056096
niebieski
056097
terakota
056112
szary

1 899,90
1 899,90
1 899,90
1 899,90



brutto pln



brutto pln

01

02

03

04

05

06

07

08

PLN

brąz 0,6 x 1,1 m59,90



brutto pln

• wym. 3 x 4 m
056039
zielony
056040
niebieski
056041
terakota
056111
szary

2590

01 Dywanik Sepia

056145

519,90
519,90
519,90
519,90

Dywany jednokolorowe 3 x 4 m

brutto pln

02 Dywanik Pikolo Owal

056146

stare złoto 0,6 x 1 m25,90



brutto pln

03 Dywanik Wiosna Owal

056147

bordo 0,6 x 1,1 m29,90
brutto pln

04 Dywanik Neli

056148

zieleń 0, x 1,1 m59,90



brutto pln

05 Dywanik Zegary

056149

beż 0,6 x 1,1 m29,90



brutto pln

06 Dywanik Feliks

056150

brąz 0,6 x 1 m25,90



brutto pln

07 Dywanik Wiosna

056151

oliwka 0,8 x 1,5 m49,90



brutto pln

08 Dywanik Polana

056152
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bordo 0,8 x 1,5 m119,90
brutto pln
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Podane ceny są cenami brutto, zawierają 23% podatku VAT.



Dywany

Skład runa 100% PP heat-set frise przędza pojedyncza.
Posiada Certyfikat Zgodności – tzn. Atest Higieniczny.

Arteterapia

Relacje społeczne

Aktywność
poznawcza

Kanapy Inflamea str. 212

Rehabilitacja,
aktywność ruchowa

Wyposażenie Pomieszczenie do odpoczynku

056134
056131

056135

056133

056136

Stół terapeutyczny

056132

Dywan wzory 3 x 4 m

brutto pln

056132
056131
056133

2 x 3 m
1,6 x 2,2 m
1,4 x 2 m

499,90
299,90
249,90



brutto pln

056137

Dywany Mila orzech
056134
056135
056136

2 x 3 m
1,6 x 2,2 m
1,4 x 2 m



brutto pln

056140
056138

056129
056141

056143

056142

056144
Wyposażenie

056139

529,90
299,90
249,90

Dywany Polana bordo
056137
056138
056139


3 x 4 m
2,4 x 3,4 m
2 x 3 m

1 199,90
799,90
589,90
brutto pln

Dywany Baka zielone
056140
056141
056142

2 x 3 m
1,6 x 2,2 m
1,4 x 2 m



www.seniorplus.edu.pl

539,90
319,90
249,90
brutto pln

Dywany Wiosna bordo
056129
056143
056144


3 x 4 m
2,3 x 3,4 m
2 x 3 m

499,90
359,90
259,90

Plac z ogrodem

Podane ceny są cenami brutto, zawierają 23% podatku VAT.



Dywany Choco szare

Multimedia

Dywany we wzory geometryczne. Skład
runa 100% PP heat-set frise, przędza pojedyncza. Posiadają Certyfikat Zgodności tzn.
Atest Higieniczny. • wym. 3 x 4 m
056105	
1 199,90

brutto pln
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Wyposażenie

Pomieszczenie do odpoczynku

Wygodne pufy w różnych kształtach i wysokościach
do wyboru. Pomogą stworzyć miejsce relaksu i odprężenia,
w którym dodatkowo można zainstalować różne urządzeń
emitujące muzykę lub światło, co sprzyja stymulacji
i aktywizacji zmysłów. Wykonane z pianki, pokrytej trwałą
tkaniną PCV, łatwą do utrzymania w czystości.

BIAŁA SALA
do odpoczynku

Pufy wklęsłe białe

• dł. boku 60 cm
101592 wys. 34 cm 499,90
101593 wys. 44 cm 599,90
101594 wys. 54 cm 599,90


brutto pln

Pufy wypukłe białe

Pufy kostki białe





• dł. boku 60 cm
101595 wys. 34 cm 499,90
101596 wys. 44 cm 599,90
101597 wys. 54 cm 599,90
brutto pln

• dł. boku 60 cm
101598 wys. 34 cm 499,90
101599 wys. 44 cm 599,90
101600 wys. 54 cm 599,90
brutto pln

Pufy liść białe

• dł. boków 60 i 120 cm
101601 wys. 34 cm 699,90
101602 wys. 44 cm 759,90
101603 wys. 54 cm 759,90


brutto pln

Pufy fala białe

• dł. boków 60 i 120 cm
101604 wys. 34 cm 799,90
101605 wys. 44 cm 859,90
101606 wys. 54 cm 859,90


brutto pln

Oparcie do puf (101592–101606) wykonane
z pianki, z drewnianym stelażem, pokryte
trwałą tkaniną PCV, łatwą do utrzymania w czystości. Elementy montażowe
w zestawie.
• 2 szt. • wym. 60 x 90 x 6 cm
101607699,90


brutto pln

Biały materac

Materac wykonany z pianki, pokrytej trwałą
tkaniną PCV, łatwą do utrzymania w czystości.
• wym. 107 x 107 x 7 cm
• wym. 107 cm x 107 cm x 7 cm
101429199,90


brutto pln

Białe wałki

Miękkie wałki obszyte tkaniną bawełnianą. Mogą
stanowić wyposażenie białego domku, jak i służyć jako poduszki do ćwiczeń poza nim.
• śr. 20 cm • 1 szt.
101061
120 cm
99,90
101062
80 cm
79,90


246

SENIOR WIGOR

brutto pln

infolinia: 801 577 544
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Oparcie do białych puf

Arteterapia

Relacje społeczne

Aktywność
poznawcza

Biała sala
RELAKSU

Rehabilitacja,
aktywność ruchowa

Wyposażenie Pomieszczenie do odpoczynku

Stół terapeutyczny

Odpowiednio zaaranżowane miejsce odpoczynku zapewnia możliwość relaksu
i wyciszenia, ale jednocześnie stwarza okazję do działań terapeutycznych. Białe
pufy w różnych kształtach pozwalają na zaaranżowanie pokoju, części korytarza
lub jego wnęki, w kącik do przyjemnego odpoczynku. Modułowość puf daje możliwość tworzenia siedzisk o różnej długości i głębokości, w zależności od posiadanego miejsca i potrzeb. Umieszczenie różnego rodzaju lamp, światłowodów, projektorów rzucających na ścianę barwne obrazy, pozwala na stworzenie miejsca,
w którym delikatne światło „otula” przebywające w nim osoby, a przez to działa
kojąco i odprężająco. Jednocześnie zmieniający się kolor światła, pojawiające się
refleksy pobudzają zmysł wzroku. Tak przyjemne otoczenie sprzyja odprężeniu,
redukcji stresu oraz wspiera rehabilitację.

www.seniorplus.edu.pl
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Plac z ogrodem

Wyposażenie

Podane ceny są cenami brutto, zawierają 23% podatku VAT.

Multimedia

Światłowody, lampy
i inne akcesoria
na stronie 22
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Wyposażenie

Pomieszczenie do odpoczynku

Magiczny sześcian

Magiczny sześcian to lampa, która z powodzeniem
będzie służyć nie tylko do rozjaśnienia pomieszczenia,
ale także jako źródło dźwięku. Wbudowany głośnik
Bluetooth pozwoli na odsłuchanie muzyki lub innych
dowolnych dźwięków z urządzeń bezprzewodowych
wykorzystujących tę technologię, takich jak: smartfon,
tablet, laptop, komputer. Sześcian będzie idealnym
uzupełnieniem pomieszczeń relaksacyjnych czy sprzyjających stymulacji i aktywizacji zmysłów. Zmieniające
się kolory przykuwają uwagę. Mogą stanowić element
światła i dźwięku w białym pokoju.
Jasność i kolor światła (8 kolorów) oraz głośność można
zmieniać dzięki pilotowi na podczerwień. Do głośnika
dołączono także zasilacz (czas działania naładowanego
urządzenia: 8–12 godzin).
• dł. boku 15 cm • dł. kabla zasilającego 1,7 m
554001359,90

Radioodtwarzacz Philips AZ385/12

• moc wzmacniacza – 2 W • t uner radiowy FM
• wyświetlacz LCD • odtwarzacz CD, WMA i MP3
• port USB i wejście audio 3,5 mm
• dynamiczne wzmocnienie basów • dźwięk stereo
• zasilacz (w zestawie) lub baterie – 6 x LR14 (brak
w zestawie)
085036469,90


35990
PLN

brutto pln



brutto pln

8990
PLN

Pedałowy kosz wykonany z matowej stali nierdzewnej, szczotkowanej, otwierany przy pomocy pedała. Wewnętrzny pojemnik wykonany z trwałego tworzywa sztucznego ABS. Wyposażony w specjalny
uchwyt ułatwiający przenoszenie oraz wolnoopadającą pokrywę.
• poj. 5 l • wym. 20 x 28,5 cm • waga 1,3 kg
81934889,90

Okrągły kosz na śmieci

• poj. 5 l
• śr. 20,7 cm
• wys. 31 cm
• różne kolory, sprzedawane losowo
07508615,90

Kosz swing







brutto pln

NOWOŚĆ

Terapeutyczny nawilżacz parowy

Pomaga zachować naturalne funkcje ochronne
błony śluzowej przegrody nosowej i dróg
oddechowych. Wytwarza czystą, gorącą parę
i posiada specjalny pojemnik na substancje
zapachowe. Szczególnie polecany do pomieszczeń o powierzchni 8–30 m².
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Wiele zastosowań:
• Utrzymuje wystarczającą wilgotność powietrza w sezonie grzewczym, suchym latem.
• Utrzymuje zwiększoną wilgotność powietrza
podczas infekcji (kaszlu, kataru).
• Utrzymuje dopasowaną wilgotność powietrza w czasie zwiększonego ryzyka wystąpienia ataków astmy.
• Wspiera właściwe nawilżenie błony śluzowej
przegrody nosowej i dróg oddechowych.
Zalecany przy:
• infekcjach sezonowych • katarze • kaszlu
• wysuszeniu śluzówki • astmie
• zespole suchego oka
Spełnia wszystkie wymagania i przepisy
Dyrektywy Europejskiej 2004/108/EC (kompatybilność elektromagnetyczna) i 2006/95/
EC (bezpieczeństwo elektryczne).
• skład zestawu: nawilżacz, kabel zasilający
i instrukcja obsługi
• czas pracy: do 7 godzin (po całkowitym
napełnieniu zbiornika na wodę)
• zasilanie sieciowe
• wym. 25,6 × 25,3 × 23,8 cm
• waga: 1,4 kg
013303299,90


• poj. 15 l
• wym. 28 x 21,5 x 39 cm
• różne kolory, sprzedawane losowo
07504327,90

brutto pln

brutto pln

5590
PLN

Olejki eteryczne – zestaw

Olejki eteryczne relaksują, przywracają równowagę, ułatwiają oddychanie. Działają także
stymulująco na organizm, przez co zapobiegają przemęczeniu, poprawiają koncentrację
uwagi i wspomagają pamięć.
• 6 szt. • poj. 6–7 ml
• cytryna, pomarańcza, świerk, mięta, lawenda, eukaliptus
13000155,90


infolinia: 801 577 544
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Kosz na śmieci pedałowy

Wyposażenie
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Stół terapeutyczny

Arteterapia

Relacje społeczne

Aktywność
poznawcza

MEBLE, POMOCE TERAPEUTYCZNE

SENIOR WIGOR

Rehabilitacja,
aktywność ruchowa

TERAPII INDYWIDUALNEJ

Plac z ogrodem

POMIESZCZENIE DO

Wyposażenie

Pomieszczenie do terapii indywidualnej

Podane ceny są cenami brutto, zawierają 23% podatku VAT.

Do wyposażenia pomieszczenie
do terapii indywidualnej i poradnictwa
polecamy meble z kolekcji Flexi.
Zapewnią miejsce do przechowywania
pomocy terapeutycznych, dokumentacji itp. Pozwolą stworzyć przyjazne
dla użytkowników miejsce pracy.
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Rehabilitacja,
aktywność ruchowa
Relacje społeczne

Aktywność
poznawcza

Wyposażenie Pomieszczenie do terapii indywidualnej

REGAŁY FLEXI

(str. 146). Stoły Flexi dają możliwość doboru 4 nóg
tradycyjnych lub połączenie 2 nóg tradycyjnych i 2
z kółkami. Dzięki kółkom, w razie potrzeby wygospodarowania wilnej przestrzeni w gabinecie, stół
łatwo przemieszcza się.

Arteterapia

Miejsce do terapii indywidualnej powinno zapewniać komfortowe warunki do przeprowadzenia zajęć.
Duży stół do pracy z seniorem zapewnia swobodną
pracę z pomocami. Proponujemy stoły na metalowym stelażu (stoły Mila, str. 145) lub stoły Flexi

NOWOŚĆ

Stół terapeutyczny

Funkcjonalnymi meblami w pomieszczeniu do terapii indywidualnej są regały Flexi. Wyeksponowanie
pomocy na półkach daje możliwość ich przygotowania i uporządkowania przed zajęciami i łatwego
dostępu do nich w trakcie spotkania.
Regały Flexi

Regał drewniany wyposażony w 4 półki z płyty laminowanej
o gr. 18 mm, w odcieniu brzozy.

• wym. 96,5 x 41,5 x 160 cm
096566	

1 099,90



brutto pln

096566

www.seniorplus.edu.pl
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499,90

Multimedia

092378

• wym. 96,5 x 41,5 x 86,7 cm
092378	
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Wyposażenie

Pomieszczenie do terapii indywidualnej

więcej stołów
na stronie 144
Stoły świetlicowe Mila 80 x 80 cm
rozm. 6 srebrny

Stóły na stelażu metalowym z okrągłymi
nogami. Blaty wykonane z płyty laminowanej w tonacji buku o gr. 18 mm, wykończonej obrzeżem o gr. 2 mm.
• wym. 80 x 80 cm
F041514–6-08–08	
249,90


brutto pln

Zestaw Flexi 18

Meble wykonane z płyty laminowanej
o gr. 18 mm, w tonacji brzozy, uzupełnione
detalami wykonanymi z kolorowej płyty laminowanej.
• 099150 Mobilna szafka z półką do kącików,
zamknięta, 1 szt.
• 099156 Organizer, 1 szt.
SET5097	
619,80

NOWOŚĆ



brutto pln

Lustro logopedyczne

Duże, nietłukące się lustro w ramie ze sklejki,
ułatwiające ćwiczenia logopedyczne. Mocowane
do ściany za pomocą wkrętów.
• wym. lustra 60 x 120 cm
• wym. z ramą 132 x 72 cm
• wym. 60 cm x 120 cm
100916279,90


brutto pln

Zasłonka do lustra poziomego

Komplet 2 zasłonek z drążkiem i mocowaniami
w komplecie.
• wym. jednej zasłonki: 85 x 86 cm
101625
dł. drążka 160 cm

100916

1

101625

• wym. jednej zasłonki: 58 x 145 cm
101626
dł. drążka 100 cm

101625

Ustal
wysokość stołu

2



179,90
brutto pln

3

Wybierz
rodzaj nóg

199,90

Wybierz kolor
blatu

Blaty Flexi prostokątne

Dwie nogi z zestawu wyposażone w kółka z hamulcem, co ułatwia przemieszczanie stołu.
• 4 szt. (2 szt. z kółkami + 2 szt. bez kółek)
092804
wys. 70 cm
249,90
092805
wys. 76 cm
259,90

Blaty wykonane ze sklejki o grubości 25 mm, z kolorowym laminatem HPL. Rogi blatów delikatnie zaokrąglone. Dwa rodzaje
nóg w 7 długościach do wyboru są sprzedawane osobno: nogi
okrągłe o śr. 55 mm bez kółek (092790–092797) lub mix – dwie
nogi z kółkami i dwie nogi bez kółek (092798–092805).
• 5 kształtów: kwadratowy, prostokątny, trapezowy, okrągły,
półokrągły
• 4 kolory: bukowy, zielony, niebieski, żółty
• wym. 120 x 80 cm
092774
bukowy
419,90
092775
żółty
419,90
092776
niebieski
419,90
092777
zielony
419,90





Komplet nóg do blatów Flexi mix
Komplet nóg do blatów Flexi

• 4 szt.
092796
092797
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wys. 70 cm
wys. 76 cm

159,90
169,90
brutto pln
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Podane długości nóg odpowiadają wysokości stolika po ich zamontowaniu.
Śruby do zamontowania nóg zawsze umieszczane są przy blatach.

Rehabilitacja,
aktywność ruchowa
Relacje społeczne

Aktywność
poznawcza

Wyposażenie Pomieszczenie do terapii indywidualnej

092737

Biurka Flexi de luxe

Biurko Flexi

799,90
799,90
799,90
brutto pln

Wyposażone w szafkę i szufladę – obie zamykane na zamek. Wewnątrz
szafki jedna półka. Wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 mm, w tonacji brzozy, z obrzeżem ABS multiplex.
• wym. 125,5 x 70 x 76 cm • wym. wewn. szafki 45 x 59 x 46,5 cm
• wym. wewn. szuflady 40,5 x 51,5 x 12,5 cm
• szer. przestrzeni na krzesło 67 cm
• wym. 125,5 x 70 x 76 cm
092737599,90


brutto pln

Więcej krzeseł
na stronach 151-156

Podane ceny są cenami brutto, zawierają 23% podatku VAT.

Krzesła wykonane z tworzywa sztucznego, wyróżniające się nowoczesnym i ergonomicznym kształtem. Stelaż krzesła
jest wyposażony w kółka i mechanizm
regulacji wysokości. Lekko sprężyste
oparcie w naturalny sposób dostosowuje
się do pleców. Krzesło jest odporne
na zabrudzenia i wilgoć. Nie zaleca się
czyszczenia krzesełek żadnymi preparatami zawierającymi alkohol w składzie.
• wym. siedziska 46 x 42 cm
• wys. siedziska od 43 do 56 cm
092902	
469,90

Multimedia

Krzesło Flexi obrotowe
na kółkach z reg. wys. szare

Krzesło konferencyjne ISO
Alu popielato-czarne

Wygodne krzesła wykonane
z wytrzymałej tkaniny dostępnej
w 5 kolorach. Materiał: 100%
włókno syntetyczne. Stelaż
został wykonany z rury płaskoowalnej w kolorze aluminiowym,
siedzisko i oparcie tapicerowane.
• wys. 47 cm
• popielato-czarne
048040	
119,90

Krzesło multifunkcyjne Sanus

Wygodne krzesło na kółkach. Siedzisko i oparcie
wykonane ze sztucznej skóry w różnych kolorach.
• maksymalne obciążenie 80 kg
• wys. siedziska: 30 – 38 cm lub 38 – 48 cm
318006
żółte
699,90
318007
czerwone
699,90
318008
czarne
699,90
318009
niebieskie
699,90
318010
limonkowe
699,90

Główną przyczyną problemów z plecami, a zwłaszcza
z dolnym odcinkiem lędźwiowym kręgosłupa jest nieprawidłowa postawa podczas siedzenia – garbienie się
lub zbyt niska pozycja siedziska. Krzesło Sanus, dzięki
specjalnemu, ruchomemu oparciu pozwala na częstą
zmianę pozycji podczas siedzenia oraz ułatwia utrzymanie prawidłowej postawy przy pracy siedzącej.
Krzesło zostało opracowane przez projektantów
we współpracy z lekarzami, którzy zadbali o doskonałą
profilaktykę uszkodzeń kręgosłupa.
• śr. siedziska 38 cm • wys. siedziska 43-51 cm
• wys. całkowita 71-79 cm • śr. oparcia 11 cm
• dł. oparcia ok. 55 cm • rozstaw kółek 54 cm
• maksymalne obciążenie 100 kg
305001
1 299,90
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Krzesła Genito z oparciem, wys. 38–48 cm
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Wyposażenie



59990

Plac z ogrodem

Wyposażone w szafkę i szufladę
– obie zamykane na zamek.
Wewnątrz szafki jedna półka.
Wykonane z płyty laminowanej
o gr. 18 mm, w tonacji brzozy, z obrzeżem ABS multiplex, blat wykonany ze sklejki o gr. 19 mm, pokrytej
kolorowym laminatem HPL.
• wym. 125,5 x 70 x 76 cm
• wym. wewn. szafki
45 x 59 x 46,5 cm
• wym. wewn. szuflady 40,5 x 51,5 x 12,5 cm
• szer. przestrzeni na krzesło 67 cm
092736
żółte
092851
zielone
092852
niebieskie

Wyposażenie

Pomieszczenie do terapii indywidualnej
Więcej pomocy do terapii
na stronach 6-11

Magiczna skrzynka z zamkami

Drewniana skrzynka służy do ćwiczeń manualnych usprawniających
motorykę rąk i obsługi różnego
rodzaju zamków.
• waga: 1,2 kg
• wym. 32 x 14 x 12 cm
504060349,90


brutto pln

Listwa dotykowa

Listwa z klockami o różnych fakturach. Gra polega m.
in. na ułożeniu elementów w kolejności odpowiadającej zadaniu ułożonemu na jednej listwie. Wyczuwanie
faktur dotykiem rozwija wrażliwość palców.
• listwa o dł. 22 cm • 9 elem.
40100999,90


brutto pln

Ustawiamy totem

Lustrzane kule wykonane z wytrzymałej stali nierdzewnej. W czasie ćwiczeń sensorycznychmożna się
w nich przeglądać, toczyć je i obserwować odbijające się
w nich światło. Odbicie daje efekt rybiego oka.
• 4 kule o śr. 6 cm, 8 cm, 10 cm i 15 cm
354060149,90

Ekscytująca gra wymagająca przebiegłości i zręczności. Zwycięża gracz, który jako pierwszy odtworzy
z koralików wzór swojego totemu według karty.
Za pomocą dołączonych szczypiec należy zbudować
wieżę wykorzystując tylko te elementy, które są pokazane na karcie. Punkt zdobywa ten gracz, którego
wieża się nie przewróci.
• dla 2–4 graczy • 26 kart • 4 podkładki
• 4 pary szczypiec • 76 elementów do układania
202132119,90





Sensoryczne kule srebrne

brutto pln
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Dźwięki z otoczenia – BINGO
Drewniany labirynt na okrągłych nóżkach
z 20 przesuwanymi elementami. Można
go ustawić pionowo lub poziomo. Rozwija sprawność manualną, koordynację
wzrokowo-ruchową i koncentrację uwagi.
• wym. 30 x 30 cm
59010055,90

Gra polega na rozpoznawaniu dźwięków i połączeniu ich
z odpowiednimi kartami. Gra ćwiczy koncentrację uwagi,
umiejętność różnicowania dźwięków, rozpoznawania
dźwięków wybranych instrumentów muzycznych. Może być
wykorzystywana do pracy indywidualnej i grupowej.
• C D z nagraniami 25 dźwięków
• 25 dwustronnych kart o wym. 19,5 x 13,5 cm
• 150 czerwonych żetonów
451038159,90





Labirynt dwustronny
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MODUŁY SZATNIOWE, SZAFY METALOWE, WIESZAKI,
ŁAWKI, AKCESORIA UŁATWIAJĄCE FUNKCJONOWANIE

SENIOR WIGOR

Plac z ogrodem

Wyposażenie

Multimedia

Stół terapeutyczny

Arteterapia

Relacje społeczne

Aktywność
poznawcza

Rehabilitacja,
aktywność ruchowa

SZATNIE

Wyposażenie

Szatnie

kanapy Inflamea (str. 212)

szatnie na stelażu (str. 258)
mogą być wyposażone
w drzwiczki w 5 kolorach
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Szatnia dla seniora powinna być wyposażona w indywidualne szafki z drzwiami zamykanymi na klucz. Dzięki temu zapewniamy
komfort i bezpieczeństwo przechowywania
ubrań i butów. W szatni proponujemy
umieścić siedziska, które zapewnią wygodne miejsce do zmiany obuwia. Warto
umieścić w szatni funkcjonalne akcesoria
jak zajączki do zdejmowania obuwia lub
szydełko do zapinania guzików. Wszystkie
wymienione produkty znajdą Państwo
na kolejnych stronach katalogu.

a

d

a

Arteterapia

Relacje społeczne

Aktywność
poznawcza

Wyposażenie szatni powinno
zapewniać wygodne miejsce
do przechowywania ubrań
wierzchnich, obuwia oraz rzeczy
osobistych. Meble z kolekcji Flexi
proponują 3 moduły, które pozwalają zaaranżować przestrzeń zgodnie z potrzebami. Moduł szatniowy
z drążkiem to propozycja mebla
otwartego, z łatwym dostępem
do wieszaków, a szafa ubraniowa
z drzwiami zapewnia możliwość
schowania odzieży wewnątrz – na
drążku ubrania na wieszakach,
a na półkach czapki, szaliki,
torebki itp. Szafka z 5 schowkami to miejsce przechowywania
rzeczy osobistych, które możemy
zamknąć na klucz. Ilość modułów
dostosowana do liczby osób w placówce zapewnia bezpieczeństwo
i funkcjonalność przechowywania
przedmiotów wartościowych.
Moduł szatniowy z drążkiem na całej
długości, ławką i schowkami na buty
pod nią. Wykonany z płyty laminowanej o gr. 18 mm, w tonacji brzozy,
z obrzeżem ABS multiplex.
• wym. 138 x 40 x 203 cm
• wys. siedziska 36,5 cm
• wym. 138 cm x 40 cm
100359499,90

MODUŁ
SZATNIOWY
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Stół terapeutyczny

Moduł szatniowy

Pojemna szafa z przegrodą pośrodku,
półką w górnej i dolnej części oraz
drążkiem na wieszaki. Wykonana
z płyty laminowanej o gr. 18 mm,
w tonacji brzozy, z obrzeżem ABS
multiplex.
• wym. 89,1 x 60 x 203 cm
• wym. 89,1 cm x 60 cm x 203 cm
100339999,90
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Multimedia

Szafa ubraniowa

Pionowy moduł z 5 schowkami
zamykanymi na kluczyk. Wykonany
z płyty laminowanej o gr. 18 mm,
w tonacji brzozy, z obrzeżem ABS
multiplex.
• wym. 45 x 60 x 203 cm
• wym. schowka 40,5 x 58 x 36 cm
100360899,90
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Zestaw mebli do pokoju
nauczycielskiego

Wyposażenie

Szafka z 5 schowkami

Zestaw mebli składający się z szafy
ubraniowej (100339), modułu
szatniowego (100359) i szafki
z 5 schowkami (100360).
100346
2 399,70

100339

100359

www.seniorplus.edu.pl

100360
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Plac z ogrodem

ř

Rehabilitacja,
aktywność ruchowa

Wyposażenie Szatnie

Wyposażenie

Szatnie

NOWOŚĆ

Szatnia na stelażu z 3 półkami
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Szafa ubraniowa L z drzwiami biało-szarymi

Drzwiczki D do szatni 100157

Drzwiczki dopasowane wymiarem do szatni
na stelażu 3 (100157). Sprzedawane po 1 sztuce. • wym. 29,2 x 171 cm
100163
klon
149,90
100164
zielone
149,90
100165
niebieskie
149,90
100192
żółte
149,90
100193
pomarańczowe
149,90

BRAK OPISU
• wym. 80 x 58 x 190 cm
096673799,90
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NOWOŚĆ
Szafy ubraniowe L drewniane

Szafa ubraniowa schowkowa wykonana z płyty
laminowanej w tonacji klonu, o gr. 18 mm. Drzwi
wykonane z płyty z trwałą okleiną termoplastyczną,
wyposażone w plastikowe uchwyty (gałki) w kolorze
aluminium. Szafka wyposażona w metalowe nóżki,
a każdy schowek – w wieszak na ubrania. Dostępna
w wersji z 2 lub 4 schowkami.
• wym. 46 x 55 x 187,5 cm
096755
z 2 schowkami

659,90

• wym. 90 x 55 x 187,5 cm
096756
z 4 schowkami

1 299,90
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brutto pln

Szafa ubraniowa schowkowa wykonana z płyty
laminowanej w tonacji buku, o gr. 18 mm. Drzwi wykonane
z lakierowanej płyty MDF. Szafka wyposażona w metalowe
nóżki, a każdy schowek – w wieszak na ubrania.

096755

D136028-08 D136026-08

D136027-08

D136029-08

Szafa ubraniowa L z 2 schowkami

• wym. 46 x 55 x 195 cm
D136026–08
drzwi niebiesko-czerwone
D136028–08
drzwi zielono-żółtymi

659,90
659,90
brutto pln

Szafa ubraniowa L z 4 schowkami

• wym. 92 x 55 x 195 cm
D136029–08
drzwi niebiesko-czerwonymi
D136027–08
drzwi żółto-zielonymi

096756

258
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999,90
999,90
brutto pln

Podane ceny są cenami brutto, zawierają 23% podatku VAT.

Szatnie wykonane z płyty laminowanej w tonacji klonu,
ze schowkami zamykanymi na kluczyk. Drzwiczki w 5 kolorach są sprzedawane osobno (100163 – 100165, 100192,
100193). W każdej przegródce znajduje się haczyk na ubrania
i półka. Dolny wieniec szatni jest wykonany z blachy perforowanej, by ułatwić przechowywanie butów i zapewnić
wentylację.
• wym. 97,2 x 54,7 x 187 cm
• wym. schowka 29,8 x 54 x 140 (pod półką) + 29,8 (nad
półką) cm
• wym. 29,8 cm x 54 cm x 140 cm
100157749,90

803055

803054

803005

803058

Szafa ubraniowa wykonana z blachy stalowej. Konstrukcja zgrzewana szafki ubraniowej oparta
jest na profilach zamkniętych, specjalny profil drzwi gwarantuje dużą sztywność drzwiczek.
Drzwi wyposażone są w wywietrzniki oraz miejsce na identyfikator, posiadają zamek dwukluczowy jednopunktowy. Wewnątrz każdej komory znajduje się drążek oraz dwa haczyki (jeden
plastikowy zawieszany na drążku, drugi metalowy przyspawany na stałe do bocznej ściany
mebla). Ma otwory, które umożliwiają połączenie szaf ze sobą lub przytwierdzenie ich do ściany (co wpływa na poprawę ich stabilności). Każdy zamek wyposażony jest w standardzie w dwa
kluczyki. Istnieje możliwość zakupienia do szafki klucza dyrektorskiego (klucz Master).

Szafa ubraniowa L z 2 schowkami
• wym. 40 x 49 x 180 cm
803053
drzwi popielate
803055
drzwi niebieskie

Szafa ubraniowa L z 4 schowkami
• wym. 80 x 49 x 180 cm
803054
drzwi popielate
803005
drzwi niebieskie

699,90
699,90
brutto pln

999,90
999,90
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SZAFY UBRANIOWE

Metalowa szafa ubraniowa

Szafka BHP o stabilnej konstrukcji z blachy stalowej
pokrytej farbą proszkową. Konstrukcja zgrzewana szafki
ubraniowej oparta na profilach – specjalny profil drzwi
gwarantuje dużą sztywność drzwiczek. Drzwi wyposażone są w wywietrzniki oraz miejsce na identyfikator.
W każdej komorze znajduje się półka, drążek na ubrania
oraz 2 haczyki. W każdej z kolumn dodatkowy podział
na czystą i brudną odzież. Standardowo szafka zamykana
zamkiem kluczowym z trzypunktowym ryglowaniem.
Posiada otwory, które umożliwiają połączenie szaf ze sobą
lub przytwierdzenie ich do ściany (co wpływa na poprawę
ich stabilności). Każdy zamek wyposażony w standardzie
w dwa kluczyki. Szafka podzielona na dwie komory górne
o wymiarach 33 x 39 x 49 cm i cztery komory ubraniowe
o wymiarach 39 x 49 x 145 cm
• wym. 80 x 49 x 180 cm
803058799,90
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803030

803052
Stół terapeutyczny

803049

Klucz Master

Otwiera wszystkie zamki
w metalowych szafach ubraniowych i schowkowych.
80303439,90
brutto pln

Multimedia



Szafa ubraniowa 1-modułowa

803049

803028

Szafa ubraniowa 3-modułowa

419,90
419,90
419,90
brutto pln

• wym. 88,5 x 49 x 180 cm
803006
drzwi niebieskie
803051
drzwi popielate
803052
drzwi zielone


599,90
599,90
599,90

999,90
999,90
999,90
brutto pln

Szafa ubraniowa 2-modułowa

• wym. 60 x 49 x 180 cm
803030
drzwi niebieskie
803050
drzwi popielate
803032
drzwi zielone

803027

Wyposażenie

Szafki ubraniowe modułowe o stabilnej konstrukcji wykonanej z blachy stalowej,
zgrzewanej, opartej na profilach zamkniętych. Specjalny profil drzwi gwarantuje dużą
sztywność drzwiczek. Każdy moduł posiada półkę, drążek ubraniowy oraz dwa haczyki.
Drzwi wyposażone są w wywietrzniki oraz miejsce na identyfikator. Mają otwory, które
umożliwiają połączenie szaf ze sobą lub przytwierdzenie ich do ściany (co wpływa
na poprawę ich stabilności). Szafki zamykane są zamkiem kluczowym z jednopunktowym ryglowaniem, dwa kluczyki do każdego zamka. Istnieje możliwość zakupienia
do szafki klucza dyrektorskiego (klucz Master).

od

41990

Plac z ogrodem

Podane ceny są cenami brutto, zawierają 23% podatku VAT.

Szafy ubraniowe modułowe

• wym. 31,5 x 49 x 180 cm
803027
drzwi niebieskie
803049
drzwi popielate
803028
drzwi zielone

Arteterapia

Szafy ubraniowe

Relacje społeczne

Aktywność
poznawcza

803053

Rehabilitacja,
aktywność ruchowa

Wyposażenie Szatnie
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Wyposażenie

Szatnie

WIESZAKI

NA UBRANIA
NOWOŚĆ

Wieszak ścienny bezpieczny

Metalowy wieszak do przykręcenia do ściany (elementy
montażowe w zestawie). Posiada 10 podwójnych haczyków
z plastikowymi zatyczkami na końcu. Dla zwiększenia bezpieczeństwa użytkowania, umieszczone za ramą wieszaka haczyki
są skierowanie w kierunku ściany. • wym. 100 x 18 x 6 cm
096614129,90
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Wieszak metalowy na ubrania

Wieszak ścienny na ubrania

Wykonany z płyty laminowanej w tonacji brzozy, z obrzeżem multiplex.
• 3 haczyki • wym. 60 x 30 cm
096221179,90

Wieszak szatniowy wykonany z profilu okrągłego o śr. 25
i 15 mm, srebrny. Posiada 5 haczyków i okrągły pierścień
umożliwiający przechowywanie parasoli.
• wys. 185 cm • śr. 60 cm
092630159,90
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F166438–0-05
F166438–0-08

F166436–0-08

Wieszaki ścienne

Ścienny wieszak ubraniowy wykonany z profilu metalowego.
• wym. 50 x 10 x 18 cm (z 5 haczykami)
• wym. 100 x 10 x 18 cm (z 10 haczykami)
• wym. 150 x 10 x 18 cm (z 15 haczykami)
• wym. 50 x 10 x 18 cm
F166436–0-08
5 haczykami srebrny
F166436–0-05
5 haczykami czarny
F166437–0-08
10 haczykami srebrny
F166437–0-05
10 haczykami czarny
F166438–0-08
15 haczykami srebrny
F166438–0-05
15 haczykami czarny
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59,90
59,90
89,90
89,90
119,90
119,90
brutto pln
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Wieszak szatniowy tęcza – prosty

Wieszak wykonany z płyty laminowanej w tonacji
brzozy, z 5 kolorowymi, plastikowymi wieszakami.
099620109,90


infolinia: 801 577 544
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Podane ceny są cenami brutto, zawierają 23% podatku VAT.

F166437–0-08

Relacje społeczne

Aktywność
poznawcza

ŁAWKI

Rehabilitacja,
aktywność ruchowa

Wyposażenie Szatnie

Kanapa Luna 3-osobowa – tkanina trudnopalna

brutto pln
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Arteterapia

Wygodna kanapa z solidnym, drewnianym stelażem. Oparcie
i siedzisko wykonane z pianki pokrytej niepalną tkaniną.
• wym. 209 x 68 x 93 cm
• wys. siedziska 46 cm
• gł. siedziska 48 cm
096102
2 999,90

Spocznik

Spocznik z wysokim siedziskiem ułatwiającym wstawanie.
Siedzisko i oparcie wykonane z pianki pokrytej tkaniną PVC,
łatwą do utrzymania w czystości, metalowy stelaż z drewnianymi podłokietnikami.
• wym. 135 x 55 x 108 cm
• wym. siedziska i oparcia 135 x 26 x 4 cm
096222499,90

więcej na str. 304

brutto pln
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18990

Ławka z oparciem 160, z płyty laminowanej

Ławki szatniowe z oparciem. Metalowy stelaż wykonany
z rury o śr. 25 mm. Dostępna w dwóch wersjach z deskami
sosnowymi lub płytą laminowaną na siedzisku i oparciu.
• siedzisko i oparcie z płyty laminowanej
• wym. 160 x 32 x 77 cm
• wys. siedziska 44,5 cm
F159017–0-05–08	
189,90
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www.seniorplus.edu.pl

Wyposażenie

49990
PLN

Ławka korytarzowa P-612 4-osobowa czarna

Ławki korytarzowe P-612 na metalowym stelażu z pojedynczymi siedziskami wykonanymi z profilowanej sklejki bukowej
o gr. 8 mm.
• 4-osobowa – dł. 193 cm
F156454–0-05–08	
499,90


Plac z ogrodem

Podane ceny są cenami brutto, zawierają 23% podatku VAT.
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Wyposażenie

Szatnie

NOWOŚĆ

Podstawka pod buty – mała

Plastikowa podstawka pod buty
• wym. 53,5 x 38 x 3 cm
82503614,90
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Lustro do dekoracji

Lustro bezpieczne, podklejone specjalną folią.
• wym. 72 x 132 cm
036047259,90

Kosz z uchylną pokrywą 25l

Praktyczna podstawka pod obuwie wykonana
z trwałego tworzywa sztucznego. Chroni podłogę
przed zabrudzeniami, wodą i śniegiem, zbierającymi się pod podeszwą obuwia.
• wym. 78 x 38 x 3 cm
82502219,90

Praktyczne pojemniki do segregowania śmieci
i odpadów. Posiadają uchylną pokrywę, którą
w razie potrzeby można zablokować w pozycji
otwartej. Wykonany z wysokiej jakości tworzywa.
Jego powierzchnia jest gładka, co sprawia, że
łatwo utrzymać go w czystości.
• różne kolory, sprzedawane losowo
• wym. 24 x 39 x 50 cm
82501939,90





Podkładka pod obuwie – duża
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Zajączek do zdejmowania
butów – duży

Przyrząd ułatwiający zdejmowanie
butów. Wykonany z lakierowanej
sklejki o gr. 18 mm.
• wym. 35 x 13,5 x 5,5 cm
100118	
89,90
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Wyjątkowy, lekki i przy tym solidny chwytak do podnoszenia przedmiotów to idealne rozwiązania do podnoszenia i sięgania po różnego rodzaju rzeczy w mieszkaniu, ogrodzie czy podczas zakupów. Dostępny
w różnych długościach.Chwytak Pick-up oferuje:
• profilowane szczypce chwytaka gwarantują doskonałą przyczepność. Jest operowany specjalnym kablem,
nie linką, zapobiegając przy tym rozciąganiu linki i utracie poprawności działania,
• magnetyczne szczypce, każde ze szczypiec chwytaka posiada wbudowany magnes na czubku szczypiec,
pozwalając podnosić lekkie metalowe przedmioty typu spinacze, igły,
• spust podnośnika został zaprojektowany tak, by była możliwość użycia wszystkich palców dłoni, dzięki
czemu mogą z niego korzystać osoby o słabej sile uścisku lub mający problemy z palcami dłoni,
Chwytak do podnoszenia przedmiotów Pick-Up posiada zaczep mocujący do wózka inwalidzkiego. Atesty:
produkt oznakowany międzynarodowym znakiem CE jako produkt medyczny klasy I, co oznacza, że spełnia
wymogi ochrony zdrowia, zawarte w dyrektywie 93/42/E.
• kolor niebiesko-żółty • rozm. 60 cm
013217	
95,90

Elegancki i nowoczesny RevoReach został zaprojektowany z myślą o użytkowniku. Wykorzystano tu zasady
ergonomii, dzięki czemu produkt jest wygodny w użyciu.
Lekki i dobrze wyważony zapewnia pewny chwyt i optymalną kontrolę przy podnoszeniu produktu.Jako jedyny
z chwytaków posiada obrotowe szczęki, co pozwala nam
na ustawienie pozycji szczęk w zależności od rozmiarów
i kształtu przedmiot tak, by z łatwością można było ten
przedmiot uchwycić i przenieść.Najważniejsze cechy:
• Ergonomiczny uchwyt zmniejsza napięcie palców
i nadgarstka
• Wyprofilowana, antypoślizgowa rączka zapewnia pewny
chwyt
• Solidna konstrukcja daje bezpieczeństwo i trwałość
• Antypoślizgowa powłoka szczęki zapewnienia dodatkową
przyczepność podczas podnoszenia przedmiotów
• Obrotowa głowica szczęk możne być ustawiana pod
dowolnym kątem względem rączki w krokach co 30⁰
RevoReach posiada również innowacyjny mechanizm
blokujący, który pozwala na zablokowanie przedmiotu
w szczęce, pozwalając użytkownikowi skoncentrować
swoje wysiłki na przeniesieniu obiektu, a nie utrzymaniu
ich w uchwycie. Ponadto mechanizm ten pozwala na:
• założenie blokady na szczęki, przez przekręcenie kciukiem
bądź drugą ręką rygla przy rączce, co pozwoli użytkownikowi na zablokowanie przedmiotu w szczękach chwytaka
• automatyczne blokowanie szczęk. Jest to idealne
rozwiązanie dla każdego, kto ma zbyt słaby uścisk dłoni
by pewnie złapać przedmiotu i utrzymać go przez czas
przenoszenia
• zablokowanie szczęk w połowie, tak że mają mniejszy
zakres rozwarcia, co szczególnie jest przydatne przy
zabieraniu mniejszych przedmiotów i umożliwia podnoszenie przedmiotów z ciasnych przestrzeni.
Atesty: produkt oznakowany międzynarodowym znakiem
CE jako produkt medyczny klasy I, co oznacza, że spełnia
wymogi ochrony zdrowia, zawarte w dyrektywie 93/42/E.
• dł. 81 cm
01321999,90





Szydełko do zapinania guzików, zamka błyskawicznego

Dla osób o słabych i obolałych palcach – zapinanie guzików nie
będzie już stanowiło większego problemu! To wspaniałe urządzenie
eliminuje także problem chwytania i przesuwania suwaków.
Dobrze wyprofilowany uchwyt, z dwiema różnymi końcówkami,
w kształcie czółenka sprawia, że przyrząd jest wygodny w użyciu.
Jedna z końcówek – w kształcie oczka umożliwia przeciąganie
zaczepionego guzika przez dziurkę, tym samym jego zapięcie; druga
zaś, w formie haczyka, zaczepiona za otwór w uchwycie zamka
błyskawicznego pozwala na szybkie i sprawne jego zaciągnięcie.
01323737,90
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Chwytak Pick-up M
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Podane ceny są cenami brutto, zawierają 23% podatku VAT.

Chwytak RevoReach

URZĄDZENIA TOALETOWE, AKCESORIA DO MYCIA,
DOZOWNIKI MYDŁA, KOSZE

SENIOR WIGOR
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Wyposażenie
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Stół terapeutyczny
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Relacje społeczne

Aktywność
poznawcza

Rehabilitacja,
aktywność ruchowa

ŁAZIENKA

Wyposażenie

Łazienka
Uchwyt na wannę

Uchwyt na wannę to niezastąpiona
pomoc dla osób o obniżonej sprawności
fizycznej lub którym wstawanie, wchodzenie i wychodzenie z wanny sprawia
duże trudności. Wykonany z najwyżej
jakości stali malowanej proszkowo.
Solidna konstrukcja zapewnia mocne
i pewne trzymanie. Łatwy w montażu
i demontażu. Gumowe podkładki pod
uchwyty mocujące.
Atesty: produkt oznakowany międzynarodowym znakiem CE jako produkt
medyczny klasy I, co oznacza, że spełnia
wymogi ochrony zdrowia, zawarte w dyrektywie 93/42/E.
• szer. rantu wanny 8,2–17,2 cm
• wys. ponad wannę 37 cm
• wys. całkowita 48,5 cm
013228159,90


Taboret do wanny

Taboret wyposażony jest w otwory odprowadzające wodę oraz miękką nakładkę
piankową antypoślizgową, zapewniającą wysoki komfort. Wykonany z aluminium
oraz tworzywa. Regulowana wysokość od 26 do 31 cm. Atesty: produkt oznakowany międzynarodowym znakiem CE jako produkt medyczny klasy I, co oznacza,
że spełnia wymogi ochrony zdrowia, zawarte w dyrektywie 93/42/E.
• wym. 44,5 x 36,5 x 26–31 cm
• wym. siedziska 36 x 29 cm
• gr. siedziska 3 cm
• gr. pianki 0,5 cm
• wym. pianki 28,5 x 21 cm
• waga 1,6 kg
• maksymalne obciążenie
100 kg
013229159,90
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Wygoda i bezpieczeństwo
w czasie czynności toaletowych

Przenośna podpórka do wstawania

Mocna, stabilna budowa podpórki gwarantuje
bezpieczeństwo. Antypoślizgowe nakładki
na poręcze zapewniają pewny chwyt. Dodatkowo
posiada boczną „kieszonkę” np. na gazety.
• wym. 79 x 49 x 67 cm
• odstęp między nóżkami 67 cm
• dł. nóżek 48 cm
• dł. uchwytów 33 cm • waga 5 kg
013220699,90


Korzystając z krzesła toaletowego możemy
wykonać wszystkie czynności związane z myciem
ciała pozostając w pozycji siedzącej. Wyposażone
w wygodne oparcie siedzisko jest duże i głębokie, posiada otwory umożliwiające swobodne
spływanie wody. Wycięcie z przodu siedziska
ułatwia wykonanie higieny intymnej. Oparcie
krzesła posiada praktyczny uchwyt do przesuwania
fotela. Teleskopowa budowa nóg umożliwia ręczną
regulację wysokości. Wyprofilowane, antypoślizgowe nakładki na nogach krzesła gwarantują
doskonałą przyczepność i stabilność. Modułowa
budowa produktu sprawia, że montaż krzesła jest
łatwy, wykonywany bez użycia narzędzi. Produkt
jest odporny na działanie wilgoci. Atesty: produkt
oznakowany międzynarodowym znakiem CE jako
produkt medyczny klasy I, co oznacza, że spełnia
wymogi ochrony zdrowia, zawarte w dyrektywie
93/42/E.
• kolor popielaty
• wym. 56 x 47/50 x 80–95 cm
• wys. siedziska 42–57 cm
• wym. siedziska 41 x 54 cm
• szer. między podłokietnikami 45 cm
• dla stabilnego ustawienia krzesełka wymagana
jest powierzchnia (liczona z nóżkami) 53 x 48 cm
• maksymalne obciążenie 130 kg
013230699,90
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Krzesło toaletowo-prysznicowe
Swift Commode

W wygodnym, głębokim siedzisku jest miejsce
na zintegrowany pojemnik z ciasno przylegającą
klapą, po zdjęciu której fotel przekształcamy
w „przenośną” toaletę. Zamontowane podłokietniki zapewniają wsparcie dla przedramion
i pozwalają na pewny chwyt podczas siadania/
wstawania z fotela.Teleskopowa budowa nóg
umożliwia ręczną regulację wysokości siedziska.
Wyprofilowane, antypoślizgowe nakładki
na nogach gwarantują przyczepność i stabilność.
Oparcie krzesła posiada praktyczny uchwyt
do przesuwania fotela. W komplecie miękkie,
wodoodporne nakładki na siedzisko i oparcie. Modułowa budowa produktu sprawia, że montaż jest
łatwy, wykonywany bez użycia narzędzi. Produkt
jest odporny na działanie wilgoci. Materiał: Polipropylen, aluminium Atesty: produkt oznakowany
międzynarodowym znakiem CE jako produkt
medyczny klasy I, co oznacza, że spełnia wymogi
ochrony zdrowia, zawarte w dyrektywie 93/42/E.
• kolor popielaty
• szer. całkowita 56 cm
• szer. siedziska 54 cm
• wys. siedziska 42–57 cm
• szer. między podłokietnikami 45 cm
• waga 5,4 kg
• maksymalne obciążenie 130 kg
013231999,90
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Wolnostojąca nasadka na sedes
Swift Commode

Teleskopowa budowa nóg umożliwia ręczną regulację wysokości siedziska w zakresie 42–57 cm. Wyprofilowane, antypoślizgowe nakładki na nogach
gwarantują doskonałą przyczepność i stabilność
fotela. Niewielka waga sprawia, że łatwo można
ją przenieść do umycia bezpośrednio pod prysznic.
Modułowa budowa produktu sprawia, że montaż
jest łatwy, wykonywany bez użycia narzędzi.
Produkt jest odporny na działanie wilgoci. Materiał:
Polipropylen, aluminium
• szer. całkowita 56 cm • szer. siedziska 54 cm
• wys. siedziska 42–57 cm
• szer. między podłokietnikami 45 cm
• maksymalne obciążenie 130 kg
013232599,90
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Podane ceny są cenami brutto, zawierają 23% podatku VAT.

Krzesło prysznicowe Swift
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Przyrząd do mycia pleców zaprojektowany
tak, by można było łatwiej sięgnąć do
każdego miejsca na ciele bez naciągania rąk
ramion i barków. Zdejmowane elementy
czyszczące myją efektywnie nie wchłaniając jednocześnie wody. Owalny uchwyt
posiada powierzchnię umożliwiającą
pewny chwyt. Atesty: produkt oznakowany międzynarodowym znakiem CE jako
produkt medyczny klasy I, co oznacza, że
spełnia wymogi ochrony zdrowia, zawarte
w dyrektywie 93/42/E. • dł. 77 cm
• waga 203 g
013227149,90
brutto pln

Grzebień na rękojeści

Ergonomicznie zaprojektowany grzebień na rękojeści to produkt przeznaczony dla osób z ograniczonym zakresem ruchowym rąk. Owalna, antypoślizgowa rączka, zapewnia pewny
chwyt, rękojeść umożliwia czesanie włosów bez nadmiernego
unoszenia ręki. Atesty: produkt oznakowany międzynarodowym znakiem CE jako produkt medyczny klasy I, co oznacza,
że spełnia wymogi ochrony zdrowia, zawarte w dyrektywie
93/42/E. • dł. 37 cm • waga 90 g
01322578,90
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Przyrząd do mycia ciała

Przyrząd do mycia ciała jest tak zaprojektowany, by można było łatwiej sięgnąć do każdego miejsca na ciele bez
nadwyrężania rąk, ramion i barków. Zdejmowane elementy
czyszczące myją efektywnie, nie wchłaniając jednocześnie
wody. Owalny uchwyt posiada powierzchnię umożliwiającą
pewny chwyt. Atesty: produkt oznakowany międzynarodowym znakiem CE jako produkt medyczny klasy I, co oznacza,
że spełnia wymogi ochrony zdrowia, zawarte w dyrektywie
93/42/E. • dł. 38 cm • waga 112 g
013226119,90
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• wym. 41,8 x 33,6 x 42 cm
078019
wysoki
• wym. 40,4 x 33,4 x 24 cm
078020
niski


NOWOŚĆ

49,90

29,90
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Wiadro-toaleta 22 l

Przenośne wiadro-toaleta wykonane z tworzywa
sztucznego. Przeznaczone do miejsc pozbawionych
stacjonarnej kanalizacji np. na działce, kampingu.
Wygodne mocne i ergonomiczne. Solidnie
wykonane ze zdejmowaną pokrywą i siedziskiem.
Optymalne połączenie wysokości, szerokości
i formy. Osoby starsze lub niepełnosprawne z tym
produktem będą czuły się bezpieczniej na wycieczkach lub spacerach, gdzie dostęp do toalety może
być ograniczony. Wiadro toaleta przyczynia się
również do zachowania czystości na kampingach,
biwakach, żaglówkach, placach budowy, itd.
• wym. 37,5 x 34,4 x 37 cm • poj. 22 l
82503449,90
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Przenośna nakładka na toaletę, jest lekka,
wytrzymała i trwała wykonana z tworzywa
sztucznego. Siedzisko jest lekko wyprofilowane
z góry do dołu, by umożliwić łatwiejsze siadanie
i wstawanie z sedesu. Posiada dwa uchwyty mocujące w tylnej części oraz wypustkę
stabilizującą z przodu. Nakładka jest odporna
na plamy i zapachy, łatwa do czyszczenia.
Nakładka na sedes nadaje się do umieszczenia na większości standardowych muszli
sedesowych, także typu „Compact”. Wycięcia
w przedniej i tylnej części ułatwiają higienę
intymną. Do muszli klozetowej mocowana
jest za pomocą dwóch uchwytów mocujących
w tylnej części, które są wyjątkowo łatwe
w montażu i demontażu. Atesty: produkt
oznakowany międzynarodowym znakiem CE
jako produkt medyczny klasy I, co oznacza,
że spełnia wymogi ochrony zdrowia, zawarte
w dyrektywie 93/42/E.
• wys. podkładki 6 lub 10 cm
• wym. 40 x 36 cm
• wym. otworu 21 x 26,5 cm
• maksymalne obciążenie 120 kg
013233
wys. 6 cm
129,90
013239
wys. 10 cm
129,90

Taborety z wytrzymałego tworzywa sztucznego,
w kolorze jasnoszarym.

Wyposażenie

Podane ceny są cenami brutto, zawierają 23% podatku VAT.

Nakładki na sedes

Taboret jasnoszary

Plac z ogrodem
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Stół terapeutyczny

Nakładka wyposażona w pokrywę, dzięki
czemu doskonale pełni tradycyjne funkcje
normalnego sedesu zapewniając właściwą
higienę w łazience. Delikatnie wyprofilowane
siedzenie oraz wycięcia w części przedniej i tylnej ułatwiają wykonywanie zabiegów higieny
intymnej w pozycji siedzącej. Nakładka została zaprojektowana i wykonana także w ten
sposób, że można ją umieszczać na niemal
wszystkich standardowych muszlach klozetowych, również kompaktowych. Ponieważ
w założeniu jest to nakładka przenośna, jej
konstrukcja została dostosowana do opcji
wielokrotnego zakładania i zdejmowania,
wyposażona w tylnej części w dwa uchwyty
mocujące.
• wys. podkładki 6 lub 10 cm
• wym. 40 x 36 cm
• wym. otworu 21 x 26,5 cm
• maksymalne obciążenie 120 kg
013234
wys. 6 cm
139,90
013240
wys. 10 cm
139,90

Relacje społeczne

Nakładki na sedes z pokrywą

Rehabilitacja,
aktywność ruchowa

Przyrząd do mycia pleców

Aktywność
poznawcza

Wyposażenie Łazienka
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Wyposażenie

Łazienka

Ręczniki Z&Z

Ręczniki jednorazowe wykonane z celulozy, jednowarstwowe. • 20 x 200 szt. • wym. listka 25 x 23 cm
82208899,90


brutto pln

Podajnik ręczników
Ręcznik papierowy

• 2 szt.
0140013,90
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Dozownik na ręczniki papierowe ZZ w listkach wykonany z biało-szarego tworzywa ABS. Wyposażony
w wizjer do kontroli ilości ręczników oraz plastikowy
zamek i klucz. Przykręcany do ściany. Opakowanie
zawiera zestaw wkrętów z kołkami. Sposób dozowania: wyciągnięcie jednej sztuki papieru powoduje
wysunięcie się kolejnej. • wielkość listka 25 x 23 cm
• poj. 400 szt. • wym. 27 x 13 x 27 cm
• waga 0,7 kg
Gwarancja 12 miesięcy.
819313	
89,90
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Pojemnik na papier toaletowy

Wykonany z trwałego tworzywa sztucznego ABS
zapewniającego bezproblemowe utrzymanie pojemnika w czystości. Bardzo prosty w obsłudze i łatwy
w konserwacji. Wyposażony w zamykaną kluczykiem
komorę na papier. • transparentny
• papier toaletowy w rolkach o rozm. 18–23 cm,
trzpień 4,5–5,5 cm
• zamek z kluczem plastikowym; wizjer kontrolny
• ścienny, przykręcany • wym. 26 x 24 x 13 cm
• waga 0,6 kg
81934665,90


brutto pln

Dozowniki
MYDŁA
W PŁYNIE

Dozownik mydła w płynie wykonany
z biało-szarego tworzywa ABS. Wyposażony
w okienko kontroli poziomu mydła
w dozowniku, zawór niekapek oraz
plastikowy zamek i klucz. Przykręcany
do ściany. Opakowanie zawiera zestaw
wkrętów z kołkami. Gwarancja 2 lata.

Dozownik mydła
w płynie 1l

• poj. 1 l
• wym. 19,5 x 10,5 x 10,8 cm
• waga 0,33 kg
819349	
39,90

Dozownik mydła
w pianie 0,5l

Dozownik mydła
w płynie 0,5l

• poj. 0,5 l
• wym. 17 x 10,5 x 12,5 cm
• waga 0,38 kg
819350	
49,90
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• poj. 0,5 l
• wym. 17 x 10,5 x 12,5 cm
• waga 0,38 kg
819351	
49,90
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Kosz z uchylną pokrywą 25l

Praktyczne pojemniki do segregowania śmieci
i odpadów. Posiadają uchylną pokrywę, którą
w razie potrzeby można zablokować w pozycji
otwartej. Wykonany z wysokiej jakości tworzywa.
Jego powierzchnia jest gładka, co sprawia, że
łatwo utrzymać go w czystości.
• różne kolory, sprzedawane losowo
• wym. 24 x 39 x 50 cm
82501939,90
brutto pln

Kosz na pieluchy – duży
Kosze na pieluchy

Ekonomiczny, łatwy w użyciu, przyjazny środowisku kosz na pieluchy.
Wyposażony w duży, wygodny
otwór o średnicy 17 cm. W celu
opróżnienia kosza należy wcisnąć
klapę znajdującą się w jego dolnej
części. Można wtedy wysunąć górną
część kosza umożliwiając usunięcie
pełnego pieluch worka.
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• biało-niebieski
• wym. 34 x 46 x 92 cm
• poj. 120 l: ok. 75 pieluch
319001	

Kosz na śmieci pedałowy

• poj. 16 l
• wym. 31,9 x 30,2 x 38 cm • biały
07504659,90

Pedałowy kosz wykonany z matowej stali
nierdzewnej, szczotkowanej, otwierany przy
pomocy pedała. Wewnętrzny pojemnik
wykonany z trwałego tworzywa sztucznego
ABS. Wyposażony w specjalny uchwyt ułatwiający przenoszenie oraz wolnoopadającą
pokrywę. • poj. 5 l • wym. 20 x 28,5 cm
• waga 1,3 kg
81934889,90





799,90
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Kosz na pieluchy – mały
• biało-niebieski
• wym. 30 x 42 x 72 cm
• poj. 80 l: ok. 50 pieluch
319002	
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Kosz pedałowy
599,90

brutto pln

brutto pln

infolinia: 801 577 544
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KOZETKI REHABILITACYJNE, SZAFKI LEKARSKIE,
AKCESORIA POMIAROWE, APTECZKI

SENIOR WIGOR

Plac z ogrodem

Wyposażenie

Multimedia

Stół terapeutyczny

Arteterapia

Relacje społeczne

Aktywność
poznawcza

Rehabilitacja,
aktywność ruchowa

POKÓJ PIELĘGNIARSKI

Wyposażenie

Pokój pielęgniarski
096192–03

D094332–03

D3233–03

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

419

90
PLN

Biurko Vigo z szafką i szufladą białe

BRAK OPISU
096192–03699,90

BRAK OPISU
D094332–03479,90

Biurko Vigo wykonane z białej płyty laminowanej
o gr. 18 mm, wykończone obrzeżem o gr. 2 mm. Wyposażone w szafkę i 1 szufladę zamykaną na zamek.
• wym. 120 x 60 x 76 cm
D3233–03419,90
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NOWOŚĆ

100790 + 100877

Aktywność
poznawcza

100871

100868

BRAK OPISU GRUPY
100871	


599,90
brutto pln

Relacje społeczne

100880

Rehabilitacja,
aktywność ruchowa

Wyposażenie Pokój pielęgniarski

559,90
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BRAK OPISU GRUPY
100868	


429,90
brutto pln

Stół terapeutyczny

BRAK OPISU GRUPY
100886	

Arteterapia

100886

Szafa wysoka Premium z zamkiem – biała

Szafka wisząca Premium

Szafka pozwala zwiększyć miejsce do przechowywania.
Istnieje możliwość zamocowania drzwiczek w 4 kolorach. Wykonana z płyty laminowanej o grubości 18 mm,
w odcieniu brzozy, z trwałym obrzeżem ABS multiplex
o grubości 2 mm. • wym. 94,2 x 35 x 40 cm
100790199,90


Wyposażenie

brutto pln

brutto pln

Drzwiczki do szafki wiszącej Premium – białe
100877

100790

www.seniorplus.edu.pl

Dostosowane wymiarami do szafki wiszącej z kolekcji
Premium (100790). • 1 para • wym. 44,9 x 35,5 cm
100877	
69,90


brutto pln
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Podane ceny są cenami brutto, zawierają 23% podatku VAT.



Multimedia

Szafy wyposażone w półkę i drzwiczki w górnej części oraz w 2 półki
i drzwiczki w dolnej części. Półki pozwalają na przechowywanie segregatorów. Szafy o prostej i eleganckiej formie. Umieszczenie szafek na nóżkach
nadało meblom wrażenia lekkości. Drzwiczki wyposażone w zamki. Wykonane z płyty laminowanej o grubości 18 mm, w odcieniu brzozy, z trwałym
obrzeżem ABS multiplex o grubości 2 mm. Fronty wykonane z kolorowej
płyty MDF. • wym. 94 x 45 x 189 cm
100880	
999,90

Wyposażenie

Pokój pielęgniarski

Kozetki rehabilitacyjne

Krzesło do gabinetu lekarskiego
– zielone

Stołek rehabilitacyjny z regulowaną wysokością i podstawą na kółkach.
• regulacja wysokości 49–60 cm
• śr. siedziska 35 cm
091088189,90

Parawan

Parawan pojedynczy, składany. Posiada dwa
kółka do swobodnego przemieszczania.
• wym. 100 x 185 cm
091087399,90

Krzesło wyposażone w ergonomicznie
wyprofilowane oparcie, zapewniające optymalne wsparcie dla kręgosłupa. Regulowana
wysokość. Krzesełko na kółkach. Miękkie,
tapicerowane oparcie i siedzisko.
• śr. 64,5 cm • wys. 87-100 cm
• wys. siedziska 45–58 cm
048187	
279,90
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Kozetki rehabilitacyjne

Kozetki rehabilitacyjne przeznaczone do badań medycznych. Posiadają metalową konstrukcję i leżankę pokrytą skajem.

Kozetka 2-częściowa

Kozetka dwuczęściowa z regulowanym kątem nachylenia wezgłowia.
• wym. 55 x 50 x 182 cm
091085	


699,90
brutto pln

Kozetka 3-częściowa

Biurko medyczne

Kozetka trzyczęściowa z regulowanym kątem nachylenia wezgłowia i podnóżka.
• wym. 72 x 70 x 190 cm
091086899,90

Biurko medyczne z zaokrąglonym blatem i stelażem wykonanym ze stalowych profili. Nogi posiadają stopki regulujące poziom.
• wym. 180 x 80 x 74 cm • nie zawiera kontenera i krzesła
091089
1 399,90
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Stołek rehabilitacyjny

Rehabilitacja,
aktywność ruchowa
Arteterapia

Relacje społeczne

Aktywność
poznawcza

Wyposażenie Pokój pielęgniarski

Szafki

Stół terapeutyczny

lekarskie

Szafa lekarska
jednodrzwiowa

• wym. 60 x 43,5 x 180 cm
091090	
1 399,90

• wym. 80 x 43,5 x 180 cm
091091	
1 699,90
brutto pln



brutto pln

Wyposażenie

65990
PLN

Szafka medyczna
z 1 półką drzwi zielone

Szafka wisząca

Szafka wisząca z drzwiami przesuwnymi i półkami wykonanymi ze szkła.
• wym. 50 x 100 x 25 cm
091093659,90


Dolna półka szafy zabudowana
drzwiami metalowymi.
• wym. 80 x 43,5 x 180 cm
091092

499,90

brutto pln

Szafka medyczna z zielonymi
drzwiami, 1 przestawna
półka, blat wykonany z melaminy.
• wym. 50 x 42 x 74,5 cm
QP16601	
659,90
brutto pln

www.seniorplus.edu.pl

Szafka medyczna
z 2 półkami

Szafka medyczna z 2 przestawnymi półkami, blat
wykonany z melaminy.
• wym. 50 x 42 x 103 cm
091112	
759,90
brutto pln

Szafka medyczna
z 3 półkami drzwi zielone

Szafka medyczna z zielonymi
drzwiami, 3 przestawne półki, blat
wykonany z melaminy.
• wym. 50 x 42 x 131,5 cm
QP16667	
899,90
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Szafa lekarska dzielona

Szafa lekarska
dwudrzwiowa

Multimedia

Metalowe szafki lekarskie
z przeszklonymi drzwiami i półkami. Uchwyt
drzwiowy posiada zamek
zabezpieczający, ryglujący drzwi w dwóch
punktach.

Wyposażenie

Pokój pielęgniarski

899

90
PLN

Szafka metalowa wysoka
jednodrzwiowa z zielonymi
drzwiami

Szafka medyczna z zielonymi
drzwiami. 1 przestawna półka,
blat wykonany z melaminy.
• wym. 50 x 42 x 160 cm
QP12869899,90


brutto pln

519

Kontenerek metalowy z zielonymi
szufladami

Kontenerek na kółkach – szafka przybiurkowa, posiada jedną szufladę wysoką i dwie
niskie, w kolorze zielonym.
• wym. 66,2 x 41,7 x 55,6 cm
QP12870999,90

Szafka z szufladami na format A5
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Metalowa szafka z szufladami w kolorze
zielonym, mieszczą format A5.
• wym. 128,5 x 54,5 x 63 cm
QP16722
1 399,90
brutto pln

90
PLN

Parawan podwójny

Dwuczęściowy parawan
metalowy, wykonany
z metalowych rurek, wyposażony w kółka, wymiary:
134 x 165 x 45 cm.
QP20489519,90
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Szafka kartotekowa 4-szufladowa

Wózek do samodzielnego montażu,
wykonany ze stali nierdzewnej, z półkami ze stali chromowanej, wyposażony w 4 skrętne koła i 2 hamulce.
• wym. półek 83 x 51 cm
• wym. wózka 90 x 59 x 105 cm
• maksymalne obciążenie 145 kg
819042599,90

Szafki kartotekowe wykonane z blachy stalowej, wieniec dolny z blachy ocynkowanej.
Szuflady zainstalowane na teleskopowych
prowadnicach kulkowych o podwójnym wysuwie, z zabezpieczeniem przed
wypadaniem. Meble posiadają specjalny
mechanizm umożliwiający wysunięcie tylko
jednej szuflady, co zabezpiecza szafkę przed
upadkiem. Szuflady ryglowane
centralnie. Maksymalny udźwig każdej
szuflady wynosi około 60 kg.
• wym. 41,5 x 63 x 128,5 cm
091094	
499,90





Wózek na leki 3-półkowy

brutto pln

brutto pln

Szafa metalowa dwudrzwiowa
z zielonymi drzwiami

Szafa metalowa z zielonymi drzwiami.
• wym. 100 x 42 x 200 cm
091111999,90


brutto pln

469

90
PLN

Krzesło Flexi obrotowe na kółkach z reg. wys. zielone

Krzesła wykonane z tworzywa sztucznego, wyróżniające się nowoczesnym i ergonomicznym kształtem. Stelaż krzesła jest wyposażony
w kółka i mechanizm regulacji wysokości. Lekko sprężyste oparcie
w naturalny sposób dostosowuje się do pleców. Krzesło jest odporne
na zabrudzenia i wilgoć. Nie zaleca się czyszczenia krzesełek żadnymi
preparatami zawierającymi alkohol w składzie.
• wym. siedziska 46 x 42 cm • wys. siedziska od 43 do 56 cm
092901	
469,90
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Krzesło obrotowe

Wyposażone w wysokie, ergonomicznie
wyprofilowane oparcie, zapewniające optymalne wsparcie dla kręgosłupa. Regulowana wysokość. Krzesło na kółkach. Materiał:
100% włókno syntetyczne.
• śr. 63 cm
• wys. siedziska 42,5–55,5 cm
048001199,90
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Krzesło do gabinetu lekarskiego
– niebieskie

Krzesło wyposażone w ergonomicznie
wyprofilowane oparcie, zapewniające
optymalne wsparcie dla kręgosłupa. Regulowana wysokość. Krzesełko na kółkach.
Miękkie, tapicerowane oparcie i siedzisko.
• śr. 64,5 cm • wys. 87–100 cm
• wys. siedziska 45–58 cm
048186279,90


infolinia: 801 577 544
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Krzesła do pokoju pielęgniarskiego
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03 Ciśnieniomierz zegarowy Palm
NOVAMA PROseries DURA

• wykonany z materiałów wysokiej jakości
• manometr zintegrowany z pompką
• wygodna łyżka wspomagająca pompowanie
• automatyczny spust powietrza w postaci
przycisku
• mankiet o zwiększonej trwałości
QP15821139,90
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04 Ciśnieniomierz elektoroniczny
NOVAMA HOME

• interpretacja wyniku według WHO
• wskaźnik nieregularnej pracy serca
• duży, czytelny ekran LCD
• funkcja przypominania/alarm o wykonaniu
pomiaru
QP15865159,90
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05 Ciśnieniomierz Novama White C

Automatyczny ciśnieniomierz naramienny
z mankietem komfortowym.
• pomiar przy pompowaniu
• pamięć 90 pomiarów
• zakres pomiaru 30–280 mmHg
• zakres pomiaru tętna: 40–199 uderzeń/min
• dokładność wskazania ciśnienia: ±3 mmHg
• dokładność wskazania tętna: ±5%
• funkcje: automatyczne wyłączenie, czas
i data pomiaru, F3, IHB (wskaźnik nieregularnej pracy serca), kolorowa skala stopniowania wyników pomiaru, komunikaty
głosowe, kontrola poziomu zużycia baterii
• cyfrowy ekran ciekłokrystaliczny LCD
o przekątnej 3,2 cala
• waga 355 g (bez baterii)
• wym. 13,8 x 9,6 x 5,4 cm
013305299,90
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06 Termometr elektroniczny
EasyScan

brutto pln

• trwałość do 40000 pomiarów
• pamięć 32 pomiary
• automatyczne wyłączenie
• dokładność pomiaru ±0,3°C
• zakres pomiaru: 32–42,9°C
• czas pomiaru poniżej 1 sekundy
• podziałka na wyświetlaczu: 0,1°C
• wym. 22 x 15 x 5 cm
• waga 180 g • praktyczne etui w zestawie
013304349,90


Stetoskop dwuprzewodowy MDF 767 Rappaport wyjątkowy stetoskop z dwustronną głowicą: ręcznie robiony, w pełni obrotowy zawór
akustyczny, przewód akustyczny dłuższy, niż
w innych dostępnych na rynku stetoskopach,
wykonany z niekruszejącego i nie sklejającego
się tworzywa PCV, niezawierającego lateksu,
o dużej gęstości, ulepszona akustyka, membrana z ultra-czułego włókna wzmacnia dźwięk, lira
AccuFit wykonana z chromowanego mosiądzu,
wyposażona w elastyczne miękkie oliwki MDF
ComfortSealTM, nieziębiące obwódki, program
dożywotnich części zamiennych.
Długość całkowita: 7 cm (±2 cm)
Długość liry: 30 cm (±2 cm)
Średnica membrany: 45.8/30.9 mm (±2 mm)
Średnica lejka: 33/27/21 mm (±2 mm)
Długość przewodu: 56 cm (±2 cm)
Waga netto: 243 g (±5 g)
Akcesoria: 2 pary dodatkowych miękkich
oliwek MDF ComfortSealTM, ultra delikatna
membrana, identyfikator.
Produkt sprzedawany w kilku wersjach kolorystycznych. Kolory wybierane losowo.
QP20495349,90
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10 Stetoskop Dual Head

Bardzo lekki stetoskop dedykowany dla
wszystkich pracowników medycznych. Doskonała jakość dźwięku za przystępną cenę.
• śr. dużej membrany: 4,5 cm
• śr. małej membrany: 3,3 cm
• dł. całkowita: 78 cm • waga: 121 g
013302169,90


10

NOWOŚĆ
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11

Waga elektroniczna ze wzrostomierzem WPT 60/150OW

Wyposażona jest w miernik wagowy PUE
C/31 z podświetlanym wyświetlaczem LCD.
Obciążenie maksymalne 60/150 kg. Dokładność odczytu 20/50 g.
QP17190
2 199,90

12

brutto pln

12 Waga kolumnowa ze wzrostomierzem ADE M318800

• waga jest nielegalizowana
• wykonana ze stali nierdzewnej
• wzrostomierz z dokładnością do 1 mm
• waga maksymalna: 200 kg
• dokładność podziałki: 100 g
• wym. platformy: 37,5 x 27,5 cm
• wym. 28 x 147 x 56 cm
QP16987
1 599,90


07 Termometr LX-260T

03

09 Stetoskop dwuprzewodowy
Rappaport



Termometr mierzy temperaturę ciała na czole lub w uchu.
• najnowsza technologia kalibracji MicroSecondFlash Technology
• super szybki pomiar tylko w 28 ms
• pamięć ostatnich 32 pomiarów
• dostępny w 5 kolorach: srebrnym, granatowym, niebieskim, różowym i zielonym
• gwarancja: dwa lata.
013301229,90
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Relacje społeczne





Arteterapia

• 3M – Uśrednienie trzech pomiarów (po naciśnięciu przycisku MEM)
• wskaźnik nieregularnej pracy serca – IHB
• duży, czytelny ekran LCD
• pamięć 90 pomiarów • zasilacz w zestawie
QP14223189,90

Stół terapeutyczny

brutto pln

02 Ciśnieniomierz elektroniczny
NOVAMA FIRST + zasilacz

Multimedia



02

11

13

Wyposażenie

• dokładny manometr
• duży czytelny manometr
• s tetoskop w komplecie • etui do transportu
• obwód mankietu 24–36 cm
QP1719179,90

01

Rehabilitacja,
aktywność ruchowa

08 Termometr bezdotykowy

Pomiar z odległości 0,5 – 3 cm z wygodnym
przymiarem na boku termometru. Mierzy
temperaturę ciała, obiektów, płynów, kąpieli,
posiłków, itd. Natychmiastowy pomiar poniżej
1 s. Wysoka dokładność wynosząca 0,2°C
– sprawdzona przez TÜV RHEINLAND POLSKA.
Duży ekran z podświetleniem. Pamięć 30 pomiarów. Tryb nocny (cichy): Termometr można
przełączyć na tryb nocny, aby wyciszyć dźwięk,
podczas gdy Twoje dziecko śpi. Alarm gorączki.
Wybór skali: °C/°F. Automatyczne wyłączanie
po 30 sekundach. Wskaźnik zużycia baterii.
QP20492149,90

brutto pln

13 Waga lekarska kolumnowa
mechaniczna C-201 Wunder

• waga jest legalizowana
• wykonana ze stali nierdzewnej
• wzrostomierz z dokładnością do 1 mm
• waga maksymalna: 200 kg
• dokładność podziałki: 100 g
• wym. platformy: 37,5 x 27,5 cm
• wym. 28 x 147 x 56 cm
QP21232
1 999,90
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01 Ciśnieniomierz zegarowy
Rossmax GB 102

Aktywność
poznawcza

Wyposażenie Pokój pielęgniarski
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Pierwsza

brutto pln

02 Zgniatacz do tabletek

Zgniatacz do tabletek to idealne rozwiązanie dla osób
o ograniczonej sprawności i sile w dłoniach. Ergonomiczna, wyprofilowana obudowa zapewnia pewny, silny
chwyt obu części urządzenia do kruszenia tabletek,
co w dużym stopniu ułatwia samo kruszenie.
Do skruszenia tabletki dochodzi na zasadzie prasy
śrubowej.
Przezroczyste dno kruszarki do tabletek pozwala
sprawdzić czy lek jest już odpowiednio przygotowany
do podania choremu.
W wierzchniej części obudowy zgniatacz do tabletek
ma wbudowany zamykany pojemniczek do przechowywania leku, który może być wykorzystany również jako
pojemniczek na wodę.
• różne kolory, wysyłane losowo
01322424,90
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Odpowiednie dla alergików, rękawice nitrylowe, bezpudrowe, jednorazowego użytku. Komfort pracy zwiększają
teksturowane końcówki palców. W codziennej pracy
logopedycznej dają zarówno logopedzie, jak i pacjentowi
uczucie większego komfortu podczas badania jamy ustnej, masażu, czy ćwiczeń artykulacyjnych. • 100 szt.
033001
rozmiar S
29,90
033002
rozmiar M
29,90
033003
rozmiar L
29,90
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04 Apteczka „VERA4” w szafce metalowej

Apteczka metalowa, zamykana na klucz.
• wym. 25 x 25 x 12 cm
Skład apteczki dostępny na www.mojebambino.pl
819202109,90
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05 Apteczka Classic Mini w pudełku

Szkolna apteczka w poręcznym pojemniku z tworzywa
sztucznego. Skład: B-INTERCARS.
• wym. 21,5 x 13,5 x 5 cm
Skład apteczki dostępny na www.mojebambino.pl
81922016,90
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06 Apteczka szkolna 1 w plecaku

Apteczka pierwszej pomocy zawierająca bogate wyposażenie, ze stelażem mocującym do ściany.
• wym. 28 x 20 x 11,5 cm
Skład zgodny z normą: DIN 13157 PLUS, spełnia wymagania norm Unii Europejskiej.
Skład apteczki dostępny na www.mojebambino.pl
819218119,90
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08 Wyposażenie apteczki PL08

Wyposażenie do apteczki pierwszej pomocy. Skład
zgodny z normą: DIN 13164 PLUS.
Skład apteczki dostępny na www.mojebambino.pl
81922130,90
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09 Wyposażenie apteczki PL10

Wyposażenie do apteczki pierwszej pomocy. Skład
zgodny z normą: DIN 13164 PLUS.
Skład apteczki dostępny na www.mojebambino.pl
81922255,90


Szkolna apteczka w poręcznym plecaku. Skład zgodny
z normą: DIN 13164 PLUS. • wym. 23 x 16,5 x 5,5 cm
Skład apteczki dostępny na www.mojebambino.pl
81921969,90


07 Przemysłowa apteczka pierwszej pomocy
„TOP 10 PLUS”

brutto pln

brutto pln

09 BRAK OPISU
01330015,90


infolinia: 801 577 544

brutto pln

Podane ceny są cenami brutto, zawierają 23% podatku VAT.

Urządzenie, dzięki któremu bez problemu podzielisz
nawet najtwardszą tabletkę, niezależnie od jej kształtu
i wielkości.
Metalowe ostrze i szkło powiększające sprawią, że
z dużą precyzją dokonasz podziału tabletki.
Części obudowy gilotyny działa jak szkło powiększające
co ułatwia podział nawet najmniejszej tabletki. Przecinak do leków ma również wbudowane ruchome „łapki”,
które uniemożliwiają przesuwanie się tabletki pod
wpływem nacisku podczas przecinania, co gwarantuje
nam dokładny podział tabletki.
01322324,90


POMOC

03 Rękawiczki bezpudrowe

01 Gilotyna do tabletek

ŁÓŻKA REHABILITACYJNE, PRZECHOWYWANIE,
KRZESŁA I FOTELE, AKCESORIA UŁATWIAJĄCE ŻYCIE
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POKÓJ SENIORA

Wyposażenie

Pokój seniora

Szafka z odkładanym blatem to wygodne rozwiązanie umożliwiające
czasowe korzystanie ze stolika.
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Odpowiednio wyposażony pokój z łóżkiem rehabilitacyjnym zapewnia
niezależność i swobodę ruchu.

infolinia: 801 577 544

Podane ceny są cenami brutto, zawierają 23% podatku VAT.

Wyposażenie pokoju seniora w meble z kolekcji Flexi zapewnia
funkcjonalność oraz komfort. Solidność i estetyka wykonania
mebli gwarantuje długi okres ich użytkowania.

Taurus Lux

Relacje społeczne

Łóżko rehabilitacyjne przeznaczone do użytku w ośrodkach pielęgnacyjnych oraz
w środowisku domowym. Zostało zaprojektowane tak, aby zapewnić użytkownikom
optymalną niezależność oraz swobodę ruchu. Operowanie za pomocą pilota kontrolnego,
pozwala użytkownikowi na wybór odpowiedniej dla siebie pozycji w łóżku.

Rehabilitacja,
aktywność ruchowa

Łóżko rehabilitacyjne

Aktywność
poznawcza

Wyposażenie Pokój seniora



Wyposażenie

Multimedia

Stół terapeutyczny

Arteterapia

Cechy łóżka:
• Łóżko wyposażone jest w cztery siłowniki renomowanej niemieckiej firmy DEWERT Gmbh
• Regulacja segmentu oparcia pleców, segmentu uda oraz wysokości odbywa się za pomocą 10-cio funkcyjnego pilota.
• Regulacja oparcia pleców i uda dokonywana jest za pomocą
siłowników umieszczonych pod leżem z IP44.
• Sekcja podudzia regulowana jest za pomocą sześciostopniowego
systemu zapadkowego.
• Skrzynka kontrolna siłowników o podwyższonej odporności
na ciecz o IP 66.
• Blokada funkcji pilota za pomocą kluczyka.
• Leże czterosegmentowe.
• Leże może być wypełnione:
1.) płaskownikami o szerokości 40mm, co ułatwia utrzymanie
w czystości i dezynfekcje leża,
2.) listwami drewnianymi,
3.) siatką – w zależności od wersji łóżka rehabilitacyjnego.
• Kolor drewnianej obudowy: buk.
• Wysięgnik z uchwytem ręki mocowany w tulejach.
• Barierki boczne jednoczęściowe składane wzdłuż ramy leża wykonane zgodnie z nową normą PN-EN 60601–2-52:2010.
• Aluminiowy wytrzymały system regulacji wysokości poręczy.
• Elektryczna regulacja wysokości leża w zakresie: 400 mm
– 800 mm.
• Regulacja segmentu oparcia pleców, w zakresie: 0–72 °.
• Regulacja segmentu oparcia uda: 0–40 °.
• Kąt przechyłu Trendelenburga: ok. 0–15°.
• Kąt przechyłu anty-Trendelenburga: ok. 0–15°.
• Łóżko rehabilitacyjne wyposażone jest w funkcję Autokontur,
pozwalającą na jednoczesne uniesienie segmentu oparcia pleców
oraz uda.
• Układ jezdny stanowią cztery koła renomowanej firmy TENTE
o średnicy 100 mm, każde z kół wyposażone jest w hamulec
jazdy i obrotu.
• Pilot wyposażony w trzy diody LED informujące o podłączeniu
łóżka do sieci elektrycznej, o pracy siłowników, jak również
o zablokowaniu/odblokowaniu funkcji pilota.
• Bezpieczne obciążenie robocze 215 kg.
• Dopuszczalna waga pacjenta 180 kg.
• Zasilanie sieciowe 230V 50/60 Hz.
• Instrukcja obsługi w języku polskim.
• Gwarancja: 24 miesiące.
• Wymiary leża:
– szerokość: 900 mm,
– długość: 2000 mm.
Dodatkowe cechy łóżka:
• Zabudowane szczyty/boki łóżka nadające eksluzywny design.
• Zabudowane szczyty/boki łóżka z systemem easy-fix, umożliwiający szybką i tanią wymianę uszkodzonego elementu zewnętrznego.
• System easy – fix umożliwia również szybki dostęp do uszkodzonego siłownika.
• Dopasowane stylistycznie tworzywowe kółka jezdne.
• Wymiary zewnętrzne łóżka:
– długość całkowita: 2200 mm
– szerokość całkowita: 1050 mm
842001	
3 999,90

Plac z ogrodem

Podane ceny są cenami brutto, zawierają 23% podatku VAT.

Łóżko Taurus Lux

brutto pln
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Wyposażenie

Pokój seniora

Łóżko rehabilitacyjne

Łóżko Taurus

Taurus

Łóżko rehabilitacyjne przeznaczone do użytku w ośrodkach pielęgnacyjnych
oraz w środowisku domowym. Zostało zaprojektowane tak, aby zapewnić
użytkownikom optymalną niezależność oraz swobodę ruchu. Operowanie
za pomocą pilota kontrolnego, pozwala użytkownikowi na wybór odpowiedniej
dla siebie pozycji w łóżku.

3 79990
PLN

Cechy łóżka:
• Łóżko wyposażone jest w cztery siłowniki renomowanej niemieckiej firmy DEWERT Gmbh
• Regulacja segmentu oparcia pleców, segmentu uda oraz wysokości odbywa się za pomocą 10-cio funkcyjnego pilota.
• Regulacja oparcia pleców i uda dokonywana jest za pomocą
siłowników umieszczonych pod leżem z IP44.
• Sekcja podudzia regulowana jest za pomocą sześciostopniowego systemu zapadkowego.
• Skrzynka kontrolna siłowników o podwyższonej odporności
na ciecz o IP 66.
• Blokada funkcji pilota za pomocą kluczyka.
• Leże czterosegmentowe.
• Leże może być wypełnione:
1.) płaskownikami o szerokości 40mm, co ułatwia utrzymanie
w czystości i dezynfekcje leża,
2.) listwami drewnianymi,
3.) siatką – w zależności od wersji łóżka rehabilitacyjnego.
• Kolor drewnianej obudowy: buk.
• Wysięgnik z uchwytem ręki mocowany w tulejach.
• Barierki boczne jednoczęściowe składane wzdłuż ramy leża
wykonane zgodnie z nową normą PN-EN 60601–2-52:2010.
• Aluminiowy wytrzymały system regulacji wysokości poręczy.
• Elektryczna regulacja wysokości leża w zakresie: 400 mm
– 800 mm.
• Regulacja segmentu oparcia pleców, w zakresie: 0–72 °.
• Regulacja segmentu oparcia uda: 0–40 °.
• Kąt przechyłu Trendelenburga: ok. 0–15°.
• Kąt przechyłu anty-Trendelenburga: ok. 0–15°.
• Łóżko rehabilitacyjne wyposażone jest w funkcję Autokontur,
pozwalającą na jednoczesne uniesienie segmentu oparcia
pleców oraz uda.
• Układ jezdny stanowią cztery koła renomowanej firmy TENTE
o średnicy 100 mm, każde z kół wyposażone jest w hamulec
jazdy i obrotu.
• Pilot wyposażony w trzy diody LED informujące o podłączeniu
łóżka do sieci elektrycznej, o pracy siłowników, jak również
o zablokowaniu/odblokowaniu funkcji pilota.
• Bezpieczne obciążenie robocze 215 kg.
• Dopuszczalna waga pacjenta 180 kg.
• Zasilanie sieciowe 230V 50/60 Hz.
• Instrukcja obsługi w języku polskim.
• Gwarancja: 24 miesiące.
• Wymiary leża:
– szerokość: 900 mm,
– długość: 2000 mm.
Wymiary zewnętrzne łóżka:
– długość całkowita: 2170 mm
– szerokość całkowita: 1050 mm
842000
3 799,90


brutto pln

Materac piankowy

Materac piankowy o gęstości 25 kg/m3, dzięki niskiej cenie
oraz sprawdzonej jakości jest najczęściej stosowanym materacem medycznym. Materac piankowy polecamy w połączeniu
z pokrowcem medycznym:• paroprzepuszczalnym – wodoszczelnym
• nieprzepuszczalnym – zmywalnym • antyalergicznym
• wym. 89 x 198 x 12 cm
842002399,90
brutto pln

Uniwersalna poręcz do łóżka Frida

Materac przeciwodleżynowy gofrowany to specjalna konstrukcja
wykonana z pianki poliuretanowej o gęstości 25 kg/m3. Specjalne
wzajemnie prostopadłe wycięcia wkładu sprawiają że krążenie krwi
jest niczym nie ograniczane, a zalecany dla tego rozwiązania pokrowiec
paroprzepuszczalny zapewnia doskonałą wentylację i ochronę przed odparzeniami skóry. To rozwiązanie jest szeroko stosowane w opiece obłożnie chorych.
Materac przeciwodleżynowy proponujemy w połączeniu z pokrowcem medycznym:
paroprzepuszczalnym – wodoszczelnym, nieprzepuszczalnym – zmywalnym, antyalergicznym. • wym. 89 x 198 x 12 cm
842003429,90

Poręcz do łóżka Frida została stworzona, by pacjent
mógł samodzielnie podciągnąć się do pozycji siedzącej
bez niczyjej pomocy i umożliwić mu wejście do łóżka
jak i zejście z niego. Produkt ma być tak umocowany pod materacem, by pacjent mógł bez problemu
dosięgnąć uchwytu z leżącej pozycji. Poręcz „Frida”
jest łatwa w montażu i prosta w demontażu (można ją
zmontować w mniej niż 5 minut). Produkt przeznaczony dla łóżek z solidnym stelażem. Można go również
stosować do łóżek z regulowanym oparciem. Regulowana wys. uchwytu. Atesty: produkt oznakowany
międzynarodowym znakiem CE jako produkt medyczny klasy I, co oznacza, że spełnia wymogi ochrony
zdrowia, zawarte w dyrektywie 93/42/E.
• kolor czarny/srebrny • wym. 88 x 51 x 42–53 cm
• waga 2,6 kg • maksymalne obciążenie 100 kg
013221245,90





Materac przeciwodleżynowy
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brutto pln
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Tapczan 1-osobowy, z pojemnikiem na pościel.
Boki i pojemnik wykonane z płyty laminowanej
w tonacji buku. Materac pokryty beżową mikrofazą.

55990
PLN

Tapczan podwyższony
zapewnia osobom starszym
komfort wstawania

Tapczan 1-osobowy

• wym. 199 x 80 x 50 cm
• wys. leża 37 cm
843100	

Aktywność
poznawcza

559,90
brutto pln

Tapczan 1-osobowy podwyższony
• wym. 199 x 80 x 60 cm
• wys. leża 47 cm
843101	

59990

599,90



brutto pln

PLN

Stoliki nocne Flexi

54990

od

Relacje społeczne

Tapczany 1-osobowe

Rehabilitacja,
aktywność ruchowa

Wyposażenie Pokój seniora

PLN

Stolik nocny Flexi z rozkładanym blatem

Praktyczna szafka, którą można postawić przy łóżku i schować wewnątrz najważniejsze
rzeczy. Jej dodatkową zaletą jest rozkładany blat, który może spełniać funkcję stolika.
Szafka jest wyposażona w kółka (z hamulcami), które pozwalają na wygodne jej przemieszczanie wraz z zawartością. Wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm, w tonacji
brzozy, z obrzeżem ABS multiplex. Za drzwiczkami znajduje się jedna półka.
• wym. złożonego stolika 57 x 45 x 89,7 cm • dł. składanego blatu 59 cm
• wym. szuflady 43,5 x 33 x 7,5 cm • wym. półki 48,5 x 42,5 x 13 cm
• wym. przestrzeni w szafce 48,5 x 40,5 x 23,5 cm (x 2)
100898699,90


brutto pln

brutto pln

Szafki Flexi

brutto pln

od

49990
PLN

Multimedia

Szafka Flexi z przegrodą D

Szafka przedzielona przegrodą.
Można do niej zamontować
drzwiczki (sprzedawane osobno,
co umożliwia wybór kolorów).
Wykonana z płyty laminowanej
o gr. 18 mm, w tonacji brzozy,
z obrzeżem ABS multiplex.
• wym. 89,1 x 41,5 x 87,1 cm
092747499,90


brutto pln

100316

092747
Wyposażenie

Funkcjonalna szafka z 8 szufladami. Dno szuflady wykonane
z płyty wiórowej, co umożliwia
przechowywanie dużej ilości
papieru. Szafkę należy zamocować do ściany. Prowadnice
umożliwiają pełen wysuw szuflad
i ciche zamykanie. Wykonana
z płyty laminowanej o gr. 18 mm,
w tonacji brzozy, z obrzeżem ABS
multiplex.
• wym. 89,1 x 41,5 x 87,1 cm
100316999,90



Szafka z szufladą na pojemniki i segregatory na cokole

Praktyczny mebel do przechowywania dokumentów. Na wysokiej półce
mieszczą się segregatory, a w dolnej szufladzie można przechowywać
papiery większego formatu (do 36 x 84 cm). Trzy przegródki w środkowej
części przeznaczone do uzupełnienia pojemnikami: drewnianymi (126043,
126044, 126052–126063) lub z tkaniny (553001–553006, 553011).
Wszystkie pojemniki sprzedawane osobno. Wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm, w tonacji brzozy, z obrzeżem ABS multiplex.
• wys. półki na segregatory 37 cm
• wym. 89,1 x 41,5 x 87,1 cm
099180	
499,90


brutto pln

www.seniorplus.edu.pl

pojemniki

Plac z ogrodem

Podane ceny są cenami brutto, zawierają 23% podatku VAT.

Szafka D z szufladami
na cokole



100958

Stół terapeutyczny

100898

Praktyczna szafka, którą można
postawić przy łóżku i schować
wewnątrz najważniejsze rzeczy.
Jest wyposażona w kółka
(z hamulcami), które pozwalają
na wygodne jej przemieszczanie
wraz z zawartością. Wykonana
z płyty laminowanej o gr. 18 mm,
w tonacji brzozy, z obrzeżem ABS
multiplex.
• wym. 55,5 x 45 x 89,7 cm
• wym. szuflady 43,5 x 33 x 7,5 cm
• wym. półki 48,5 x 42,5 x 13 cm
• wym. przestrzeni w szafce
48,5 x 40,5 x 23,5 cm (x 2)
100958549,90

Arteterapia

Stolik nocny Flexi

na str. 163
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Wyposażenie

Pokój seniora

Szafki wiszące Flexi

Szafka wisząca Flexi

Można zamocować do niej drzwiczki (100279–
100286, sprzedawane osobno).
• wym. 89,1 x 41,5 x 40 cm • z półką
092379229,90
brutto pln

Szafka narożna na cokole

Pojemna szafka, pozwala zagospodarować niewykorzystaną przestrzeń w rogu pomieszczenia. Pasuje
do standardowych szafek. Wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm, w tonacji brzozy, z obrzeżem ABS
multiplex.
• wym. 41,5 x 41,5 x 87,1 cm
100319199,90


brutto pln

Szafka wisząca Flexi z żaluzją

• wym. 89,1 x 41,5 x 40 cm
• bez półki • żaluzja na kluczyk
092349	
659,90


brutto pln

Szafka słupek Flexi z 3 półkami na cokole

Można do niej zamontować drzwiczki (099192
– 099201, 099215–099220, sprzedawane osobno),
co umożliwia wybór kolorów. Wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm, w tonacji brzozy, z obrzeżem
ABS multiplex.
• wym. 46,8 x 41,5 x 87,1 cm
099187299,90

Szafka słupek Flexi z 4 szufladami na cokole





brutto pln

brutto pln

Szafka D z 3 półkami na cokole

Szafka Flexi D z półkami wąska
– na cokole

Można do nich zamontować drzwiczki (100290
– 100297, sprzedawane osobno, co umożliwia
wybór kolorów) albo uzupełnić je pojemnikami
drewnianymi (126043, 126044, 126052–126063,
sprzedawane osobno) lub z tkaniny (553001–
553006 i 553011). Wykonane z płyty laminowanej
o gr. 18 mm, w tonacji brzozy, z obrzeżem ABS
multiplex. • wym. 89,1 x 41,5 x 87,1 cm
100289359,90

Szafkę można uzupełnić pojemnikami drewnianymi (126043, 126044,
126052–126063, sprzedawane
osobno) lub z tkaniny (553001–553006
i 553011).
• wym. 60 x 41,5 x 87,1 cm
092375329,90


Funkcjonalna szafka z 4 szufladami. Szafkę należy
przymocować do ściany. Wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm, w tonacji brzozy, z obrzeżem ABS
multiplex.
• wym. 46,8 x 41,5 x 87,1 cm
099188659,90

brutto pln



brutto pln

Szafa ubraniowa Flexi

Szafa ubraniowa

• 099188 – Szafka słupek Flexi z 4 szufladami
na cokole, 1 szt.
• 099190 – Nadstawka do słupków Flexi, 1 szt.
• 099221 – Drzwiczki do nadstawki (099190)
prawe – brzozowe, 1 szt.
SET5142
1 059,70

Pojemna szafa z przegrodą pośrodku,
półką w górnej i dolnej części oraz drążkiem
na wieszaki. Wykonana z płyty laminowanej
o gr. 18 mm, w tonacji brzozy, z obrzeżem
ABS multiplex.
• wym. 89,1 x 60 x 203 cm
100339999,90

Szafa wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm, w tonacji brzozy,
wyposażona w półki i drążek.
• wym. 89,1 x 60 x 203 cm
• 4 półki (górna i dolna z 3-stopniową regulacją wysokości)
• wym. przestrzeni między półkami 41,5 x 55,5 x 37 cm
• wym. przestrzeni z drążkiem 41,5 x 55,5 x 159,5 cm
• wym. górnej półki 41,5 x 55,5 x 30 cm
100897
1 459,90







Zestaw Flexi 60
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Szafki wiszące
uzupełniające kolekcję
Flexi. Wykonane
z płyty laminowanej
o gr. 18 mm, w tonacji
brzozy, z obrzeżem ABS
multiplex.

Mobilna szafka wielofunkcyjna



brutto pln

Relacje społeczne

pojemne szuflady

Aktywność
poznawcza

Pojemna szafka wykonana z białej płyty laminowanej i niebieskiej
płyty MDF. Wyposażona w szuflady
i półki – z jednej strony 3 szuflady
o wym. 41 x 27,5 x 15,7 cm i 2 półki
o wym. 46 x 34 x 21,7 cm, z drugiej
2 szuflady o wym. 41 x 27,5 x 27,5 cm
i 2 półki o wym. 46 x 34 x 21,7 cm.
Szafka posiada specjalne miejsce
ze ścianką z pleksy, w którym można
umieścić światłowody, wym. przestrzeni
16,5 x 18,3 x 118 cm. W części przeznaczonej na projektor znajdują się 4 półki
o wym. 46 x 43 x 28,3 cm. Drzwi są
zamykane na magnes.
• wym. 97 x 70 x 130 cm
100899
2 299,90

kółka z hamulcem

Mobilna szafka

Arteterapia

Pozwala na przemieszczanie
pomocy terapeutycznych
między łóżkami lub pokojami.

www.seniorplus.edu.pl
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miejsce na światłowody
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092480

092481

22990
PLN

Stoły kawowe Expo śr. 80 cm

Stoły na metalowej konstrukcji w kolorze aluminium, którą
tworzy rama i nogi wyposażone w stopkę regulacyjną. Stopka
umożliwia idealne wypoziomowanie mebla – regulacja w zakresie do 25 mm. Blaty stołów wykonane z płyty laminowanej
o gr. 25 mm wykończonej obrzeżem o gr. 2 mm.
• śr. 80 cm • wys. 76 cm
092480
buk
229,90
092481
klon
229,90


brutto pln

Krzesła na płozach MANAGER

Krzesło na płozach z szerokim, komfortowym siedziskiem
i ergonomicznie wyprofilowanym oparciem, tapicerowanym z obu stron. Rama z litego drewna bukowego, polerowana i lakierowana. Pokryte tkaniną poliestrową.
• wym. 61 x 56 x 94 cm • wys. siedziska 46 cm
048184
beżowe
599,90
048185
brązowe
599,90


brutto pln

32990
Podane ceny są cenami brutto, zawierają 23% podatku VAT.

PLN

Fotel Finka

Fotel jest oparty na lekkiej, ale stabilnej konstrukcji, która zapewnia komfort użytkowania, także podczas wstawania i siadania, co jest dużym ułatwieniem dla osób starszych i schorowanych. Konstrukcja stelaża wykonana ze sklejki brzozowej.
Siedzisko i oparcie tapicerowane beżową mikrofazą.
• wym. 64 x 85 x 97 cm
843102329,90
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Fotele Relax

NOWOŚĆ

Rehabilitacja,
aktywność ruchowa

Wyposażenie Pokój seniora

Fotel Relax szaro-zielony

Wygodne i wytrzymałe siedziska z pianki, na drewnianym stelażu. Meble
pokryto estetyczną i miłą w dotyku tkaniną. Dostępne na okrągłych lub
kwadratowych nóżkach aluminiowych, z końcówkami z tworzywa. Końcówki
nóżek są wykręcane, co umożliwia zwiększenie wysokości mebli o ok. 3,5 cm.
• wys. siedziska 47 cm • gł. siedziska 52 cm

1 499,90
1 499,90

Aktywność
poznawcza

• wym. 87 x 76 x 92 cm
096633
kwadratowe nóżki
096681
okrągłe nóżki

Fotele Relax

brutto pln

Fotel Relax granatowy

• wym. 87 x 76 x 92 cm
096639
kwadratowe nóżki
096685
okrągłe nóżki

1 499,90
1 499,90
brutto pln

096639

Stół terapeutyczny

096685

Arteterapia

096681

Relacje społeczne

096633

brutto pln

048015

048014

Krzesło konferencyjne ISO Alu

Wygodne krzesła wykonane z wytrzymałej tkaniny dostępnej w 5 kolorach.
Materiał: 100% włókno syntetyczne.
Stelaż został wykonany z rury płaskoowalnej w kolorze aluminiowym,
siedzisko i oparcie tapicerowane.
• wys. 47 cm
048040
popielato-czarne119,90
048042
czarne
119,90
048043
niebiesko-czarne119,90
048044
beżowo-brązowe119,90
048045
zielono-czarne 119,90

Krzesło Visa alu
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048016

048017

048018

Wyposażenie



Obszerne, komfortowe siedziska
i oparcia, szeroka gama kolorystyczna,
staranne wykonanie. Wygodne oraz
praktyczne. Materiał 100% poliester.
• szer. 45 cm
• wys. 83,5 cm
048009
szare
279,90
048010
zielone
279,90
048011
granatowe 279,90
048012
pomarańczowe279,90
048013
czerwone
279,90

Plac z ogrodem

Podane ceny są cenami brutto, zawierają 23% podatku VAT.

Wygodne, eleganckie, pasujące do każdego wnętrza. Fotele tapicerowane,
dostępne w kilku kolorach. Pokryte
skajem. Wymiary siedziska:
• szer. 59 cm • wys. 77 cm
• jednoosobowy
048014
beżowy
479,90
048015
brązowy
479,90
048016
czerwony
479,90
048017
pomarańczowy479,90
048018
czarny
479,90

Multimedia

Fotele Club

brutto pln
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Wyposażenie

Pokój seniora

Zegar Moje Bambino

Starannie wykonany zegar z kolorowymi cyframi.
• śr. 29,5 cm
• gr. 4 cm
• wymagana 1 bateria AA
19913235,90


brutto pln

Kosz na papier zebra 10 l

Funkcjonalny kosz na papier z ażurowym wycięciem w kształcie pasków zebry.
• różne kolory, sprzedawane losowo
• wym. 26 x 26 x 26,5 cm
8250177,90


brutto pln

Pojemnik z pokrywą mix 8 l

• poj. 8 l • wym. 34 x 22,5 x 15,7 cm
• różne kolory, sprzedawane losowo
07503416,90


brutto pln

Szydełko do zapinania guzików, zamka błyskawicznego

Dla osób o słabych i obolałych palcach – zapinanie guzików nie będzie już stanowiło większego problemu! To wspaniałe urządzenie eliminuje także problem chwytania i przesuwania suwaków. Dobrze wyprofilowany uchwyt, z dwiema różnymi
końcówkami, w kształcie czółenka sprawia, że przyrząd jest wygodny w użyciu.
Jedna z końcówek – w kształcie oczka umożliwia przeciąganie zaczepionego guzika
przez dziurkę, tym samym jego zapięcie; druga zaś, w formie haczyka, zaczepiona
za otwór w uchwycie zamka błyskawicznego pozwala na szybkie i sprawne jego
zaciągnięcie.
01323737,90


brutto pln

Chwytak RevoReach

Lekki chwytak o solidnej konstrukcji wyposażony w obrotowe szczęki, co ułatwia
podnoszenie przedmiotów. Ergonomiczny uchwyt zmniejsza napięcie palców
i nadgarstka, a wyprofilowana, antypoślizgowa rączka zapewnia pewny chwyt.
Antypoślizgowa powłoka szczęki zapewnia dodatkową przyczepność podczas
podnoszenia przedmiotów. Mechanizm pozwala na założenie blokady na szczęki,
przez przekręcenie rygla przy rączce, co pozwoli na zablokowanie przedmiotu
w szczękach chwytaka. Jest to idealne rozwiązanie dla każdego, kto ma zbyt słaby
uścisk dłoni by pewnie złapać przedmiotu i utrzymać go przez czas przenoszenia.
• dł. 81 cm
01321999,90

Stolik do łóżka to nie tylko wygodne rozwiązanie, ale też nieoceniona pomoc dla osób leżących, obłożnie chorych. Stabilny i wygodny,
wykonany z lakierowanej sklejki. Można go używać siedząc w fotelu lub
przebywając w łóżku.
• wym. po rozłożeniu 76 x 34 x 22 cm • wym. blatu 50 x 34 cm
100059199,90


brutto pln
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Chwytak Pick-up M

Lekki, solidny chwytak to idealne rozwiązania do podnoszenia i sięgania po różnego
rodzaju rzeczy w mieszkaniu, ogrodzie czy podczas zakupów. Chwytak ma profilowane szczypce gwarantujące doskonałą przyczepność. Jest operowany specjalnym
kablem, nie linką, zapobiegając przy tym rozciąganiu linki i utracie poprawności
działania. Wyposażony w magnetyczne szczypce pozwalające podnosić lekkie
metalowe przedmioty typu spinacze, igły. Spust podnośnika został zaprojektowany
tak, by była możliwość użycia wszystkich palców dłoni, dzięki czemu mogą z niego
korzystać osoby o słabej sile uścisku. Posiada zaczep mocujący do wózka inwalidzkiego. • kolor niebiesko-żółty • rozm. 60 cm
013217	
95,90
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Zajączek do zdejmowania butów – duży

Przyrząd ułatwiający zdejmowanie butów. Wykonany z lakierowanej sklejki
o gr. 18 mm. • wym. 35 x 13,5 x 5,5 cm
100118	
89,90


brutto pln

infolinia: 801 577 544

Podane ceny są cenami brutto, zawierają 23% podatku VAT.



Stolik śniadaniowy

Rehabilitacja,
aktywność ruchowa
Relacje społeczne

Aktywność
poznawcza

Wyposażenie Pokój seniora

19

90



Wieszak ścienny na ubrania

brutto pln

Wyposażenie

PLN

Podkładka pod obuwie – duża

Wykonany z płyty laminowanej w tonacji
brzozy, z obrzeżem multiplex.
• 3 haczyki
• wym. 60 x 30 cm
096221179,90

Praktyczna podstawka pod obuwie wykonana z trwałego tworzywa sztucznego. Chroni podłogę przed
zabrudzeniami, wodą i śniegiem, zbierającymi się pod
podeszwą obuwia.
• wym. 78 x 38 x 3 cm
82502219,90
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Plac z ogrodem

Podane ceny są cenami brutto, zawierają 23% podatku VAT.

Wieszak metalowy
na ubrania

Wieszak szatniowy
wykonany z profilu
okrągłego o śr. 25
i 15 mm, srebrny.
Posiada 5 haczyków
i okrągły pierścień
umożliwiający przechowywanie parasoli.
• wys. 185 cm
• śr. 60 cm
• wys. 185 cm
092630159,90

Multimedia

Stół terapeutyczny

Arteterapia

PROPOZYCJA ARANŻACJI POKOJU DLA 2 OSÓB

Wyposażenie

Pokój seniora
Dywany okrągłe o śr. 100 cm

Jednokolorowe dywany obszyte na krawędziach. Skład runa 100% PP heat-set frise
przędza pojedyncza.
• śr. 100 cm
056052
terakota 
139,90
056053
niebieski
139,90
056055
zielony
139,90
056118
szary
139,90


brutto pln

5m

Dywany
jednokolorowe

4m

Dywan o jednolitym
kolorze. Skład runa
100% PP heatset frise, przędza
pojedyncza. Posiadają
Certyfikat Zgodności
tzn. Atest Higieniczny.

Dywan jednokolorowy 2 x 2 m
• wym. 2 x 2 m
056031
zielony
056032
niebieski
056033
terakota
056109
szary


Dywany jednokolorowe 2 x 3 m
• wym. 2 x 3 m
056035
zielony
056036
niebieski
056037
terakota
056110
szary

359,90
359,90
359,90
359,90
brutto pln



Dywany jednokolorowe 3 x 4 m

519,90
519,90
519,90
519,90
brutto pln

Dywany jednokolorowe 4 x 5 m

• wym. 3 x 4 m
056039
zielony
056040
niebieski
056041
terakota
056111
szary

1 099,90
1 099,90
1 099,90
1 099,90

• wym. 4 x 5 m
056095
zielony
056096
niebieski
056097
terakota
056112
szary

1 899,90
1 899,90
1 899,90
1 899,90



brutto pln



brutto pln

Dywany we wzory

Dywany we wzory geometryczne. Skład runa 100% PP
heat-set frise, przędza pojedyncza. Posiadają Certyfikat
Zgodności tzn. Atest Higieniczny.
056107
4 x 5 m
1 999,90
056121
3 x 4 m
1 199,90


01 Dywanik Sepia brąz 0,6 x 1,1 m

od

2590
PLN

01

02

03

04

• wym. 0,6 x 1,1 m
05614559,90


brutto pln

02 Dywanik Pikolo Owal stare złoto
0,6 x 1 m

• wym. 0,6 x 1 m
05614625,90


brutto pln

03 Dywanik Feliks brąz 0,6 x 1 m

• wym. 0,6 x 1 m
05615025,90


brutto pln

04 Dywanik Wiosna oliwka 0,8 x 1,5 m

• wym. 0,8 x 1,5 m
05615149,90
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Podane ceny są cenami brutto, zawierają 23% podatku VAT.

Skład runa 100% PP heat-set
frise przędza pojedyncza. Posiada
Certyfikat Zgodności – tzn. Atest
Higieniczny.

brutto pln

MEBLE BIUROWE, ŁAWKI KORYTARZOWE,
FOTELE I KANAPY

SENIOR WIGOR

Plac z ogrodem

Wyposażenie

Multimedia

Stół terapeutyczny

Arteterapia

Relacje społeczne

Aktywność
poznawcza

Rehabilitacja,
aktywność ruchowa

RECEPCJA, KORYTARZ

Wyposażenie

Recepcja, korytarz

Kolekcja Expo to seria prostych, eleganckich i uniwersalnych mebli

Podane ceny są cenami brutto, zawierają 23% podatku VAT.

przeznaczonych głównie do wyposażania pomieszczeń biurowych, gabinetów,
sal konferencyjnych. Umożliwia funkcjonalną aranżację przestrzeni i wydzielenie
różnych stref: przechowywania. Meble wykonane są z laminowanej płyty wiórowej
w tonacji klonu lub buku o grubości 18 mm. W skład kolekcji wchodzą szafy i szafki
w 4 wysokościach. Szafki dostępne są w wersji z szufladami, otwartymi półkami
lub z drzwiami (z płyty laminowanej lub ze szkła). Kolekcja została wzbogacona
w funkcjonalne szafy z wieloma schowkami i przegródkami. Szafki z drzwiczkami
z laminowanej płyty są zamykane na klucz.

288
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Witryna wykonana z płyty laminowanej
o gr. 18 mm. • wym. 76 x 38 x 115 cm
D094329–05
klon
559,90
D094329–08
buk
559,90


brutto pln

Regały średnie

Regał z 2 półkami wykonany z płyty laminowanej
o gr. 18 mm. • wym. 76 x 38 x 115 cm
D094328–05
klon
299,90
D094328–08
buk
299,90
brutto pln

Regały niskie

Witryna w ramie aluminiowej wykonana z płyty
laminowanej o gr. 18 mm. • wym. 76 x 40 x 115 cm
D094330–05
klon
699,90
D094330–08
buk
699,90

Regał niski z 1 półką, wykonany z płyty laminowanej o gr. 18 mm. • wym. 76 x 38 x 80 cm
D094334–05
klon
259,90
D094334–08
buk
259,90





brutto pln

Regały

Regał z 3 półkami wykonany z płyty laminowanej
o gr. 18 mm. • wym. 76 x 38 x 152 cm
D094354–05
klon
399,90
D094354–08
buk
399,90


brutto pln

brutto pln

Regały wysokie

Rehabilitacja,
aktywność ruchowa

Regał z 4 półkami wykonany z płyty laminowanej
o gr. 18 mm. • wym. 76 x 38 x 185 cm
D094321–05
klon
459,90
D094321–08
buk
459,90


brutto pln

Arteterapia



Witryny średnie w ramie aluminiowej

Relacje społeczne

Witryny średnie

Aktywność
poznawcza

Wyposażenie Recepcja, korytarz



brutto pln

Regały narożne średnie

Regał narożny wykonany z płyty laminowanej
o gr. 18 mm. • wym. 38 x 38 x 115 cm
D094331–05
klon
199,90
D094331–08
buk
199,90
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Komody niskie z 3 szufladami

Komoda z 3 szufladami wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm. • wym. 76 x 40 x 80 cm
D094335–05
klon
429,90
D094335–08
buk
429,90


brutto pln

Szafki Expo na ksero

Szafki z małymi szufladami

Szafka z 6 szufladami, wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm. • wym. 76 x 40 x 80 cm
092632
klon
559,90
092699
buk
559,90

Szafka na ksero z 1 półką i drzwiczkami zamykanymi na zamek, wykonana z płyty laminowanej
o gr. 18 mm. • wym. 65 x 65 x 80 cm
092743
klon
399,90
092925
buk
399,90





brutto pln
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Wyposażenie

brutto pln

Szafka z 2 półkami wykonana z płyty laminowanej
o gr. 18 mm. • wym. 76 x 40 x 115 cm
D094326–05
klon
399,90
D094326–08
buk
399,90

Szafy wysokie z witryną

Regały wysokie z 3 szufladami

Szafa z witryną w górnej części oraz pełnymi
drzwiami w dolnej części, wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm. • wym. 76 x 40 x 185 cm
D094324–05
klon
759,90
D094324–08
buk
759,90

Regały wysokie z szafką

Regał z szafką wykonany z płyty laminowanej
o gr. 18 mm. • wym. 76 x 40 x 185 cm
D094322–05
klon
499,90
D094322–08
buk
499,90

Regał z 3 szufladami w dolnej części wykonany
z płyty laminowanej o gr. 18 mm.
• wym. 76 x 40 x 185 cm
D094323–05
klon
599,90
D094323–08
buk
599,90
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Szafy średnie

Stół terapeutyczny

Szafka niska z 1 półką, wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm. • wym. 76 x 40 x 80 cm
D094333–05
klon
299,90
D094333–08
buk
299,90

Multimedia

Szafy niskie

Recepcja, korytarz

Regały średnie z szafką

Regał z szafką wykonany z płyty laminowanej o gr. 18 mm.
• wym. 76 x 40 x 115 cm
D094327–05
klon
379,90
D094327–08
buk
379,90
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Komody wysokie z witryną
w ramie aluminiowej

Regały z szafką

Regał z szafką wykonany z płyty laminowanej o gr. 18 mm.
• wym. 76 x 40 x 152 cm
D094352–05
klon
449,90
D094352–08
buk
449,90


brutto pln

Komody z szafką





Regał z szafką wykonany z płyty laminowanej o gr. 18 mm.
• wym. 76 x 40 x 152 cm
D094360–05
klon
559,90
D094360–08
buk
559,90
brutto pln

Szafy wysokie z witryną
w ramie aluminiowej

Komoda z 3 szufladami i szafką wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm.
• wym. 76 x 40 x 152 cm
D094351–05
klon
659,90
D094351–08
buk
659,90

Szafa Expo z witryną

Komoda wysoka z witryną wykonana
z płyty laminowanej o gr. 18 mm.
• wym. 76 x 40 x 185 cm
D094355–05
klon
899,90
D094355–08
buk
899,90

Szafa z witryną w ramie aluminiowej
w górnej części oraz pełnymi drzwiami
w dolnej części, wykonana z płyty
laminowanej o gr. 18 mm.
• wym. 76 x 40 x 185 cm
D094325–05
klon
899,90
D094325–08
buk
899,90







Komoda wysoka z 3 szufladami i witryną w ramie aluminiowej wykonana
z płyty laminowanej o gr. 18 mm.
• wym. 76 x 40 x 185 cm
D094359–05
klon
999,90
D094359–08
buk
999,90

Komody wysokie z witryną



brutto pln

Regały z 3 szufladami i półką

Szafy wysokie czterodrzwiowe

brutto pln

brutto pln

Komody wysokie z drzwiczkami

brutto pln

Szafy na cokole wykonane z laminowanej płyty wiórowej o gr. 18 mm
w tonacji klonu lub buku.
• wym. 76 x 40 x 185 cm.
096193
klon
699,90
096192
buk
699,90
brutto pln

Komody wysokie z szafką i półką

Szafa 4-drzwiowa wykonana z płyty laminowanej
o gr. 18 mm. Wyposażona w 3 półki (2 w górnej
i 1 w dolnej części regału). • wym. 76 x 40 x 185 cm
D094320–05
klon
559,90
D094320–08
buk
559,90

Komoda wysoka z szafką wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm. • wym. 76 x 40 x 185 cm
D094356–05
klon
699,90
D094356–08
buk
699,90

Komoda wysoka z szafką i półką wykonana z płyty
laminowanej o gr. 18 mm. • wym. 76 x 40 x 185 cm
D094357–05
klon
729,90
D094357–08
buk
729,90
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Szafy wysokie z 8 schowkami,
z zamykanymi przegrodami na dzienniki

brutto pln

Szafy wysokie z 10 schowkami

brutto pln

Szafa z 8 schowkami na rzeczy osobiste oraz z dużym
schowkiem z przegrodami na jednym poziomie.
Wszystkie schowki są zamykane na zamek. Szafa
wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm.
• wym. 76 x 40 x 185 cm
D094337–05
klon
799,90
D094337–08
buk
799,90

Szafka z 10 schowkami na rzeczy osobiste wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm. Wszystkie
schowki są zamykane na zamek.
• wym. 76 x 40 x 185 cm
D094338–05
klon
799,90
D094338–08
buk
799,90

Szafa ubraniowa wykonana z płyty laminowanej
o gr. 18 mm. Szafa została wyposażona w półkę oraz
wieszak wysuwny. • wym. 76 x 40 x 185 cm
D094339–05
klon
499,90
D094339–08
buk
499,90
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Szafy ubraniowe z wieszakami wysuwanymi

infolinia: 801 577 544

brutto pln

Podane ceny są cenami brutto, zawierają 23% podatku VAT.

Wyposażenie

Rehabilitacja,
aktywność ruchowa
Aktywność
poznawcza

Wyposażenie Recepcja, korytarz

Szafy ubraniowe

Szafa ubraniowa głęboka wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm. Szafa została wyposażona w półkę na kapelusze oraz drążek na wieszaki ubraniowe.
• wym. 76 x 53 x 185 cm
D094340–05
klon
449,90
D094340–08
buk
449,90

Szafy wysokie dwudrzwiowe





brutto pln

Arteterapia

brutto pln

Relacje społeczne

Szafa 2-drzwiowa wykonana z płyty laminowanej
o gr. 18 mm. Wyposażona w 4 półki i zamek z kluczem. • wym. 76 x 40 x 185 cm
D094332–05
klon
479,90
D094332–08
buk
479,90

Szafa czterodrzwiowa wysoka z półką wykonana
z płyty laminowanej o gr. 18 mm.
• wym. 76 x 40 x 185 cm
D094358–05
klon
599,90
D094358–08
buk
599,90

Szafy czterodrzwiowe
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Szafa czterodrzwiowa wykonana z płyty laminowanej
o gr. 18 mm. • wym. 76 x 40 x 152 cm
D094353–05
klon
559,90
D094353–08
buk
559,90

Stół terapeutyczny

Szafy czterodrzwiowe z wysoką półką

brutto pln

Szafa wysoka dwudrzwiowa – biała

Szafa Expo z witryną
2 biała

Szafa na cokole wykonana
z białej płyty laminowanej
o gr. 18 mm.
• wym. 76 x 40 x 185 cm.
096192–03699,90

Regał na czasopisma z uchylnymi
półkami. Za każdą półką znajduje
się schowek do przechowywania
czasopism. Wykonany z płyty laminowanej o gr. 18 mm.
• wym. 80 x 40 x 185 cm
D099202–05
klon 999,90
D099202–08
buk 999,90







Szafa 2-drzwiowa
wykonana z białej płyty
laminowanej o gr. 18 mm.
• wym. 76 x 40 x 185 cm
D094332–03479,90
brutto pln
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Wyposażenie

Regały ekspozycyjne

Plac z ogrodem

Podane ceny są cenami brutto, zawierają 23% podatku VAT.

Multimedia

NOWOŚĆ

Wyposażenie

Recepcja, korytarz

01

02

03

Drzwi magnetyczne do szafy tablicowej

Drzwi o właściwościach magnetycznych i powierzchni suchościeralnej lub przeznaczonej do pisania kredą.
Wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 mm, wyposażone w zamek. Można zapisywać na nich ważne informacje lub rysować. Zawiasy pozwalają na otwieranie drzwiczek pod kątem 90 stopni. Drzwi suchościeralne
najlepiej czyścić płynem do tablic suchościeralnych (146164, sprzedawany osobno). Płyn jest dostępny także
w zestawie startowym do tablic suchościeralnych (146113). Drzwi przeznaczone do pisania kredą należy
czyścić na sucho. • wym. 37 x 175 cm
095545
1199,90
01 białe, 2 szt.
1249,90
095546
02 czarne, 2 szt.
1219,90
095547
03 białe i czarne, 2 szt.


brutto pln

Szafa tablicowa

Szafa, którą należy uzupełnić drzwiami
o właściwościach magnetycznych, do wyboru: o powierzchni suchościeralnej lub
przeznaczonej do pisania kredą. Wykonana z płyty laminowanej w tonacji klonu,
o gr. 18 mm. Wyposażona w 4 półki, z czego
3 z regulacją wysokości.
• wym. 76 x 38 x 185 cm
095544329,90
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Zestawy EXPO
EXPO

3

1 62960
PLN

Zestawy EXPO 3

• Długość zestawu: 3,04 m
kod
D094322
D094352
D094327
D094333

292

SENIOR WIGOR

nazwa produktu
Regał wysoki z szafką
Regał z szafką
Regał średni z szafką
Szafka niska

ilość
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.

ZEST5043 buk
ZEST5058 klon

1 629,60
1 629,60



brutto pln

infolinia: 801 577 544

Podane ceny są cenami brutto, zawierają 23% podatku VAT.

Zestaw

Zestaw

EXPO

5

Aktywność
poznawcza

2 15960

Rehabilitacja,
aktywność ruchowa

Wyposażenie Recepcja, korytarz

PLN

Zestawy EXPO 5

• Długość zestawu: 3,04 m
nazwa produktu
Szafa wysoka dwudrzwiowa
Regał wysoki z 3 szufladami

ilość
2 szt.
2 szt.

ZEST5049 buk
ZEST5060 klon

2 159,60
2 159,60
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EXPO

7

Arteterapia

Zestaw

Relacje społeczne

kod
D094332
D094323

1 91960
PLN

Stół terapeutyczny

Zestawy EXPO 7

• Długość zestawu: 3,04 m
kod
D094322
D094321

nazwa produktu
Regał wysoki z szafką
Regał wysoki

ZEST5047 buk
ZEST5062 klon

1 919,60
1 919,60
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EXPO

8

Multimedia

Zestaw

2 11960

Wyposażenie

PLN

Zestawy EXPO 8

• Długość zestawu: 3,04 m
kod
D094320
D094322

nazwa produktu
Szafa czterodrzwiowa
Regał wysoki z szafką

ilość
2 szt.
2 szt.

ZEST5048 buk
ZEST5063 klon

2 119,60
2 119,60
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Plac z ogrodem

Podane ceny są cenami brutto, zawierają 23% podatku VAT.

ilość
2 szt.
2 szt.

293

Recepcja, korytarz

Kvadra jest uniwersalnym systemem mebli biurowych, dających także
możliwość zaaranżowania przestrzeni konferencyjnych, recepcji. W skład
systemu biurowego wchodzą: biurka, stoły konferencyjne, kontenerki, szafy,
regały oraz przesłony i elementy uzupełniające. Dzięki przyjętemu wzornictwu
Kvadra łączy w sobie takie zalety jak: stabilność konstrukcji, funkcjonalność
i nowoczesność formy.

Kolekcja

Kolekcja Kvadra w tonacji klonu
294
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infolinia: 801 577 544

Podane ceny są cenami brutto, zawierają 23% podatku VAT.

Wyposażenie

REGAŁY

Rehabilitacja,
aktywność ruchowa

Wyposażenie Recepcja, korytarz

Regał 119

• wym. 80 x 40 x 119,2 cm
D095021	
399,90

Regał 155

Regał 190

• wym. 80 x 40 x 155 cm
D095022	
429,90

brutto pln

• wym. 80 x 40 x 190,8 cm
D095023	
549,90

brutto pln
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Relacje społeczne

Regały wykonane z płyty
laminowanej w tonacji
klonu, o gr. 18 mm oraz
25 mm na wieńcach
górnych i dolnych,
wykończonej obrzeżem.
Wyposażone w metalowe
nóżki w kolorze aluminium
z regulacją poziomu.

Aktywność
poznawcza

Regały

Szafy

Szafy wykonane z płyty laminowanej w tonacji klonu, o gr. 18 mm oraz 25 mm
na wieńcach górnych i dolnych, wykończonej obrzeżem. Wyposażone w metalowe
nóżki w kolorze aluminium z regulacją poziomu.

Szafa 155

• 2 półki
• wym. 80 x 42 x 119,2 cm
D095025	
499,90

Szafa 190

• 3 półki
• wym. 80 x 42 x 155 cm
D095026	
599,90

brutto pln

Arteterapia

Szafa 119

• 4 półki
• wym. 80 x 42 x 190,8 cm
D095027	
699,90

brutto pln
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Szafa wąska prawa

Szafa wąska lewa

• wym. 60 x 42 x 85,4 cm
D095031	
299,90

Szafa wykonana z płyty
laminowanej w tonacji klonu,
o gr. 18 mm i 25 mm na wieńcach górnych i dolnych, wykończonej obrzeżem. Wyposażona w witrynę z aluminiową
ramką i szkłem piaskowanym
o gr. 4 mm oraz w metalowe
nóżki w kolorze aluminium
z regulacją poziomu.
• 2 półki
• wym. 80 x 42 x 155 cm
D095028999,90







• wym. 60 x 42 x 85,4 cm
D095024	
299,90
brutto pln
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Multimedia

Szafy wykonane z płyty laminowanej w tonacji klonu, o gr. 18 mm i 25 mm
na wieńcach górnych i dolnych, wykończonej obrzeżem. Wyposażne
w metalowe nóżki w kolorze aluminium z regulacją poziomu.

Stół terapeutyczny

Szafa z witryną 155

Szafy wąskie

Regały wiszące

• wym. 80 x 30 x 37,6 cm
D095016	

Półka zamknięta
159,90

• wym. 80 x 30 x 37,6 cm
D095017	

brutto pln

Moje Bambino poleca:
Estetycznie wykonane meble idealnie wkomponują się
w każde wnętrze i nadadzą mu elegancki wygląd.

www.seniorplus.edu.pl

Półka z witryną

• wym. 80 x 30 x 37,6 cm
D095018	

279,90
brutto pln



479,90
brutto pln

C
A

Wyposażenie

Półka otwarta

B

AxBxC
kolejność podawania
wymiarów

SENIOR WIGOR

Plac z ogrodem

Podane ceny są cenami brutto, zawierają 23% podatku VAT.

Regały wykonane z płyty laminowanej w tonacji klonu, o gr. 18 mm, wykończonej obrzeżem.
Dostępne w trzech wersjach: otwarte, zamknięte lub z witryną, wyposażone w zawiasy
uchylne podnoszone do góry.

295

Wyposażenie

Recepcja, korytarz

Regały żaluzjowe

Regały wykonane z płyty
laminowanej w tonacji klonu,
o gr. 18 mm oraz 25 mm na wieńcach
górnych i dolnych, wykończonej
obrzeżem. Wyposażone w metalowe
nóżki w kolorze aluminium
z regulacją poziomu.

Regał żaluzjowy 85

Regał żaluzjowy 121

• 1 półka
• wym. 80 x 45 x 85,4 cm
D095019	 999,90

• 2 półki
• wym. 80 x 45 x 121,2 cm
D095020	
1 299,90

brutto pln
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Towery

Towery wykonane z płyty
laminowanej w tonacji klonu,
o gr. 18 mm oraz 25 mm na wieńcach
górnych i dolnych, wykończonej
obrzeżem. Wyposażone w wysokiej
klasy kółka z hamulcem i miękką
powłoką jezdną. Wyposażony
w pionową żaluzję z zamkiem.

Tower kartotekowy
Tower żaluzjowy

• 3 półki
• wym. 43,2 x 58 x 143,5 cm
D095029	
1 199,90
brutto pln

Wyposażony w wysokiej klasy
szuflady kartotekowe z centralnym zamkiem.
• wym. 43,2 x 58 x 143,5 cm
D095030	
1 999,90


brutto pln

NOWOŚĆ

Szafa ubraniowa Kvadra

Wysoka szafa ubraniowa z zamkiem. Wykonana z płyty
laminowanej o gr. 18 mm, w tonacji klonu. Wieniec dolny
i górny z płyty o gr. 25 mm. Po jednej stronie szafy drążek
na wieszaki, a powyżej półka. Po drugiej stronie 4 półki
• wym. półek: 36,8 x 55,4 x 33,6 cm.
• wym. 80 x 58 x 190 cm
096673799,90
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Podane ceny są cenami brutto, zawierają 23% podatku VAT.

NOWOŚĆ

Szafka Kvadra pod duże ksero

Mobilna szafka pod ksero, wykonana z płyty
laminowanej o gr. 18 mm w tonacji klonu. W celu
wzmocnienia konstrukcji wieniec górny (blat)
i dolny wykonano z płyty o gr. 25 mm.
• pod blatem schowek
o wym. 75,6 x 55,8 x 17,6 cm
• zamykana na kluczyk szafka
o wym. 75,6 x 55,8 x 42,4 cm
• przednie kółka z hamulcem
• wym. 80 x 60 x 75,8 cm.
096671599,90
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infolinia: 801 577 544

Kontenerki wolnostojące

Wózek PC



Kontenerek z piórnikiem
i kartoteką
D095014	

Panel recepcyjny

Wózek na komputer wykonany
z płyty laminowanej w tonacji
klonu, o gr. 25 mm, wyposażony
w wysokiej jakości kółka z hamulcem i miękką powłokę jezdną.
• wym. 25 x 60 cm
D095010299,90

Panel wykonany z płyty laminowanej w tonacji
klonu, o gr. 25 mm, z ażurowym frontem z blachy
perforowanej w kolorze aluminium. Aby zamontować panel do dowolnego biurka Kvadra, zakupionego oddzielnie (nie w zestawie D095032), należy
wywiercić otwory w jego blacie.
D095011299,90


brutto pln

Aktywność
poznawcza

Kontenerki wolnostojące wykonane z płyty laminowanej w tonacji klonu, o gr. 18 mm oraz 25 mm
na wieńcach górnych. Na ruchomych rolkach
z hamulcem. Bogate wyposażenie: piórnik, kartoteka (D095015), centralny zamek, w szufladach
mechanizm stop control zabezpieczający przed
jednoczesnym wysuwem więcej niż jednej szuflady.
• wym. 43,2 x 58 x 65,1 cm

Rehabilitacja,
aktywność ruchowa

Wyposażenie Recepcja, korytarz

brutto pln

1 099,90
brutto pln

Stanowisko składa się z biurka
Kvadra 180 (D095003/L), osłony
Kvadra 136 (D095007) oraz panelu recepcyjnego (D095011).
D095032
1 159,70

Kontenerek z piórnikiem
D095015	

999,90



Relacje społeczne

Stanowisko recepcyjne
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Biurka Kvadra

Biurko Kvadra 140

Biurko Kvadra 160

• wym. 140 x 80 x 76 cm
D095001	
599,90

cm

brutto pln

160

80

cm
16

145

cm

76 cm

cm

cm

cm
60

cm

Biurko Kvadra lewe 160

Biurko Kvadra prawe 160

• wym. 160 x 145 x 76 cm
D095005	
899,90

brutto pln



Osłony pełne

Osłony biurek stanowiące element dekoracyjny. Wykonane z płyty
laminowanej w tonacji klonu o gr. 18 mm, wykończonej obrzeżem.

brutto pln

Do biurek o dł. 160 i 180 cm.
• wym. 145,6 x 28,8 cm
D095007	
119,90


Osłony perforowane

Osłony metalowe biurek stanowiące element dekoracyjny,
wykonane ze stali perforowanej.

Osłona perforowana 76

Osłona pełna 136

brutto pln
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brutto pln

Wyposażenie

• wym. 160 x 145 x 76 cm
D095004	
899,90

Do biurek o dł. 140 cm.
• wym. 85,6 x 28,8 cm
• wym. 140 cm x 28,8 cm
D095006	
99,90

Multimedia

100

145

Osłona pełna 76

cm

m
0c

cm

60

Podane ceny są cenami brutto, zawierają 23% podatku VAT.

brutto pln

Do biurek o dł. 140 cm.
• wym. 75,6 x 35,3 cm
• wym. 140 cm x 28,8 cm
D095008	

Osłona perforowana 136
179,90
brutto pln

Do biurek o dł. 160 i 180 cm.
• wym. 135,6 x 35,5 cm
D095009	
259,90


SENIOR WIGOR
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Plac z ogrodem

100

• wym. 180 x 80 x 76 cm
D095003	
739,90

76 cm

80

Biurko Kvadra 180

• wym. 160 x 80 x 76 cm
D095002	
699,90

brutto pln

Arteterapia

Biurka Kvadra

Stół terapeutyczny

Biurko na metalowej konstrukcji w kolorze aluminium, którą
tworzy rama i nogi wyposażone w stopkę regulacyjną. Stopka
umożliwia idealne wypoziomowanie mebla – regulacja w zakresie
do 25 mm. Blaty biurek wykonane z płyty laminowanej w tonacji
klonu, o gr. 25 mm, wykończonej obrzeżem o gr. 2 mm. Pod blatem
znajduje się listwa do poziomego okablowania, a w blacie przelotka.

Recepcja, korytarz

Kolekcja Bien to prosty, lekki i funkcjonalny system mebli biurowych. Zróżnicowanie kolekcji
pozwala na stworzenie funkcjonalnego środowiska pracy dopasowanego do indywidualnych
potrzeb użytkownika. Meble wykonane są z płyty laminowanej w tonacji olchy. Kolekcja
składa się z biurek, stołów, dostawek, kontenerów biurowych, regałów oraz szaf. Biurka
i stoły wyposażone są w konstrukcję stworzoną w oparciu o stalowy profil 40 x 40 mm, który
nadaje meblom wrażenia lekkości. Kontynuację tej linii wzorniczej stanowią regały i szafy
z metalowymi nogami. Szafy w standardzie wyposażone są we fronty z płyty laminowanej
lub w nowoczesne przeszklone drzwi wykończone ramą aluminiową. Zestaw mebli można
uzupełnić krzesłami konferencyjnymi.

Kolekcja

Kolekcja Bien
w tonacji olchy
298
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Podane ceny są cenami brutto, zawierają 23% podatku VAT.

Wyposażenie

Biurka proste Bien

Aktywność
poznawcza

Biurka na metalowej konstrukcji z nogami kwadratowymi o przekroju 40 x 40 mm, w kolorze aluminium,
z blatami z płyty laminowanej w tonacji olchy, o gr. 18 mm, wykończonej obrzeżem o gr. 2 mm.

Rehabilitacja,
aktywność ruchowa

Wyposażenie Recepcja, korytarz

Biurko Bien 100

Biurko Bien 140

• wym. 100 x 80 x 76 cm
D094829–07	359,90

Biurko Bien 160

• wym. 140 x 80 x 76 cm
D094830–07	399,90

brutto pln

Biurko Bien 180

• wym. 160 x 80 x 76 cm
D094831–07459,90

brutto pln



• wym. 180 x 80 x 76 cm
D094832–07499,90

brutto pln
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Osłony



Osłona 140

• dł. 140 cm
D094836	

199,90
brutto pln

Osłona 160

• dł. 160 cm
D094837	

229,90
brutto pln

Osłona 180
269,90

• dł. 180 cm
D094838	

559,90

brutto pln
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Arteterapia

• dł. 100 cm
D094841	

Łącznik

Łącznik biurek pozwalających
na zestawienie ich w kształcie
litery L lub tworzenie dostawek. Łącznik sprzedawany bez nogi, która jest niezbędna
w ustawieniu 2 łączników obok siebie.
• wym. 80 x 80 x 76 cm
D094833–07189,90
brutto pln



Kontenerki wolnostojące
wykonane z płyty laminowanej w tonacji olchy,
o gr. 18 mm. Na ruchomych
rolkach z hamulcem. Bogate wyposażenie: piórnik
(D094827–07), kartoteka
(D094844–07), centralny
zamek, w szufladach
mechanizm stop control
zabezpieczający przed
jednoczesnym wysuwem
więcej niż jednej szuflady.

Osłona łącznika
• dł. 116 cm
D094839	

499,90

brutto pln

r ozm. 43,2 x 58 x 62 cm

Kontenerki
wolnostojące

brutto pln

rozm. 37 x 57 x 40 cm

Kontenerek podwieszany
Kontenerek z piórnikiem

Kontenerek z kartoteką

• wym. 43,2 x 58 x 62 cm
D094844–07899,90

Kontenerek podwieszany pod biurkiem,
wykonany z płyty laminowanej w tonacji olchy,
o gr. 18 mm. Wyposażony w 2 szuflady, w tym
jedną z zamkiem. • wym. 37 x 57 x 40 cm
D094801–07359,90







• wym. 43,2 x 58 x 62 cm
D094827–07799,90
brutto pln
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Stoły konferencyjne

Wyposażenie

Stoły na metalowej konstrukcji z nogami kwadratowymi o przekroju 40 mm,
w kolorze aluminium, z blatami z płyty laminowanej w tonacji olchy,
o gr. 18 mm, wykończonej obrzeżem o gr. 2 mm.

Wieszak na komputer

Wieszak na komputer wykonany
z pręta o gr. 9 mm i płyty laminowanej
w tonacji olchy, o gr. 18 mm, wykończonej obrzeżem.
• wym. 70 x 30 cm
D094828–0789,90


brutto pln

Stół konferencyjny 80

• wym. 80 x 80 x 76 cm
D094843–07299,90
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Stół konferencyjny 200

• wym. 200 x 120 x 76 cm
D094842–07499,90
brutto pln
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Noga łącznika biurek
stosowana przy tworzeniu dostawek.
D09483439,90

Stół terapeutyczny



Noga łącznika

Multimedia

Osłona 100

Relacje społeczne

Osłony biurek i łącznika wykonane z blachy perforowanej w kolorze aluminium.

Wyposażenie

Recepcja, korytarz

Regały

Regały wykonane z płyty laminowanej w tonacji olchy, o gr. 18 mm.
Wyposażone w metalowe nóżki w kolorze aluminium.

Regał 76

• wym. 80 x 35 x 76 cm
D094807–07
249,90


Regał 145

Regał 110

• wym. 80 x 35 x 145,4 cm
D094805–07	349,90

• wym. 80 x 35 x 110,7 cm
D094804–07	299,90

brutto pln

Regał 180

• wym. 80 x 35 x 180,1 cm
D094806–07	399,90
brutto pln

brutto pln

brutto pln

Szafy

Szafy wykonane z płyty laminowanej w tonacji olchy, o gr. 18 mm.
Wyposażone w metalowe nóżki w kolorze aluminium. W drzwiach
zastosowano metalowe uchwyty oraz zamki.

Szafa 76

• wym. 80 x 35 x 76 cm
D094821–07399,90
brutto pln

Szafa 145

• wym. 80 x 35 x 145,4 cm
D094824–07449,90


Szafa 180

• wym. 80 x 35 x 180,1 cm
D094818–07599,90

brutto pln

brutto pln

Witryny

Witryny wykonane z płyty laminowanej w tonacji olchy, o gr. 18 mm.
Drzwi witryny wykonano ze szkła piaskowanego o gr. 4 mm, osadzonego
w aluminiowej ramie i zastosowano metalowe uchwyty. Szafa wyposażona
w metalowe nóżki w kolorze aluminium.

Witryna 76

• wym. 80 x 35 x 76 cm
D094825–07599,90

• wym. 80 x 35 x 145,4 cm
D094826–07799,90
brutto pln

Witryna 180

• wym. 80 x 35 x 180,1 cm
D094840–07999,90


brutto pln

Podane ceny są cenami brutto, zawierają 23% podatku VAT.

brutto pln

Witryna 145

300

SENIOR WIGOR

infolinia: 801 577 544

Rehabilitacja,
aktywność ruchowa
Relacje społeczne

Aktywność
poznawcza

Wyposażenie Recepcja, korytarz

Zestaw mebli biurowych BIEN

brutto pln

Zestaw biurek BIEN

• D094829–07 Biurko Bien 100 1 szt.
• D094831–07 Biurko Bien 160 1 szt.
• D094833–07 Łącznik 1 szt.
• D094839 Osłona łącznika 1 szt.
• D094841 Osłona 100 1 szt.
• D094837 Osłona 160 1 szt.
ZEST5163
1 979,40
brutto pln

www.seniorplus.edu.pl

SENIOR WIGOR

Plac z ogrodem

Wyposażenie

Podane ceny są cenami brutto, zawierają 23% podatku VAT.

Multimedia



Stół terapeutyczny



Arteterapia

• D094831–07 Biurko Bien 160 1 szt.
• D094801–07 Kontenerek podwieszany 1 szt.
• D094828–07 Wieszak na komputer 1 szt.
• D094807–07 Regał 76 1 szt.
ZEST4889
1 159,60

301

Wyposażenie

Recepcja, korytarz

Lady recepcyjne

Lady recepcyjne wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 mm w tonacji buku lub klonu,
wykończone obrzeżem o gr. 2 mm. Z kilku brył można tworzyć dowolne zestawienia:
z nadstawkami, ladą prostą, narożną. Część narożna pokryta jest laminatem
w kolorze aluminiowym.

Lady recepcyjne
01 Nadstawka do prostej lady recepcyjnej

• wym. 76 x 31 x 35,8 cm
092924
buk
092968
klon

brutto pln

04
01

149,90
149,90

01
05

04

01

02

03

02

03 Prosta lada recepcyjna lewa

• wym. 76 x 76 x 76 cm
092923
buk239,90
092967
klon239,90

• wym. 76 x 76 x 76 cm
092922
buk239,90
092966
klon239,90

brutto pln

brutto pln

01

04 Nadstawka do narożnej lady
recepcyjnej
• wym. 76 x 31 x 35,8 cm
D174653–22
buk
D174653–05
klon

299,90
299,90

01

brutto pln

04
03

05 Narożna lada recepcyjna

• wym. 76 x 76 x 76 cm
D174652–22
buk
D174652–05
klon

302

799,90
799,90

02

05

brutto pln

SENIOR WIGOR

infolinia: 801 577 544

Podane ceny są cenami brutto, zawierają 23% podatku VAT.

02 Prosta lada recepcyjna prawa



01

05

03

Lada recepcyjna Flexi z nadstawką

brutto pln

Relacje społeczne

Zestawy Flexi

Meble wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 mm, w tonacji brzozy,
uzupełnione detalami wykonanymi z kolorowej płyty laminowanej.

Zestaw Flexi 82

• 092347 Lada recepcyjna Flexi z nadstawką, 1 szt.
• 100354 Szafka D z 3 półkami na nóżkach, 2 szt.
SET5172	
1 379,70

Arteterapia



Aktywność
poznawcza

Lada recepcyjna uzupełniająca kolekcję Flexi. Wykonana
z płyty laminowanej o gr. 18 mm, w tonacji brzozy, z obrzeżem ABS multiplex.
• wym. 109 x 50 x 114 cm
• dł. boku 41,5 cm
• wys. blatu 87,1 cm
• szer. nadstawki 27 cm
• wys. nadstawki 27 cm
092347599,90

Rehabilitacja,
aktywność ruchowa

Wyposażenie Recepcja, korytarz

1 809

Stół terapeutyczny

brutto pln

60
PLN

Zestaw Flexi 36

Multimedia

• 100289 Szafka D z 3 półkami na cokole, 1 szt.
• 100290 Drzwiczki do szafki z półkami D – brzozowe, 1 para
• 100322 Nadstawka D z 2 półkami, 1 szt.
• 100316 Szafka D z 3 szufladami na cokole, 1 szt.
SET5116	
1 809,60

PLN

PLN

Zestaw Flexi 28

Zestaw Flexi 21

• 100289 Szafka D z 3 półkami
na cokole, 1 szt.
• 1 26044 Pojemnik naturalny, 12 szt.
• 100322 Nadstawka D z 2 półkami,
1 szt.
SET5100	
1 678,60


1 44970

Wyposażenie

1 67860

brutto pln

www.seniorplus.edu.pl

• 100290 Drzwiczki do szafki
z półkami D – brzozowe, 1 para
• 100322 Nadstawka D z 2 półkami, 1 szt.
• 100316 Szafka D z szufladami
na cokole, 1 szt.
SET5107	
1 449,70

Plac z ogrodem

Podane ceny są cenami brutto, zawierają 23% podatku VAT.

brutto pln

brutto pln

SENIOR WIGOR

303

Wyposażenie

Recepcja, korytarz

F156452-0-05-08

Ławki korytarzowe

F156454-0-05-08

Ławki korytarzowe P-612 na metalowym stelażu z pojedynczymi siedziskami wykonanymi z profilowanej sklejki
bukowej o gr. 8 mm.
.
Ławka korytarzowa P-612
• 3-osobowa • dł. 145 cm
F156452–0-05–08
czarna
F156452–0-08–08
srebrna

399,90
399,90
brutto pln

Ławka korytarzowa P-612

F156452-0-08-08

Ławki
korytarzowe 

• 4-osobowa • dł. 193 cm
F156454–0-05–08
czarna
F156454–0-08–08
srebrna

F156454-0-08-08

Beta

01



499,90
499,90
brutto pln

02

3-osobowa

4 -osobowa

Ławki Beta to linia ławek korytarzowych o trwałej metalowej
konstrukcji, z siedziskiem wykonanym z bardzo trwałego
plastiku. Łatwe w utrzymaniu czystości.
01 Ławka korytarzowa Beta 3-osobowa

• 3-osobowa • dł. 178 cm
048145
czarna
048146
niebieska

499,90
499,90
brutto pln

02 Ławka korytarzowa Beta 4-osobowa

• 4-osobowa • dł. 234,5 cm
048147
czarna
048148
niebieska

629,90
629,90

5 -osobowa

03

brutto pln

03 Ławka korytarzowa Beta 5-osobowa

• 5-osobowa • dł. 296 cm
048149
czarna
048150
niebieska

699,90
699,90
brutto pln

Ławki korytarzowe
tapicerowane
Siedzisko i oparcie tapicerowane. Materiał
100% włókna syntetyczne. Ławka 3-osobowa
– dł. 177 cm, ławka 4-osobowa – dł. 233 cm. Stelaż
krzesła został wykonany z rury płasko-owalnej
chromowanej, siedzisko i oparcie tapicerowane.
Materiał 100% włókna syntetyczne.

048141

3-osobowa

048142

Ławka korytarzowa tapicerowana

• 3-osobowa • dł. 177 cm
048142
bordowa
048141
czarna

549,90
549,90
brutto pln

Ławka korytarzowa tapicerowana
• 4-osobowa • dł. 233 cm
048144
bordowa
048143
czarna


048143

048144

659,90
659,90
brutto pln

4-osobowa

Spocznik

Spocznik z wysokim siedziskiem ułatwiającym
wstawanie. Siedzisko i oparcie wykonane z pianki pokrytej tkaniną PVC, łatwą do utrzymania w czystości,
metalowy stelaż z drewnianymi podłokietnikami.
• wym. 135 x 55 x 108 cm
• wym. siedziska i oparcia 135 x 26 x 4 cm
096222499,90
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SENIOR WIGOR

infolinia: 801 577 544

brutto pln

Podane ceny są cenami brutto, zawierają 23% podatku VAT.



KRZESŁO
Stelaż krzesła wykonany z rury okrągłej
w kolorze srebrnym, siedzisko i oparcie
tapicerowane. Materiał 100% włókna
syntetyczne.
048103
zielono – czarne
159,90
048104
niebiesko – czarne 159,90
048105
popielato – czarne 159,90
048106
beżowo – brązowy 159,90
048107
czarne
159,90

Stelaż krzesła wykonany z rury okrągłej
w kolorze srebrnym, siedzisko i oparcie
tapicerowane. Krzesło posiada poliuretanowe podłokietniki. Materiał 100%
włókna syntetyczne.
048080
zielono – czarne
179,90
048081
niebiesko – czarne
179,90
048100
popielato – czarne
179,90
048101
beżowo – brązowy
179,90
048102
czarne
179,90





048182

Krzesła Next

Siedzisko i oparcie wykonane z tworzywa sztucznego.
Stelaż stalowy, malowany
proszkowo. Inne właściwości
możliwość składowania w stosie (max. 8 szt.).
• wym. 47 x 45,6 x 82 cm
• wym. siedziska 40 x 43 cm
• wys. siedziska 44 cm
048178
czarne
048179
alu białe
048180
alu niebieskie
048181
alu beżowe
048182
alu żółte
048183
alu pomarańczowe

Krzesło P tapicerowane wys. 6 czarne

F021110–6-05–55 czarne
F021110–6-05–75 beżowo-brązowa kratka
F021110–6-05–02 niebiesko – czarna kratka

89,90
89,90
89,90
89,90
89,90
89,90

Arteterapia

Stelaż krzesła wykonany z rury okrągłej o śr. 25 mm.
Siedzisko i oparcie tapicerowane.
• szerokość siedziska 38 cm

149,90
149,90
149,90

Krzesło P tapicerowane wys. 6 srebrne
F021110–6-08–75 beżowo-brązowa kratka
F021110–6-08–02 niebiesko – czarna kratka
F021110–6-08–09 popielato – czarna kratka


149,90
149,90
149,90
brutto pln

Krzesła P z obiciem

F021110-6-08-09

Krzesło Visa alu

Stelaż krzesła wykonany z rury okrągłej
o śr. 25 mm. Siedzisko i oparcie pokryte
trwałą tkaniną PCV, łatwą do utrzymania
w czystości. • szerokość siedziska 38 cm
• wys. siedziska 47 cm • wys. krzesła 83,5 cm
092821
czarne
149,90
092822
zielone
149,90
092823
czerwone
149,90
092824
pomarańczowe
149,90
092825
limonkowe
149,90
092826
błękitne
149,90
brutto pln



Multimedia

Obszerne, komfortowe siedziska i oparcia,
szeroka gama kolorystyczna, staranne
wykonanie. Wygodne oraz praktyczne.
Materiał 100% poliester.
• szer. 45 cm
• wys. 83,5 cm
048009
szare
279,90
048010
zielone
279,90
048011
granatowe
279,90
048012
pomarańczowe 279,90
048013
czerwone
279,90

Stół terapeutyczny

brutto pln

brutto pln



F021110-6-05-55

Krzesło P tapicerowane wys. 6



brutto pln

Krzesło konferencyjne ISO

Krzesło konferencyjne ISO Black
048002
048003
048047
048049
048051


brązowe
czarne
popielato – czarne
zielono – czarne
beżowo – brązowe

95,90
95,90
95,90
95,90
95,90

brutto pln

Wyposażenie

Wygodne krzesła wykonane z wytrzymałej tkaniny dostępnej w 5 kolorach.
Materiał: 100% włókno syntetyczne.
Stelaż został wykonany z rury płaskoowalnej, siedzisko i oparcie tapicerowane. • wys. 47 cm

Krzesło konferencyjne ISO Alu

048040
048042
048043
048044
048045

popielato – czarne
czarne
niebiesko – czarne
beżowo – brązowe
zielono – czarne



www.seniorplus.edu.pl

119,90
119,90
119,90
119,90
119,90

brutto pln

Krzesło konferencyjne ISO Chrom
048056
048057
048059
048097
048098


popielato – czarne
niebiesko – czarne
zielono – czarne
czarne
beżowo – brązowe

129,90
129,90
129,90
129,90
129,90

brutto pln

SENIOR WIGOR
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Plac z ogrodem

Podane ceny są cenami brutto, zawierają 23% podatku VAT.

brutto pln

Relacje społeczne

brutto pln

Aktywność
poznawcza

Krzesło konferencyjne STYL Arm

Krzesło konferencyjne STYL

Rehabilitacja,
aktywność ruchowa

Wyposażenie Recepcja, korytarz

Recepcja, korytarz

Podane ceny są cenami brutto, zawierają 23% podatku VAT.

Wyposażenie

306
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infolinia: 801 577 544

02

999,90
999,90
999,90
999,90
999,90
999,90
999,90
999,90
999,90
999,90

brutto pln

Fotele 3-osobowe Inflamea 1

03

Fotele 2-osobowe Inflamea 2
• wym. 123 x 70 x 80 cm
101537
czerwony
101538
pomarańczowy
101539
zielony
101540
jasnozielony
101541
granatowy
101542
jasnoniebieski
101543
jasnoszary
101544
ciemnoszary
101545
musztardowy
101546
jasnobrązowy

1 299,90
1 299,90
1 299,90
1 299,90
1 299,90
1 299,90
1 299,90
1 299,90
1 299,90
1 299,90



brutto pln

• wym. 145 x 70 x 80 cm
101547
czerwony
101548
pomarańczowy
101549
zielony
101550
jasnozielony
101551
granatowy
101552
jasnoniebieski
101553
jasnoszary
101554
ciemnoszary
101555
musztardowy
101556
jasnobrązowy

1 599,90
1 599,90
1 599,90
1 599,90
1 599,90
1 599,90
1 599,90
1 599,90
1 599,90
1 599,90



brutto pln



brutto pln



04
599,90
599,90
599,90
599,90
599,90
599,90
599,90
599,90
599,90
599,90

Fotele rogowe Inflamea 1

• wym. 110 x 110 x 80 cm
• dł. boku 70 cm
101471
czerwony
101472
pomarańczowy
101473
zielony
101474
jasnozielony
101475
granatowy
101476
jasnoniebieski
101477
jasnoszary
101478
ciemnoszary
101479
musztardowy
101480
jasnobrązowy


05

101527

02

101539

• wym. 70 x 70 x 80 cm
101557
czerwony
101558
pomarańczowy
101559
zielony
101560
jasnozielony
101561
granatowy
101562
jasnoniebieski
101563
jasnoszary
101564
ciemnoszary
101565
musztardowy
101566
jasnobrązowy

799,90
799,90
799,90
799,90
799,90
799,90
799,90
799,90
799,90
799,90

101551

101560

05

brutto pln

Fotele rogowe Inflamea 2

101573

1 799,90
1 799,90
1 799,90
1 799,90
1 799,90
1 799,90
1 799,90
1 799,90
1 799,90
1 799,90

• wym. 110 x 110 x 80 cm
• dł. boku 70 cm
101567
czerwony
101568
pomarańczowy
101569
zielony
101570
jasnozielony
101571
granatowy
101572
jasnoniebieski
101573
jasnoszary
101574
ciemnoszary
101575
musztardowy
101576
jasnobrązowy

2 299,90
2 299,90
2 299,90
2 299,90
2 299,90
2 299,90
2 299,90
2 299,90
2 299,90
2 299,90

brutto pln



brutto pln

www.seniorplus.edu.pl

03

04

Fotele narożne Inflamea 2



brutto pln

01

Fotele 3-osobowe Inflamea 2

1 199,90
1 199,90
1 199,90
1 199,90
1 199,90
1 199,90
1 199,90
1 199,90
1 199,90
1 199,90

• wym. 70 x 70 x 80 cm
101461
czerwony
101462
pomarańczowy
101463
zielony
101464
jasnozielony
101465
granatowy
101466
jasnoniebieski
101467
jasnoszary
101468
ciemnoszary
101469
musztardowy
101470
jasnobrązowy

Wygodne fotele o nowoczesnym kształcie,
w wielu kolorach do wyboru. Metalowe
okrągłe nóżki umożliwiają poziomowanie
mebla. Siedziska i oparcia pokryte są wysokiej
jakości, bardzo wytrzymałą tkaniną. Bardzo
duża odporność na plamy i zabrudzenia.
100% poliester. Gramatura: 476 g/mb. Klasa
palności: B1. Ścieralność: 96 000 cykli.
• wys. siedziska 41 cm • gł. siedziska 52 cm

brutto pln

• wym. 145 x 70 x 80 cm
101451
czerwony
101452
pomarańczowy
101453
zielony
101454
jasnozielony
101455
granatowy
101456
jasnoniebieski
101457
jasnoszary
101458
ciemnoszary
101459
musztardowy
101460
jasnobrązowy

Fotele narożne Inflamea 1

Podane ceny są cenami brutto, zawierają 23% podatku VAT.

799,90
799,90
799,90
799,90
799,90
799,90
799,90
799,90
799,90
799,90

Relacje społeczne

• wym. 123 x 70 x 80 cm
101441
czerwony
101442
pomarańczowy
101443
zielony
101444
jasnozielony
101445
granatowy
101446
jasnoniebieski
101447
jasnoszary
101448
ciemnoszary
101449
musztardowy
101450
jasnobrązowy




brutto pln

Fotele 2-osobowe Inflamea 1

• wym. 62 x 70 x 80 cm
101527
czerwony
101528
pomarańczowy
101529
zielony
101530
jasnozielony
101531
granatowy
101532
jasnoniebieski
101533
jasnoszary
101534
ciemnoszary
101535
musztardowy
101536
jasnobrązowy

Arteterapia

699,90
699,90
699,90
699,90
699,90
699,90
699,90
699,90
699,90
699,90

Fotele 1-osobowe Inflamea 2

Stół terapeutyczny



01

Multimedia

• wym. 62 x 70 x 80 cm
101431
czerwony
101432
pomarańczowy
101433
zielony
101434
jasnozielony
101435
granatowy
101436
jasnoniebieski
101437
jasnoszary
101438
ciemnoszary
101439
musztardowy
101440
jasnobrązowy

Wyposażenie

Fotele 1-osobowe Inflamea 1

Rehabilitacja,
aktywność ruchowa

Inflamea

Meble Inflamea wykonane są
z trudnopalnych materiałów.
Inflamea I – trudnopalna tkanina
i standardowa pianka.
Inflamea II – trudnopalna tkanina
i trudnopalna pianka.

SENIOR WIGOR

Plac z ogrodem

Fotele

Aktywność
poznawcza

Wyposażenie Recepcja, korytarz

307

Wyposażenie

Recepcja, korytarz

02
jednoosobowy

01

dwuosobowe

 trzyosobowe

01 Fotele Club

308

02 Sofy Club Duo

03 Sofy Club Trio

Wygodne, eleganckie, pasujące do każdego
wnętrza. Fotele tapicerowane, dostępne
w kilku kolorach. Pokryte skajem. Wymiary
siedziska: • szer. 59 cm • wys. 77 cm
• jednoosobowy
048014
beżowy
479,90
048015
brązowy
479,90
048018
czarny
479,90
048016
czerwony
479,90
048017
pomarańczowy
479,90

Wygodne, eleganckie, pasujące do każdego
wnętrza. Sofy tapicerowane, dostępne
w kilku kolorach. Pokryte skajem. Wymiary
siedziska: • szer. 118 cm • wys. 77 cm
• dwuosobowe
048019
duo beżowa
799,90
048020
duo brązowa
799,90
048023
duo czarna
799,90
048021
duo czerwona
799,90
048022
duo pomarańczowa
799,90

Wygodne, eleganckie, pasujące do każdego
wnętrza. Sofy tapicerowane, dostępne
w kilku kolorach. Pokryte skajem. Wymiary
siedziska: • szer. 168 cm • wys. 77 cm
• trzyosobowe
048024
trio beżowa
1 199,90
048025
trio brązowa
1 199,90
048028
trio czarna
1 199,90
048026
trio czerwona
1 199,90
048027
trio pomarańczowa 1 199,90
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03

NOWOŚĆ

Aktywność
poznawcza

Siedziska Relax

Wygodne i wytrzymałe siedziska z pianki,
na drewnianym stelażu. Meble pokryto
estetyczną i miłą w dotyku tkaniną. Dostępne
na okrągłych lub kwadratowych nóżkach
aluminiowych, z końcówkami z tworzywa.
Końcówki nóżek są wykręcane, co umożliwia
zwiększenie wysokości mebli o ok. 3,5 cm.

Rehabilitacja,
aktywność ruchowa

Wyposażenie Recepcja, korytarz

• wys. siedziska 47 cm
• gł. siedziska 52 cm
• wym. 145 x 76 x 92 cm
096632
kwadratowe 1 999,90
096680
okrągłe
1 999,90

Fotel Relax szaro-zielony

• wys. siedziska 47 cm
• gł. siedziska 52 cm
• wym. 87 x 76 x 92 cm
096633
kwadratowe 1 499,90
096681
okrągłe
1 499,90
brutto pln

Pufa Relax okrągła
szaro-zielona

• wys. 40 cm • śr. 61 cm
096636
kwadratowe699,90
096682
okrągłe
699,90

• wys. siedziska 47 cm
• gł. siedziska 52 cm
• wym. 145 x 76 x 92 cm
096637
kwadratowe699,90
096683
okrągłe
699,90

brutto pln

brutto pln

Arteterapia

brutto pln

Pufa Relax kwadratowa
szaro-zielona

Relacje społeczne

Sofa Relax szaro-zielona

• wys. siedziska 47 cm
• gł. siedziska 52 cm
• wym. 145 x 76 x 92 cm
096638
kwadratowe 1 999,90
096684
okrągłe
1 999,90

• wys. siedziska 47 cm
• gł. siedziska 52 cm
• wym. 87 x 76 x 92 cm
096639
kwadratowe 1 499,90
096685
okrągłe
1 499,90
brutto pln

• wys. 40 cm • śr. 61 cm
096640
kwadratowe699,90
096686
okrągłe
699,90

• wys. siedziska 47 cm
• gł. siedziska 52 cm
• wym. 145 x 76 x 92 cm
096641
kwadratowe699,90
096687
okrągłe
699,90

brutto pln
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Pufa Relax okrągła granatowa

www.seniorplus.edu.pl
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Podane ceny są cenami brutto, zawierają 23% podatku VAT.

Multimedia
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Pufa Relax kwadratowa
granatowa

Fotel Relax granatowy

Stół terapeutyczny

Sofa Relax granatowa
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Wyposażenie

Recepcja, korytarz

Stolik z organizerem

Stolik z pojemnymi komorami (dwie o wym. 9 x 9 cm i dwie
o wym. 24 x 9 cm) na przybory do pisania i inne drobiazgi. Stolik pozwala
zaoszczędzić miejsce w małej przestrzeni, wystarczy złożyć go, gdy nie jest już
potrzebny.
• wykonany z lakierowanej sklejki o gr. 18 mm
• wym. po rozłożeniu 80 x 58 cm
• wym. blatu 80 x 40 cm
092190699,90


brutto pln

Dywanik Neli zieleń 0,6 x 1,1 m

Skład runa 100% PP heat-set frise przędza pojedyncza. Posiada
Certyfikat Zgodności – tzn. Atest Higieniczny. • wym. 0,6 x 1,1 m
05614859,90
brutto pln

Dywanik Sepia brąz 0,6 x 1,1 m

Skład runa 100% PP heat-set frise przędza pojedyncza. Posiada
Certyfikat Zgodności – tzn. Atest Higieniczny. • wym. 0,6 x 1,1 m
05614559,90


brutto pln

Dywanik Wiosna oliwka 0,8 x 1,5 m

Skład runa 100% PP heat-set frise przędza pojedyncza. Posiada
Certyfikat Zgodności – tzn. Atest Higieniczny. • wym. 0,8 x 1,5 m
05615149,90
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Dywanik Zegary beż 0,6 x 1,1 m

Skład runa 100% PP heat-set frise przędza pojedyncza. Posiada
Certyfikat Zgodności – tzn. Atest Higieniczny. • wym. 0,6 x 1,1 m
05614929,90


brutto pln

Dywanik Polana bordo 0,8 x 1,5 m

Skład runa 100% PP heat-set frise przędza pojedyncza. Posiada
Certyfikat Zgodności – tzn. Atest Higieniczny. • wym. 0,8 x 1,5 m
056152119,90


brutto pln

infolinia: 801 577 544

Podane ceny są cenami brutto, zawierają 23% podatku VAT.



Rehabilitacja,
aktywność ruchowa
Aktywność
poznawcza

Wyposażenie Recepcja, korytarz

528007

Relacje społeczne

528001

528005
528002

528008
528004

528006

Kwiaty 5 elem. – obraz

Okiennice – obraz

• wym. 20 x 40 cm, 20 x 50 cm
i 20 x 60 cm
528001	
65,90

• wym. 50 x 50 cm
528004	

Słoneczniki 3 elem. – obraz
29,90

• wym. 40 x 40 cm
528007	

brutto pln

Stół terapeutyczny

Arteterapia

528003

59,90
brutto pln

brutto pln

• wym. 70 x 50 cm
528002	

• wym. 50 x 50 cm
528005	
39,90

Rumianek – obraz
29,90

• wym. 40 x 40 cm
528008	

brutto pln

19,90
brutto pln

brutto pln

Lawenda – obraz

Serce – obraz

• wym. 50 x 50 cm
528003	

29,90

Zachód słońca – obraz
39,90
brutto pln

• wym. 70 x 50 cm
528009	


39,90
brutto pln

brutto pln

Tablice szklano-magnetyczne



Wyposażenie

Estetycznie wykonane tablice szklano-magnetyczne w nasyconych kolorach. Składają się
z tafli szkła (bezpieczne szkło hartowane ESG, które charakteryzuje się wyższą sprężystością
oraz wytrzymałością mechaniczną i termiczną niż zwykłe szkło; jest bezpieczniejsze, ponieważ po stłuczeniu rozpada się na drobne niekaleczące kawałki) i zespojonej z nią na całej
powierzchni (za pomocą kleju polichloroprenowego) blachy ocynkowanej, która została
wyposażona w otwory montażowe wyprofilowane w jednorodnym materiale. Dzięki zaokrąglonym narożnikom są bezpieczne w użytkowaniu. Powierzchnia suchościeralna pozwala
na tradycyjne prowadzenie notatek. Tablice mogą być również bardzo ciekawym elementem
wystroju każdego wnętrza. Bardzo łatwy i szybki montaż. Można do nich używać jedynie
magnesów neodymowych. Gwarancja: 2 lata. • marker • 6 magnesów • wym. 45 x 45 cm
146180
czerwona
159,90
146181
biała
159,90
146182
zielona
159,90
146183
czarna
159,90

Plac z ogrodem

Podane ceny są cenami brutto, zawierają 23% podatku VAT.

528009

• wym. 70 x 50 cm
528006	

Multimedia

Makaroniki – obraz

Las – obraz

brutto pln
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Recepcja, korytarz

17990
PLN

Wieszak ścienny na ubrania

Wykonany z płyty laminowanej w tonacji brzozy,
z obrzeżem multiplex.
• 3 haczyki
• wym. 60 x 30 cm
096221179,90


brutto pln

Wieszak metalowy
na ubrania
Wieszak szatniowy
wykonany z profilu
okrągłego o śr. 25
i 15 mm, srebrny.
Posiada 5 haczyków
i okrągły pierścień
umożliwiający przechowywanie parasoli.
• wys. 185 cm
• śr. 60 cm
092630159,90


Wieszak szatniowy tęcza

Wieszak wykonany z płyty laminowanej w tonacji
brzozy, z 6 kolorowymi, plastikowymi wieszakami. Można go ozdobić kolorowymi aplikacjami
w kształcie kwiatów (100966 – 100970, sprzedawane osobno).
• wym. 100 x 32 cm
100175159,90


brutto pln

19990
PLN

brutto pln

Tablica tekstylna – granatowa wym. 120 x 90 cm

Tablica w kolorze granatowym. Rama wykonana z wysokiej jakości profilu aluminiowego z bezpiecznymi, zaokrąglonymi narożnikami z tworzywa sztucznego. Tablica służy do prezentacji prac lub
ogłoszeń. Pod tkaniną znajduje się powierzchnia korkowa.
515036
wym. 120 x 90 cm
199,90
515037
wym. 150 x 100 cm
249,90

Wieszak szatniowy tęcza – prosty

Wieszak wykonany z płyty laminowanej w tonacji
brzozy, z 5 kolorowymi, plastikowymi wieszakami.
099620109,90




brutto pln

brutto pln

NOWOŚĆ
magnes

półka na akcesoria

75 x 115

100 x 150
biała

zielona

niebieska

Tablice o powierzchni suchościeralno-magnetycznej z solidną półką na akcesoria. Całkowita grubość tablicy – 10 mm – sprawia, że
jest to najcieńsza i najbardziej kompaktowa
tablica na rynku. Tablica nie posiada ramy
i nie wymaga dodatkowych elementów
montażowych takich jak profile aluminiowe czy plastikowe zaślepki. Tablice można
montować jedna przy drugiej, bez odstępów.
Dostępne w dwóch rozmiarach (75 x 115 cm
i 100 x 150 cm) oraz trzech wariantach kolorystycznych (biała, zielona, niebieska).
146209
biała 75x115
499,90
146210
zielona 75x115
599,90
146211
niebieska 75x115
599,90
146212
biała 100x150
699,90
146213
zielona 100x150
799,90
146214
niebieska 100x150
799,90
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Podane ceny są cenami brutto, zawierają 23% podatku VAT.

Tablice bezramowe

Plakaty – senior

Seria plakatów przedstawiających rady dla seniorów oraz ich
bliskich. Zamieszczone na nich hasła są łatwe w odbiorze,
a stosowanie ich sprawi, że życie codzienne stanie się prostsze
i przyjemniejsze. Plakat najlepiej zawiesić w widocznym miejscu,
by przypominał o stosowaniu umieszczonych na nich porad.
• wym. 48 x 68 cm
199146
Jak cieszyć się życiem
19,90
199147
Jak być aktywnym
19,90
199148
Jak poprawić swoją pamięć
19,90
199149
O co możemy poprosić nasze dorosłe dzieci 19,90
199150
Jak radzić sobie z lękiem?
19,90
199151
Jak radzić sobie z nawracającymi myślami?
19,90
199152
Jak żyć w rodzinie?
19,90
199153
O co nas proszą nasze dorosłe dzieci?
19,90


brutto pln

1990

199149

199150

199152

199153

Wyposażenie

199151

www.seniorplus.edu.pl
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199148

Stół terapeutyczny

PLN

199146

199147

Arteterapia

– senior

Relacje społeczne

Aktywność
poznawcza

Plakaty

Rehabilitacja,
aktywność ruchowa

Wyposażenie Recepcja, korytarz
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Wyposażenie

Recepcja, korytarz

Tablica korkowa

Tablica korkowa 35 x 160 cm – beżowa

Tablica z kolorową powierzchnią korkową, w drewnianej oprawie, do prezentacji
prac lub wywieszania ogłoszeń. • wym. 35 x 160 cm
04412039,90


brutto pln

044003

515041
044002

044001

515040
044005
515039

044004

515038

Tablice korkowe

Tablice korkowe w ramie aluminiowej

Korkowa tablica z drewnianą ramą, do prezentacji prac lub wywieszania ogłoszeń.
044004
30 x 40 cm
19,90
044005
50 x 80 cm
39,90
044001
60 x 120 cm
59,90
044002
90 x 150 cm
119,90
044003
100 x 200 cm
179,90


Korkowa tablica z aluminiową ramą, do prezentacji prac lub wywieszania ogłoszeń.
515038
30 x 45 cm
35,90
515039
45 x 60 cm
49,90
515040
90 x 60 cm
69,90
515041
90 x 120 cm
139,90

brutto pln



brutto pln

Tablica z kolorową powierzchnią korkową, w drewnianej
oprawie, do prezentacji prac lub wywieszania ogłoszeń.

200 cm

100 cm

150 cm

• wym. 60 x 90 cm
044100
zielona
044101
jasnozielona
044102
różowa
044103
błękitna
044104
ciemnoniebieska

044113

314



Tablice korkowe 100 x 150 cm
109,90
109,90
109,90
109,90
109,90
brutto pln

SENIOR WIGOR

• wym. 100 x 150 cm
044110
zielona
044111
jasnozielona
044112
różowa
044113
błękitna
044114
ciemnoniebieska


brutto pln

044100

044106

Tablice korkowe 90 x 120 cm



60 cm

90 cm

100 cm

044119

• wym. 90 x 120 cm
044105
zielona
044106
jasnozielona
044107
różowa
044108
błękitna
044109
ciemnoniebieska

90 cm

65,90
65,90
65,90
65,90
65,90

Tablice korkowe 100 x 200 cm
149,90
149,90
149,90
149,90
149,90
brutto pln

• wym. 100 x 200 cm
044115
zielona
044116
jasnozielona
044117
różowa
044118
błękitna
044119
ciemnoniebieska


infolinia: 801 577 544

249,90
249,90
249,90
249,90
249,90
brutto pln
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Tablice korkowe 60 x 90 cm
120 cm

od

32990
PLN

Rehabilitacja,
aktywność ruchowa
Aktywność
poznawcza

Wyposażenie Recepcja, korytarz

Tablice zielone, do pisania kredą. Mogą
być również tablicami magnetycznymi.
Rama z aluminium. W komplecie półeczka
na gąbkę i kredę. Tablica ceramiczna posiada
dożywotnią gwarancję.
• wym. 170 x 100 cm
015003
lakierowana
329,90
146028
ceramiczna
799,90


brutto pln

Relacje społeczne

Tablice pojedyncze

ELEMENTY

Arteterapia

magnetyczne

Tablice magnetyczne suchościeralne



Biała tablica magnetyczna wym. 90 x 60 cm

Wymaga częstego czyszczenia płynem do tablic
suchościeralnych (146164, sprzedawany osobno). Płyn
jest dostępny także w zestawie startowym do tablic
suchościeralnych (146113).
• wym. 90 x 60 cm
515043129,90


brutto pln

Stół terapeutyczny

Tablice białe do układania obrazków, pisania. Posiadają
aluminiową ramę. Po tablicy można pisać tylko markerami
suchościeralnymi dobrej jakości. Mocowane są do ściany
za pomocą uchwytów. Wymagają częstego czyszczenia
płynem do tablic suchościeralnych (146164, sprzedawany
osobno). Płyn jest dostępny także w zestawie startowym
do tablic suchościeralnych (146113).
• wym. 120 x 90 cm
515034
120 x 90 cm
199,90
515033
150 x 100 cm
249,90
brutto pln

Wycierak do tablic suchościeralnych.
14610935,90

Zestaw do tablic suchościeralno-magnetycznych. W komplecie:
• 4 markery
• holder magnetyczny do markerów
• płyn czyszczący o poj. 200 ml
• wycierak magnetyczny
• wymienne wkładki filcowe
do wycieraka 10 szt.
• magnesy o wym. 10 x 20 mm
10 szt.
14611379,90





brutto pln

Wyposażenie

brutto pln

Płyn do tablic suchościeralnych

Doskonale usuwa zabrudzenia z powierzchni suchościeralnych, jednocześnie ją konserwując i zabezpieczając. Płyn dostępny
w poręcznej butelce z atomizerem. Wyrób
posiada atest PZH HŻ/05179/97. Ma bardzo
łagodny zapach i jest całkowicie bezpieczny,
jednak należy używać go wyłącznie zgodnie
z przeznaczeniem.
• poj. 50 ml
14616411,90


brutto pln

Markery do tablic suchościeralnych
Starboard

Markery do tablic suchościeralnych.
• 4 szt. • 4 kolory
14611124,90
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Zestaw startowy do tablic
suchościeralnych
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Recepcja, korytarz
146137
146140

146134

146129
146131

146143

Gabloty wewnętrzne otwierane na bok

Gabloty wykonane z profilu aluminiowego GTO, do użytku wewnątrz budynków. Drzwiczki z pleksi zamykane na zamek imbusowy. Tył gablot wzmocniony
blachą ocynkowaną. Powierzchnia korkowa, tekstylna lub suchościeralno-magnetyczna. Elegancka aluminiowa rama o nowoczesnym wzornictwie, wykończona popielatymi narożnikami. Można je zawiesić w poziomie. W zestawie:
elementy mocujące, kluczyk imbusowy. Gwarancja: 10 lat na powierzchnię
lakierowaną, 2 lata na produkt.• wym. 90 x 120 cm
• pojedyncze drzwi otwierane na bok
146129
korkowa 90 x 120 cm
559,90
146131
suchościeralno-magnetyczna 90 x 120 cm
699,90
146134
tekstylna 90 x 120 cm
699,90

Gabloty wewnętrzne z przesuwnymi drzwiami
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Gablota wykonana z profilu aluminiowego, do użytku wewnątrz budynku.
Drzwiczki przesuwne ze szkła ESG, zamykane na kluczyk. Tył gabloty wzmocniony blachą ocynkowaną. Powierzchnia korkowa, tekstylna lub suchościeralno-magnetyczna. Elegancka rama wykonana z profilu aluminiowego w kolorze
srebrnym, wykończona narożnikami w kolorze popielatym. W zestawie:
elementy mocujące, kluczyk (2 szt.). Gwarancja: 10 lat na powierzchnię lakierowaną, 2 lata na produkt.• wym. 141 x 70 cm
146140
suchościeralno-magnetyczna
999,90
146137
korkowa
959,90
146143
tekstylna
999,90
brutto pln

Gabloty wewnętrzne otwierane do góry



brutto pln

Gablota informacyjna

Wykonana z płyty laminowanej o grubości 18 mm wykończonej obrzeżem z drzwiami przesuwnymi z pleksi o grubości 4 mm zamykanymi na zamek rozporowy.
• wym. 120 x 10 x 100 cm
D078206–08599,90


brutto pln

Wykonana z lakierowanych profili
aluminiowych z przesuwanymi frontami
z pleksi o gr. 4 mm, zamykana na zamek
rozporowy, w środku wyłożona korkiem.

Gabloty informacyjne aluminiowe
• wym. 120 x 10 x 100 cm
D078202–06 mała żółta
D078202–02 mała niebieska
D078202–08 mała aluminiowa


999,90
999,90
999,90
brutto pln

Gabloty informacyjne aluminiowe
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• wym. 170 x 10 x 100 cm
D078203–06 duża żółta
D078203–02 duża niebieska
D078203–08 duża aluminiowa

1 299,90
1 299,90
1 299,90
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Gablota wykonana z profilu aluminiowego, do użytku wewnątrz budynku. Drzwiczki z pleksi
zamykane na zamek imbusowy, tył gabloty wzmocniony blachą ocynkowaną. Powierzchnia
korkowa, tekstylna lub suchościeralno-magnetyczna. Drzwiczki otwierane do góry. Elegancka
rama wykonana z profilu aluminiowego w kolorze srebrnym, wykończona narożnikami
w kolorze popielatym. W zestawie: elementy mocujące, kluczyk imbusowy. Gwarancja: 10 lat
na powierzchnię lakierowaną, 2 lata na produkt. • wym. 120 x 90 cm
146146
korkowa 120 x 90 cm
899,90
146149
suchościeralno-magnetyczna 120 x 90 cm
899,90
146152
tekstylna 120 x 90 cm
899,90

URZĄDZENIA DO TRENINGU, ŁAWKI OGRODOWE
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Rehabilitacja,
aktywność ruchowa

PLAC Z OGRODEM

Urządzenia do ćwiczeń

Fitness

Urządzenia

Urządzenia do ćwiczeń nie tylko zapewniają seniorom ruch, ale także mogą
wspomagać procesy rehabilitacyjne czy przeciwdziałać obniżającej się
z wiekiem sprawności ruchowej. Urządzenia są wytrzymałe i wykonane
z wysokiej jakości materiałów, odpornych na warunki atmosferyczne.

Fitness Modern 1

Urządzenie do treningu ogólnorozwojowego dla dużych partii mięśniowych
górnych i dolnych części ciała. Wpływa na kształtowanie sylwetki. Dodatko‑
wo usprawnia koordynację ruchową. Stal cynkowana proszkowo i malowana
proszkowo, HDPE.
Wymiary:
• szerokość: 52 cm • długość: 147 cm • wysokość całkowita: 188 cm
Strefa bezpieczeństwa:• szerokość: 352 cm • długość: 447 cm
Wysokość swobodnego upadku: • 48 cm
090304	
6 999,90

Fitness Modern 2

Urządzenie pomaga zredukować ilość tkanki tłuszczowej, poprawia krążenie.
Wzmacnia serce i rozwija mięśnie nóg. Stal cynkowana proszkowo i malowana
proszkowo, HDPE.
Wymiary:
• szerokość: 53 cm • długość: 130 cm • wysokość całkowita: 134 cm
Strefa bezpieczeństwa: • szerokość: 353 cm • długość: 430 cm
Wysokość swobodnego upadku: • 77 cm
090305	
4 599,90

brutto pln

Fitness Modern 3

Urządzenie wspomaga aktywność stawów biodrowych oraz odcinka lędźwio‑
wego. Ćwiczy zmysł równowagi oraz pozytywnie wpływa na mięśnie brzucha.
Doskonale rozluźnia. Stal cynkowana proszkowo i malowana proszkowo, HDPE.
Wymiary:
• szerokość: 152 cm • długość: 167 cm • wysokość całkowita: 131 cm
Strefa bezpieczeństwa: • szerokość: 452 cm • długość: 468 cm
Wysokość swobodnego upadku: • 60 cm
090306	
4 299,90
brutto pln

318

SENIOR WIGOR

brutto pln

Fitness Modern 4

Urządzenie ćwiczy górne partie mięśniowe. Wpływa na poprawę sprawności
kończyn górnych oraz mięśni obręczy barkowej. Doskonały trening ogólnoro‑
zwojowy. Stal cynkowana proszkowo i malowana proszkowo, HDPE.
Wymiary:
• szerokość: 86 cm • długość: 86 cm • wysokość całkowita: 194 cm
Strefa bezpieczeństwa: • szerokość: 386 cm • długość: 386 cm
Wysokość swobodnego upadku: • 0 cm
090307	
4 199,90


brutto pln
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Fitness Modern 7

Trening mięśni nóg i bioder. Wpływa na popra‑
wę zmysłu równowagi. Imituje ruch biegu przy
minimalnym obciążeniu stawów. Stal cynkowana
proszkowo i malowana proszkowo, HDPE.
Wymiary:
• szerokość: 107 cm • długość: 162 cm
• wysokość całkowita: 125 cm
Strefa bezpieczeństwa:
• szerokość: 407 cm • długość: 493 cm
Wysokość swobodnego upadku: • 23 cm
090318	
5 399,90


brutto pln

Wyposażenie

Ścianka manipulacyjna pojedyncza

Urządzenie pomagające w trenowaniu motoryki rąk. Stal nierdzewna, stal
cynkowana proszkowo i malowana proszkowo. Wymiary: 126 x 50 cm
Wysokość całkowita: 210 cm
Strefa bezpieczeństwa: 445 x 350 cm
090308	
5 699,90
brutto pln

www.seniorplus.edu.pl

Ścianka manipulacyjna podwójna

Urządzenie pomagające w trenowaniu motoryki rąk. Stal nierdzewna, stal
cynkowana proszkowo i malowana proszkowo. Wymiary: 126 x 82 cm
Wysokość całkowita: 210 cm
Strefa bezpieczeństwa: 445 x 382 cm
090309	
5 499,90
brutto pln
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Multimedia

Stół terapeutyczny

Angażuje górne partie mięśni pleców i ramion.
Wpływa na rozwój mięśni obręczy barkowej oraz
kończyn górnych. Stal cynkowana proszkowo
i malowana proszkowo, HDPE. Wymiary:
• szerokość: 70 cm • długość: 159 cm
• wysokość całkowita: 251 cm
Strefa bezpieczeństwa:
• szerokość: 370 cm • długość: 470 cm
Wysokość swobodnego upadku: • 72 cm
090316	
5 199,90

Poprawia muskulaturę nóg, mięśnia czworogło‑
wego uda, dwugłowego łydki oraz mięśni brzu‑
cha. Poprawia ogólną wydolność organizmu. Stal
cynkowana proszkowo i malowana proszkowo,
HDPE. Wymiary:
• szerokość: 58 cm • długość: 146 cm
• wysokość całkowita: 205 cm
Strefa bezpieczeństwa:
• szerokość: 358 cm • długość: 488 cm
Wysokość swobodnego upadku: • 58 cm
090317	
5 299,90

Arteterapia

Fitness Modern 6

Fitness Modern 5

Plac z ogrodem

Ogród

Ławka ogrodowa z oparciem

Ławka wykonana z antypoślizgowej płyty HPL, odpornej na ścieranie i czynniki
środowiskowe oraz ze stali nierdzewnej, malowanej proszkowo.
• wym. 160 x 50 x 86 cm
090311
1 699,90


brutto pln

Ławka ogrodowa ze stalowym oparciem

Ławka wykonana z antypoślizgowej płyty HPL, odpornej na ścieranie i czynniki
środowiskowe oraz ze stali nierdzewnej, malowanej proszkowo.
• wym. 160 x 69 x 100 cm
090312
2 299,90


brutto pln

NOWOŚĆ

Ławka wolnostojąca zewnętrzna
Zestaw ogrodowy złożony ze stolika i dwóch ławek, wykonany z antypośli‑
zgowej płyty HPL, odpornej na ścieranie i czynniki środowiskowe oraz ze stali
nierdzewnej, malowanej proszkowo.
• wym. 185 x 161 x 80 cm
090315
3 799,90


brutto pln

Konstrukcja: stal czarna S235JR oczyszczona w procesie piaskowania. Zabez‑
pieczona przed korozją przez cynkowanie i malowanie proszkowe farbami
poliestrowymi, odpornymi na UV z atestem QUALICOAT. Antypoślizgowa
płyta podestowa HPL hexa o gr. 10 mm o maksymalnej odporności na czynniki
środowiskowe i wysokiej klasy odporności na ścieranie.
• wym. 186 x 67 x 80 cm.
090358
4 299,90


brutto pln

NOWOŚĆ
Narożniki ze stolikiem

Dwie narożne ławki ze stolikiem. Konstrukcja ze stali czarnej S235JR oczysz‑
czona w procesie piaskowania. Zabezpieczona przed korozją przez cynkowanie
i malowanie proszkowe farbami poliestrowymi, odpornymi na UV z atestem
QUALICOAT. Siedziska z kolorowego trójwarstwowego polietylenu HDPE
o grubości 15 mm, najwyższej jakości, całkowicie odporny na wilgoć i UV. Wy‑
miary: 115 x 115 cm. Strefa bezpieczeństwa: 415 x 415 cm. Wysokość całkowita:
50 cm. Wysokość swobodnego upadku: 30 cm. Wysokość podestu: 30 cm.
Produkt zgodny z PN EN 1176‑1:2009.
090353
1 799,90
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Zestaw ogrodowy 3-częściowy

ŁAWKI OGRODOWE

Arteterapia

Relacje społeczne

Aktywność
poznawcza

NOWOŚĆ

Rehabilitacja,
aktywność ruchowa

Plac z ogrodem Ogród

Ławka Tęcza z oparciem

• wym. 160 x 44 x 80 cm
090350	
1 999,90

brutto pln

Ławka Tęcza prosta

• wym. 160 x 35 x 40 cm
090351	
1 599,90
brutto pln

brutto pln

Stół Tęcza okrągły

• wym. 100 x 100 x 80 cm
090352	
2 599,90


brutto pln

1 599

090349

090350

PLN

Wyposażenie

od

90

090351
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Multimedia

Tęczowe ławki i stół ożywią przestrzeń. Konstrukcja: stal czarna
S235JR oczyszczona w procesie piaskowania. Zabezpieczona
przed korozją przez cynkowanie i malowanie proszkowe farbami
poliestrowymi, odpornymi na UV z atestem QUALICOAT. Płyty
z kolorowego trójwarstwowego polietylenu HDPE o grubości 15 mm,
najwyższej jakości, całkowicie odporne na wilgoć i UV.

• wym. 162 x 55 x 45 cm
090349	
1 699,90

Stół terapeutyczny

Ławka Tęcza zakrzywiona

ŁawkI Tęcza

090352
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Plac z ogrodem

Urządzenia do ćwiczeń

Stojak na rowery

Stojak rowerowy ocynkowany
odporny na działania czynników
atmosferycznych, przeznaczony
na 5 rowerów.
091105499,90
brutto pln

99990

NOWOŚĆ

1 79990

NOWOŚĆ

PLN

PLN

Kosz na śmieci ogrodowy

BRAK OPISU
090354799,90

Kosz na śmieci o poj. 35 l.
Wykonany ze stali nierdzewnej,
malowanej proszkowo.
• wys. 100 cm
090313999,90

BRAK OPISU
090355

1 999,90

Kosz na śmieci zamykany,
z wewnętrznym zbiornikiem. Poj.
40 l. Wykonany z antypoślizgowej
płyty HPL, odpornej na ścieranie
i czynniki środowiskowe oraz
ze stali nierdzewnej, malowanej
proszkowo.
• wym. 80 x 43 x 43 cm
090314
1 799,90







brutto pln



Kosz na śmieci ażurowy
ogrodowy
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FORMULARZ ZAMÓWIENIA
KATALOG SENIOR 2018

ADRES DOSTAWY • gdy jest inny niż adres płatnika
*Nazwa placówki

DANE PŁATNIKA = DANE DO FAKTURY
*Nazwa placówki

*Miejscowość

*NIP
*Miejscowość

*Kod

*Kod

*Poczta

*Poczta

*Ulica

*Ulica

*Imię i nazwisko odbiorcy

*Czytelne imię i nazwisko
zamawiającego

1

*Tel. kom.
odbiorcy
*Telefon
zamawiającego

*E-mail odbiorcy

*E-mail
zamawiającego

*Uwagi

ZAZNACZ WYBRANĄ FORMĘ PŁATNOŚCI
1 Otrzymają Państwo informację o wysyłce.

Kod

Nazwa produktu

pobranie

przelew

przedpłata

(placówki niepubliczne)

(placówki publiczne)

(na życzenie)
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Kod

Nazwa produktu

Ilość
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WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA
Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. k., ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź,
tel. 42 630 01 30, 630 01 70, 630 01 34, 630 03 05, faks 42 630 04 80,
infolinia:801577544,biuro@mojebambino.pl,www.mojebambino.pl

*KOSZT PRZESYŁKI
dla zamówienia poniżej 500 zł
DO ZAPŁATY
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,
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REGULAMIN SPRZEDAŻY
Ogólne warunki współpracy – OWW
Postanowienia ogólne

§1

1. Niniejsze Ogólne warunki współpracy („OWW”) określają zasady zawierania pomiędzy Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą
w Łodzi, ul. Graniczna 46 (zwaną dalej „Sprzedającym”), a przedsiębiorcami/podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą lub
zawodową („Klient”) umów sprzedaży rzeczy ruchomych („Towary”), na potrzeby dalszej sprzedaży bądź własne, przy wykorzystaniu
środków porozumiewania się na odległość oraz korzystania przez
Klientów z Katalogu Moje Bambino.
2. Właścicielem Katalogu oraz praw autorskich do treści tam prezentowanych, jest Spółka Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą
w Łodzi, ul. Graniczna 46, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym
dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000492823, NIP: 725‑193‑34‑48, REGON
100283710, kapitał zakładowy w wysokości 1.495.560 PLN w całości opłacony.
3. Ilekroć w OWW jest mowa o Kliencie, należy przez to rozumieć
przedsiębiorcę zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173 poz. 1807 ze zm.)
a także osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną,
a która dokonuje lub zamierza dokonać zamówienia lub korzysta
z Katalogu, w celu związanym z działalnością zawodową lub gospodarczą (z wyłączeniem Konsumentów).
4. Ilekroć w OWW jest mowa o Formularzu Zamówienia należy przez
to rozumieć formularz, za pomocą którego Klient może dokonać
zakupu Towarów.
5. Informacje o Towarach zamieszczone w katalogu nie stanowią
oferty handlowej (sprzedaży) w rozumieniu art. 66 lecz zaproszenie
do zawarcia umowy określone w art. 71 Kodeksu cywilnego.
6. Warunkiem korzystania z usług prezentowanych w katalogu jest
każdorazowe zapoznanie się z niniejszymi OWW i ich akceptacja.
Składając zamówienie Klient akceptuje treść OWW.

Składanie zamówień

§2

1. Informacje podane w Formularzu Zamówień powinny być zgodne
z prawdą oraz aktualne.
2. Sprzedający podejmuje wszelkie możliwe środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające pozyskaniu i modyfikacji przez osoby
nieupoważnione danych podawanych podczas rejestracji oraz podczas składania zamówień.
3. Skuteczne dokonanie zamówienia możliwe jest jedynie w przypadku, gdy wybrany przez Klienta Towar jest dostępny w magazynie
Sprzedającego. W przypadku niemożliwości wykonania zamówienia, wobec braku dostępności wybranego Towaru, Sprzedającemu
przysługuje prawo odstąpienia od całości lub części umowy, a zamówienie zostanie w całości lub części anulowane, o czym Klient
otrzyma informację drogą elektroniczną, na podany przez niego
adres e-mail. Dokonana przez Klienta zapłata za zamówiony Towar, który nie może zostać dostarczony, zostanie przez Sprzedającego zwrócona w terminie 7 dni od dnia skutecznego poinformowania Klienta o niemożliwości zrealizowania zamówienia.
4. Zamówienia na Towary dostępne w Katalogu są składane za pośrednictwem Formularza Zamówień, zamieszczonego na końcu
katalogu.
5. Wysłanie zamówienia przez Klienta stanowi ofertę Klienta złożoną
Sprzedającemu co do zawarcia umowy sprzedaży, zgodnie z treścią
OWW.
6. Po wysłaniu zamówienia Klient otrzymuje potwierdzenie przyjęcia
jego oferty drogą elektroniczną, na wskazany przez niego adres poczty e-mail. Po otrzymaniu ww. potwierdzenia dochodzi do zawarcia
umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta Towarów.
7. Klient ma prawo zrezygnować z zamówienia przed otrzymaniem
od Sprzedającego potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Oświadczenie woli o rezygnacji z zamówienia, powinno być
wysłane do Sprzedającego drogą elektroniczną na adres senior@
mojebambino.pl
8. Zdjęcia produktów umieszczane są w katalogu w celach przykładowych i służą wyłącznie prezentacji konkretnie wskazanych na nich
produktów. Specyfika wydruku katalogu oraz indywidualne ustawienia komputera mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją
produktu a rzeczywistym wyglądem produktu (kolor, proporcje itp.).
9. Firma Moje Bambino Sp. z o.o. Sp.k. nie ponosi odpowiedzialnosci
za błędy drukarskie powstałe podczas druku niniejszego katalogu.

Warunki dostawy

§3

1. W przypadku wyboru przedpłaty jako formy płatności termin zapłaty wynosi do 7 dni kalendarzowych od daty wystawienia faktury
pro-forma. Towar wówczas jest rezerwowany pod zamówienie
Klienta. Brak zapłaty w wymienionym terminie powoduje zwolnienie towaru do dalszej sprzedaży. Dostawa następuje do 7 dni
od dnia zaksięgowania wpłaty.
2. Dostawa zamówionych Towarów realizowana jest w ciągu 7–14 dni
od daty potwierdzenia przyjęcia zamówienia.
3. Za przesyłki do wartości 500 zł brutto, Sprzedający pobiera zryczałtowaną opłatę za transport w wysokości 25 zł brutto. Koszt
wysyłki Towaru ponosi Klient i jest on doliczany do ceny za wybrany Towar.
4. Zamówienia o wartości powyżej 500 zł brutto, dostarczane są
na koszt Sprzedającego.
5. Zamówienia na meble i place zabaw są potwierdzane przez Sprzedającego, z jednoczesnym podaniem przewidywanego terminu
dostawy (dużym ułatwieniem będzie dla Sprzedającego podanie
przez Klienta adresu e-mail).
6. W przypadku chwilowej niedostępności części zamówionych przez
Klienta produktów, Sprzedający niezwłocznie dośle Towar na swój
koszt.
7. Faktura dołączona jest zawsze do przesyłki w specjalnie oznaczonej
kopercie.
8. Klient wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury z załącznikami, faktury korygujące z załącznikami i formularzy.
Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania
i przesyłania faktur w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania

oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi
kontroli skarbowej.
9. Jeżeli adres dostawy jest inny niż adres płatnika Sprzedający prosi
o bardzo wyraźne zaznaczenie tego faktu na formularzu zamówienia.
10. Klient, odbierając przesyłkę z zamówieniem, powinien sprawdzić
stan przesyłki.

Sposoby zapłaty

§4

1. Standardową formą płatności jest płatność przy odbiorze lub w formie przelewu bankowego. Dane bankowe: Bank PKO BP SA w Warszawie, numer rachunku: 15 1020 1042 0000 8302 0193 8711.
2. Forma płatności zależy od wielkości i regularności zakupów Klienta. Termin i forma płatności określone są na fakturze.
3. W celu uzgodnienia indywidualnych warunków płatności prosimy
kontaktować się z Działem Sprzedaży Sprzedającego.

Ceny

§5

1. Wszystkie ceny obowiązują do dnia wydania nowego katalogu
– do września 2019 roku.
2. Wszystkie ceny zamieszczone w Katalogu podawane są w złotych
polskich i są cenami brutto (zawierają obowiązujący podatek VAT)
i nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy oraz
opcjonalnie kosztów montażu mebli.
3. Dodatkowe płatności związane z zakupem produktów obejmują
koszty dostawy (transportu), o których mowa w § 3 ust. 3 i 4 Regulaminu oraz opcjonalnie koszty montażu mebli, o których mowa
w § 6 Regulaminu.

Montaż mebli

§6

1. Ceny mebli skalkulowane są jako meble do samodzielnego montażu.
Dostarczane są one w częściach. Przy zamówieniu mebli można zamówić również ich montaż za dodatkową opłatą.
2. Montaż należy wykonywać w oparciu o załączoną instrukcję montażu dostarczonego Towaru wyłącznie elementami montażowymi
załączonymi do niego.

Jakość i gwarancje

§7

1. Towary sprzedawane przez Sprzedającego są fabrycznie nowe i najwyższej jakości.
2. Do wielu Towarów dołączone są dokumenty gwarancyjne utrwalone na papierze lub innym trwałym nośniku. Gwarancja udzielana jest na okres 2 (dwóch) lat licząc od dnia, kiedy rzecz została
Klientowi wydana.
3. Oświadczenie gwarancyjne jest sporządzone w języku polskim
i zawiera podstawowe informacje potrzebne do wykonywania
uprawnień z gwarancji, w szczególności nazwę i adres gwaranta
lub jego przedstawiciela w Rzeczypospolitej Polskiej, czas trwania
i terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej, uprawnienia przysługujące w razie stwierdzenia wady.
4. Sprzedający wydaje Klientowi wraz z Towarem dokument gwarancyjny oraz sprawdza zgodność znajdujących się na rzeczy oznaczeń
z danymi zawartymi w dokumencie gwarancyjnym oraz stan plomb
i innych umieszczonych na rzeczy zabezpieczeń.
5. Roszczenia z tytułu gwarancji Klient może realizować wyłącznie
wobec gwaranta czyli podmiotu, który złożył oświadczenie gwarancyjne określonej treści, na zasadach określonych w dokumencie
gwarancyjnym. Gwarant jest obowiązany wykonać swoje obowiązki w terminie określonym w treści oświadczenia gwarancyjnego,
a gdy go nie określono – niezwłocznie, ale nie później niż w terminie
czternastu dni, licząc od dnia dostarczenia rzeczy przez uprawnionego z gwarancji, oraz dostarczyć mu rzecz na swój koszt do miejsca
wskazanego w gwarancji lub miejsca, w którym rzecz została wydana przy udzieleniu gwarancji.
6. Gwarancją Producenta nieobjęte są:
a) uszkodzenia wynikające z niewłaściwego samodzielnego transportu lub przenoszenia Towaru,
b) uszkodzenia powstałe w wyniku samodzielnej ingerencji w Towar,
c) uszkodzenia spowodowane konserwacją i przechowywaniem Towaru niezgodnie z zaleceniami Sprzedającego,
d) niezamierzone przez Producenta zmiany w odcieniach kolorów
wynikające z zaprojektowanych cech plastycznych i estetycznych
wyrobu oraz cech charakterystycznych dla surowców, z których
wykonano Towar, a w szczególności: różnice w fakturze i odcieniu
drewna litego (również niejednorodne pokrycie lakierem), gdzie
drobne różnice nie są wadą Towaru, a wynikają ze specyfiki danych
materiałów oraz naturalnych właściwości i wad drewna, dotyczy
także różnic spowodowanych różną datą partii produkcyjnych.
7. Strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi, na zasadzie art. 558 Kodeksu cywilnego.

§8
Warunki reklamacyjne

1. Dokonując odbioru przesyłki, Klient zobowiązany jest do sprawdzenia, czy opakowanie lub/i Towar nie posiadają uszkodzeń powstałych podczas transportu. Jeżeli opakowanie lub/i Towar posiadają uszkodzenia, Klient ma prawo nie przyjmować przesyłki,
spisując wraz z kurierem/kierowcą protokół szkody, zawierający
opis szkody, datę i podpis kuriera/kierowcy. O zaistniałej sytuacji
należy niezwłocznie (w terminie 3 dni) powiadomić Sprzedającego,
pod rygorem utraty prawa do reklamacji. Warunkiem rozpatrzenia
przez Sprzedającego reklamacji jest przesłanie kopii dokumentu
dostawy ze sporządzoną w obecności kuriera/kierowcy adnotacją
dotyczącą uszkodzenia. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest
niezbędnym warunkiem ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu
uszkodzeń bądź utraty przesyłki w transporcie.
2. W przypadku skorzystania z prawa reklamacji należy wypełnić formularz reklamacji dostępny na stronie internetowej www.seniorplus.edu.pl oraz odesłać wraz z reklamowanym Towarem oraz dowodem zakupu (paragonem albo fakturą). Klient jest zobowiązany
do niezwłocznego zgłoszenia reklamacji Sprzedającemu po wykryciu wady Towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie
zawiadomienie przed jego upływem.
3. Sprzedający ma prawo do 30-dniowego okresu rozpatrzenia reklamacji od chwili otrzymania Towaru, a o podjętych czynnościach niezwłocznie poinformuje Klienta.
4. Omyłkowo zamówiony Towar lub Towar, który się Klientowi nie
podoba, Sprzedający przyjmie ewentualnie z powrotem na podstawie odrębnej umowy z Klientem w ciągu 10 dni, pod warun-

kiem jednakże, że Towar jest nieuszkodzony i w oryginalnym
opakowaniu. Koszt wysyłki zwracanego Towaru pokrywa Klient.
Z możliwości zwrotu wyłączone są książki oraz programy komputerowe, jeśli zostały one rozpakowane przez Klienta. Wyłączone są
również Towary wyprodukowane na specjalne zamówienie Klienta
(np. meble, kształtki rehabilitacyjne, place zabaw, szafy metalowe,
wykładziny).
5. 
Reklamacje dotyczące wyłącznie ilości dostarczonego Towaru
powinny zostać zgłaszane przez Klienta w terminie 7 dni od daty
wydania Towaru, pod rygorem utraty prawa do reklamacji.
6. 
Sprzedający dopuszcza możliwość zwrotu zakupionego towaru
w terminie 10 dni kalendarzowych. Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa
dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Do zachowania
tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
7. Zwracany w tym trybie Towar musi być w pełni kompletny, nie
może nosić śladów montażu lub używania świadczących o innym
wykorzystywaniu, niż tylko do celów jego sprawdzenia i powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak
uszkodzeń w trakcie transportu.
8. Zwrot Towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Odstępując od umowy Klient odsyła Towar
do Sprzedającego, a Sprzedający dokonuje weryfikacji w myśl pkt.
7 powyżej. Po stwierdzeniu zgodności z regulaminem Klient otrzymuje zwrot zapłaconej ceny. Klient pokrywa koszty związane z prawidłowym zabezpieczeniem i odesłaniem Towaru do Sprzedającego.
9. Z możliwości zwrotu wyłączone są książki oraz programy komputerowe, jeśli zostały one rozpakowane przez Klienta. Wyłączone są
również towary wyprodukowane na specjalne zamówienie Klienta
(np. meble, kształtki rehabilitacyjne, place zabaw, szafy metalowe,
wykładziny).
10. W przypadku gdy dostarczony Towar jest niezgodny z zamówieniem należy niezwłocznie dokonać zgłoszenia nie później jednak
niż w terminie 7 dni kalendarzowych od momentu dostawy.
W przypadku zamówień meblowych dokonanie montażu uważa
się za przyjęcie Towaru bez zastrzeżeń czyli zgodnie z zamówieniem Klienta.

§9
Ochrona danych osobowych

1. Każda ze stron informuje, że jest Administratorem danych osobowych osób uprawnionych do reprezentowania drugiej Strony oraz
pracowników drugiej Strony, podanych w związku z podpisaniem
i wykonywaniem umowy/umów sprzedaży rzeczy ruchomych.
2. W celu należytej ochrony danych osobowych, Sprzedawca powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować
pod adresem e-mail abi@mojebambino.pl
3. Każda ze stron przetwarza podane dane osobowe osób reprezentujących i pracowników drugiej Strony w celu realizacji umowy.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie
usprawiedliwiony cel – kontakt w sprawie wykonania umowy. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu
zawarcia umowy.
4. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres trwania umowy,
a po jej zakończeniu przez czas wynikający z obowiązujących przepisów prawa lub do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń,
związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
5. Odbiorcami danych osobowych będą:
• podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy informatyczne danej Strony,
• podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością danej Strony na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez
ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych.
6. Każdej osobie, której dane są przetwarzane, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich
danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych.
7. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych
osobowych każda osoba może zwrócić się do danej Strony z prośbą
o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Strona jest zobowiązana do przekazania informacji, o których
mowa w ust. 1–7 powyżej, osobom reprezentującym i pracownikom strony, których dane zostały przekazane drugiej Stronie.

§ 10
Postanowienia końcowe

1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian OWW.
Klient dokonując zakupów, każdorazowo zobowiązany jest do zapoznania się z aktualną wersją OWW i jej akceptacji. Aktualna
wersja OWW dostępna jest również w formacie pdf. wraz z datą,
od której obowiązuje. Zmiany OWW nie mogą naruszać praw nabytych Klientów korzystających ze Sklepu.
2. Zmiana OWW zostanie również przesłana Klientowi na wskazany
przez niego adres e-mail. Klient zostanie poinformowany o zmianie OWW z 14-dniowym wyprzedzeniem.
3. Spory wynikające ze stosowania niniejszych OWW i w związku
z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez sąd powszechny właściwy według
przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego
(Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).
4. W sprawach nieregulowanych niniejszymi OWW stosuje się przepisy:
1) Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r., poz. 1219 z późn. zm.).
2) 
Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny
(Dz.U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.)
3) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016 r. Nr 119.1) („RODO”);
4) 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego
systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany
rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE
(Dz.U.UE.L.2013.165.1) („ODR”).

Szanowny Kliencie, jeśli jesteś zainteresowany naszą ofertą, masz pytania, jesteśmy do Twojej dyspozycji.
Zapraszamy do kontaktu z Konsultantem ds. sprzedaży jeśli potrzebujesz:
• umówić się na spotkanie,
• złożyć zamówienie,
• aktualnych informacji dotyczących akcji promocyjnych czy też warunków
zakupu,
• wsparcia w przygotowaniu oferty lub zapytania ofertowego,
• profesjonalnej usługi w zakresie aranżacji przestrzeni i doboru pomocy
i sprzętu.
Województwo/miasto

BOK

Województwo/miasto

Konsultant

606 907 587

42 203 49 54

LUBUSKIE
•Z
 ielona Góra, Żary, Krosno Odrzańskie,
Wschowa
• Gorzów Wlkp., Świebodzin, Słubice

509 862 140
692 247 660

797 408 464

42 203 49 37
42 203 49 52

505 240 927
667 622 035

42 203 49 83

667 633 818
667 633 830

WIELKOPOLSKIE
• Rawicz, Kościan, Międzychód
Koordynator Regionu

606 994 869
606 990 443

42 203 49 64
42 203 49 69

781 980 248

42 203 49 38

692 248 185
781 980 252
797 122 181
505 240 926

42 203 49 66
42 203 49 58
42 203 49 69

881 089 263
781 980 253
667 633 867

42 280 72 76
42 203 49 67

WIELKOPOLSKIE
• Września, Konin, Kalisz
• Jarocin, Ostrów, Kępno

781 980 250
504 266 512

881 089 405
781 980 251
881 089 521

42 203 49 50
42 203 49 60
42 203 49 50

42 280 72 76
42 203 49 67

667 633 868
508 089 134

42 203 49 41

ŁÓDZKIE
• Ł ódź, Kutno, Skierniewice
• Ł ódź, Piotrków Tryb., Rawa Maz.
• Sieradz, Bełchatów, Wieluń
Koordynator Regionu

532 154 003
667 633 859
797 408 462
504 266 598

42 203 49 87
42 203 49 62
42 203 49 62

• Chorzów, Bytom, Sosnowiec, Będzin
• Gliwice, Zabrze, Ruda Śląska, Mysłowice

797 408 463
509 862 453

42 203 49 81
42 203 49 60

667 633 862
781 980 247

42 203 49 39
42 203 49 39

PODKARPACKIE
• Sanok, Krosno, Jasło, Przemyśl
• Rzeszów, Dębica, Mielec, Stalowa Wola
Manager regionu ds. handlu

7971 22 175
509 862 482
667 622 034

42 203 49 46
42 203 49 43

881 088 824

42 203 49 43

508 089 297

42 203 49 46

734 490 603

42 203 49 68

509 862 389
797 408 461

42 203 49 49

781 980 288

42 203 49 61

781 980 255
504 185 431

42 203 49 56
42 203 49 68

LUBELSKIE
• L ublin, Łuków, Kraśnik
• Chełm, Zamość, Świdnik

781 980 434
504 185 326

42 203 49 36
42 203 49 66

42 203 49 80

ŚWIĘTOKRZYSKIE
Koordynator Regionu

667 622 032
667 633 112

42 203 49 41

881 089 398
667 622 031
667 633 864
532 460 359

42 203 49 56

WARMIŃSKO-MAZURSKIE
• Olsztyn, Elblag, Szczytno, Działdowo
• E łk, Kętrzyn, Łomża, Zambrów

881 088 792
504 185 399

42 203 49 51
42 203 49 52

667 622 027

42 203 49 42

PODLASKIE
•B
 iałystok, Suwałki,Siematycze
Koordynator Regionu

667 622 028
505 240 923

42 203 49 83

508 088 936

42 203 49 42

667 633 865
781 980 433

42 203 49 53
42 203 49 53

504 185 345
781 980 221

42 203 49 53

781 980 249

42 203 49 65

504 185 449

42 203 49 65

722 015 763
667 622 029

42 203 49 80

MAZOWIECKIE
Warszawa
• dzielnice: Bielany, Żoliborz, Śródmieście,
Wola, Bemowo, Ursus, pow. Pruszkowski
• dzielnice: Białołęka, Targówek, Praga Płd,
Praga Płn, Rembertów, Wesoła, Wawer,
pow. Wołomiński
• dzielnice: Mokotów, Wilanów, Ursynów,
Włochy, Ochota, pow. Piaseczyński
Manager regionu ds. handlu
• Siedlce, Otwock, Garwolin i Biała Podl.
• Sochaczew, Płock, Płońsk
• Legionowo, Łomianki, Grodzisk Maz.,
Żyrardów
• Radom, Grójec, Kozienice
• Mława, Ostrołęka, Wyszków, Pułtusk
Kierownik Regionu

ŚLĄSKIE
• Katowice, Tychy, Mikołów, Bieruń
• Rybnik, Żory, Wodzisław Śląski, Pszczyna
• Bielsko-Biała, Cieszyn, Żywiec, Skoczów
• Częstochowa, Tarnowskie Góry,
Lubliniec, Kłobuck
Koordynator Regionu

DOLNOŚLĄSKIE
• Wrocław, Oleśnica, Trzebnica, Wołów
• Wrocław, powiat wrocławski, Oława,
Strzelin
• Wałbrzych, Świdnica, Kłodzko,
Dzierżoniów
• L egnica, Polkowice, Głogów, Środa Śląska
• Jelenia Góra, Kamienna Góra, Zgorzelec,
Złotoryja
OPOLSKIE
Koordynator Regionu
Kierownik Regionu
ZACHODNIOPOMORSKIE
• Szczecin, Kołobrzeg, Białogard, Gryfice,
Police
• Stargard, Szczecinek, Koszalin, Wałcz
POMORSKIE
•G
 dynia, Sopot, Wejherowo, Puck
• Gdańsk, Pruszcz Gd., Nowy Dwór Gd.
• Słupsk, Lębork, Bytów, Chojnice,
Człuchów
Manager regionu ds. handlu
POMORSKIE
•K
 widzyn, Malbork, Kościerzyna, Kartuzy
KUJAWSKO-POMORSKIE
•T
 oruń, Włocławek, Grudziądz
• Bydgoszcz, Inowrocław, Sępólno
Krajeńskie
Koordynator Regionu

Konsultant

Zapraszamy również do kontaktu z Biurem Obsługi Klienta jeżeli potrzebujesz:
• szybko uzyskać informację o swoim zamówieniu lub statusie wysyłki zamówienia,
• aktualnej informacji o dostępności produktów,
• usługi dotyczącej korekty zamówienia, wymiany asortymentu, zmiany formy
płatności, korekty faktury,
• wsparcia w przygotowaniu oferty lub zapytania ofertowego.

WIELKOPOLSKIE
•P
 oznań, Tarnowo Podgórne, Suchy Las,
Swarzędz
• Poznań, Dopiewo, Komorniki, Luboń,
Kostrzyn
• Gniezno, Piła, Złotów, Oborniki
Koordynator Regionu

MAŁOPOLSKIE
•K
 raków, Olkusz
• Kraków, Chrzanów, Miechów, Proszowice
• Wieliczka, Tarnów, Dąbrowa Tarnowska,
Bochnia
• Gorlice, Nowy Sącz, Limanowa,
Sucha Beskidzka
• Oświęcim, Wadowice, Myślenice,
Nowy Targ, Zakopane
Kierownik Regionu

Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź
INFOLINIA (czynna pn.-pt. 8-16)
801 577 544
42 630 01 30, 42 630 01 70,
42 630 01 34, 42 630 03 05
FAKS: 42 630 04 80
FAKS (reklamacje): 42 280 72 78
E-MAIL: senior@mojebambino.pl

BOK
42 203 49 36
42 203 49 57

