


SALA DOŚWIADCZANIA ŚWIATA 

ZAPEWNIAMY WYSOKĄ JAKOŚĆ PRODUKTÓW!

●  PRODUKCJA
● DYSTRYBUCJA
● WYPOSAŻENIE
● MONTAŻ
● SERWIS GWARANCYJNY, POGWARANCYJNY



DOMEK LUSTRZANY Z WYPOSAŻENIEM

Jest pomieszczeniem tworzącym środowisko nieskończoności. 
Ściany oraz sufit wyłożone są bezpiecznymi lustrami akrylowymi. 
Dodatkowym wyposażeniem jest zestaw światłowodów sterowany 
pilotem, kolumna wodna, lampa UV oraz tapeta świecąca w promieniach 
ultrafioletowych, które wywołują zaciekawienie oraz pobudzają 
do obserwacji otoczenia.

Wymiary: 140 x 140 x 140 cm

ZESTAW ŚWIETLNO- DŹWIĘKOWY

To urządzenie składające się z tablicy grającej oraz chodnika 
świetlnego. Skakanie, chodzenie po kolorowych, kwadratowych 
polach powoduje ich podświetlenie oraz wydobywanie się dźwięków 
z głośników znajdujących się w tablicy. Wpływa na zmysł wzroku, słuchu 
oraz dotyku.

Wymiary: - tablica grająca:    60 x 120 x 7 cm
                 - chodnik świetlny: 68 x 132 x 5,5 cm

KOLUMNA ŚWIETLNA

Urządzenie świetlno- dźwiękowe wyrabiające umiejętność wykrywania 
zależności między głosem, a wzrokiem. Głośność wydawanego 
dźwięku do mikrofonu jest ściśle związana z ilością kolorowych progów 
urządzenia, które świecą w kolejności od dołu do góry. 
W komplecie z 2 mikrofonami.

Wymiary: 36 x 110 x 20,5 cm

KOLUMNA WODNA Z ŚWIATŁOWODAMI

Wykonana jest z przezroczystej, bezpiecznej rury zamontowanej 
w stabilnej, drewnianej podstawie, z której wydostaje się wiązka 
światłowodowa. Od spodu wydostaje się powietrze, które wywołuje 
powstawanie wodnych bąbelków przepływających w strumieniu 
łagodnie zmieniającego się światła - co dostarcza miłych wrażeń 
wzrokowych. Pozwala na uzyskanie efektu terapeutycznego w zakresie 
dźwięku, dotyku i wzroku. W zestawie z wodą destylowaną, kolorowymi 
rybkami i miękką nakładką. Urządzenie sterowane radiowo za pomocą 
pilota, dzięki któremu można uzyskać różne barwy świecenia.

Wymiary: - podstawa: 50 x 50 x 20 cm
                 - średnica rury: Ø 10, Ø 15, Ø 20 cm
                 - wysokość rury: 125, 150, 175 cm

INTERAKTYWNY TOR PIŁECZKOWY

Wykonany z drewnianej obudowy połączonej z kolorowymi, 
gumowymi elementami. Jest urządzeniem służącym 
do koordynacji. Rozwija umiejętności manualne oraz stymuluje 
percepcję wzrokowo - ruchową. Doskonały do zajęć grupowych. 
W komplecie znajduje się 21 różnobarwnych plastikowych piłeczek.

Wymiary: 132 x 100 x 64 cm



MAGICZNE AKWARIUM

Elementy znajdujące się w magicznym akwarium świecą 
w promieniach ultrafioletowych poprzez wbudowaną lampę UV. 
Zapewniają przez to dużą kontrastowość widzialnych bodźców. 
Jego celem jest uspokojenie, relaks oraz koncentracja uwagi. 
Jest imitacją wodnego akwarium.

Wymiary: 80 x 40 x 35 cm

TABLICA LUSTRZANA Z WĘŻAMI UV

Wykorzystywana jest jako urządzenie uspokajające oraz skupiające 
uwagę na wyeksponowanych przedmiotach z własnym odbiciem w tle.
Dziecko obserwuje własną sylwetkę, gestykulację oraz mimikę. 
Wyposażona jest w bezpieczne lustro, lampę UV oraz węże, 
które świecą w promieniach UV, dzięki czemu zapewniają duży kontrast 
widzianych bodźców.

Wymiary: 75 x 120 x 19 cm

ŚCIANA WODNA

Dzięki komorowej budowie pęcherzyki powietrza wędrują 
w ukierunkowany sposób. Wyposażona jest w bardzo efektowne 
oświetlenie diodowe. Posiada sterownik z programami świecenia. 
Sterowanie kolorami odbywa się za pomocą bezprzewodowego pilota. 
Dostarcza miłych wrażeń wzrokowych oraz relaksacyjnych.

Wymiary: 120 x 170 cm

KURTYNA ŚWIATŁOWODÓW

Kurtyna światłowodów stanowi naturalny element oddzielający 
poszczególne zestawy terapeutyczne. Daje możliwość tworzenia 
ciekawych przestrzeni. „Ściana” zwisających światłowodów mieniących 
się różnymi kolorami oddziela i integruje. Dostarcza wyjątkowo silnych 
wrażeń wzrokowych, można się ją bawić poprzez dotyk.

Wymiary: - 100 x 200 cm
                 - 200 x 270 cm

PRYSZNIC ŚWIETLNY

Prysznic świetlny wykorzystywany jest jako urządzenie uspokajające 
oraz skupiające uwagę. Wyposażony jest w lampy UV oraz wężyki,
które są pokryte substancją świecącą w świetle UV. Pozwala to na 
skupienie uwagi na elemencie wydatnie wyróżniającym się na tle 
otoczenia.

Wymiary: 100 x 100 x 10 cm



WYSPA ŚWIATŁOWODÓW

Wyspa światłowodów jest oazą spokoju i wyciszenia. 
Lustra umieszczone pod kątem stwarzają wrażenie głębi, a mrugające 
światłowody- spokoju. Poducha lub materace na których dzieci leżą, 
bawią się zapewniają pełen komfort. Wyspa jest pomocą terapeutyczną 
o charakterze otwartym zbliżoną efektem do domku lustrzanego. Ułatwia 
przygotowanie osoby do rozumienia relacji przestrzennych. Dostępna 
w wersji z poduchą relaksacyjną lub ćwiartkami koła.

Wymiary: 100 x 142 x 142 cm

IMITATOR POWIEWU

Zabawa od powiewu, zefirku aż po huragan daje możliwość stymulacji 
zmysłów w specyficzny sposób, taki jaki może dać tylko wiatr. 
Posiada regulację prędkości strumienia wiatru.

Wymiary: 41 x 41 x 44 cm

ŁÓŻKO WODNE Z PODSTAWĄ MUZYCZNĄ

Łóżko wodne jest elementem stymulującym równowagę. Pozwala 
na wykonywanie ruchów oraz odczuwanie własnego ciała 
przez osoby korzystające. Jest idealną powierzchnią do zabawy. 
Dodatkowy efekt można uzyskać poprzez uruchomienie urządzeń 
dźwiękowych w podstawie łóżka. Dźwięki z radioodtwarzacza CD 
odpowiednio przetworzone i wzmocnione powodują drgania wody 
w materacu, co powoduje powstanie nowych bodźców. 
Łóżko posiada system regulacji drgań. Jest to urządzenie terapeutyczne 
dla osób wielorako niepełnosprawnych. W zestawie materac wodny 
z pokrowcem i grzałką.

Wymiary: - 160 x 200 x 50 cm
                 - 200 x 200 x 50 cm

BASEN Z PODŚWIETLANYMI PIŁECZKAMI

Basen z podświetlanymi piłeczkami oprócz walorów terapeutycznych 
klasycznego suchego basenu oraz elektronicznej podstawy 
z kolorowym podświetleniem posiada możliwość świecenia 
bezbarwnych piłek w strumieniu zmieniającego się światła, jak również 
pozwala uzyskać jeden stały (czerwony, niebieski, zielony, biały) 
kolor piłek. Zabawy w basenie wzbogacają doświadczenia zmysłowe 
w zakresie percepcji wzrokowej i dotykowej.

Wymiary: 200 x 200 x 75 cm

WIBROPODEST

Wibropodest- to urządzenie terapeutyczne pozwalające angażować 
wzrok, słuchi ruch jednocześnie. Umożliwia on odbieranie bodźców 
całym ciałem. Dźwięk po przejściu przez podłoże odczuwalny 
jest jako drżenie i wibracje o różnym stopniu natężenia. Odczucia 
wzmacniają pulsujące światła o różnych barwach. Można się na nim 
położyć lub usiąść. Urządzenie składa się z obudowy wykonanej 
z płyty laminowanej. Powierzchnię stanowi płyta podzielona na 16 pól. 
W obudowie zamontowane jest radio z CD, subwoofer, głośniki.

Wymiary: 160 x 160 x 31 cm



PROJEKTORY PRZESTRZENNE

Za pomocą projektorów można uzyskać ruchome obrazy na ekranie, 
ścianie lub suficie Sali Doświadczania Świata. W projektorach można 
wykorzystać tarcze żelowe dające płynny, niepowtarzalny obraz 
oraz tarcze obrotowe.

WALIZKI SENSORYCZNE

Zawarte w zestawach urządzenia są źródłem rozwoju świadomości, 
motywacji, spokoju i uczenia się. Umożliwiają pracę w grupie 
jak i w pojedynkę. Dzięki swojej mobilności zapewniają prowadzenie 
terapii w dowolnym miejscu.

PANELE SENSORYCZNE

Kompozycja tabliczek do stymulacji zmysłu wzroku, słuchu i dotyku 
wraz z ramką do montażu. Rozwijają i pobudzają zmysły. Urozmaicają 
ściany sal oraz korytarzy.

Wymiary: 35 x 100 cm

SŁUP ŚWIETLNY Z EFEKTEM PŁOMIENIA

Wolnostojąca kolumna symulująca efekt płomienia do 1,5 m wysokości. 
Doskonały element do stymulacji wzrokowo- dotykowej.

Wymiary: 43 x 43 x 56 cm

KOLOROWE NIEBO STEROWANE PILOTEM

Kolorowe niebo jest przyrządem służącym do stymulacji polisensorycznej. 
Bezpieczne ze względu na zastosowanie niskonapięciowego źródła 
światła oraz wykorzystania światłowodów. Sterowane za pomocą 
pilota radiowego służącego do zmiany barw. Posiada długą żywotność 
oraz niski pobór prądu.

Wymiary: 70 x 70 x 4 cm, 140 pkt świetlnych

ZESTAW ŚWIATŁOWODÓW STEROWANY 
PILOTEM

Komplet włókien światłowodowych podłączonych do źródła światła. 
Światło emitowane przez lampę rozbłyskuje na wiązkach światłowodów. 
Są elastyczne i bezpieczne w użyciu. 
Służą do stymulacji polisensorycznej. Sterowane za pomocą pilota 
radiowego umożliwiającego zmianę barw.

Wymiary: 100 szt x 1m, 100 szt x 2m, 200 szt x 2m, 200 szt x 3m



TAPETA UV Z REFLEKTOREM

Świeci w promieniach ultrafioletowych. Służy do stymulacji wzrokowej. 
Jest doskonałym elementem dekoracyjnym. 
W zestawie z reflektorem UV.

Wymiary: 135 x 360 cm

ZESTAWY LUSTRZANE

Kula lustrzana oświetlona reflektorem z kolorową tarczą lub reflektorem 
z kolorowymi filtrami daje ciekawe efekty świetlne na ścianie 
oraz suficie Sali Doświadczania Świata.

Wymiary: Ø 20, Ø 30 cm

ELEMENTY FLUORESCENCYJNE

Różnego rodzaju elementy np. wężyki, pałeczki, piłki, folie, tkaniny 
pokryte powłoką fluorescencyjną, która świeci w świetle UV.

ELEMENTY DEKORACYJNE

Drewniane elementy wiszące. Służą do dekoracji Sali Doświadczania 
Świata.

STRUKTURALNE ŚCIANKI Z LUSTRAMI

Sześć kolorowych elementów wyposażonych w bezpieczne lustra 
o powierzchniach odkształconych na różne sposoby. Mogą być łączone 
ze sobą jako konstrukcje płaskie lub przestrzenne. Zestaw jest pomocny 
w rozwoju wyobraźni (także przestrzennej) oraz odkrywaniu świata 
złudzeń optycznych.

ZESTAW DO AROMATERAPII

Stymulacja węchowa może być realizowana w formie masażu, inhalacji, 
wdychania.

Zestaw składa się z:
- emitera zapachów,
- zestawu 10 olejków zapachowych,
- książki do aromaterapii.



URZĄDZENIE DO WYTWARZANIA 
BANIEK MYDLANYCH

Maszyna do robienia baniek mydlanych. Działa na prąd lub na baterie.
Lekka i łatwa do przenoszenia. W zestawie z płynem 1000 ml.

Wymiary: 23,5 x 19 x 15,5 cm

WIBRUJĄCY WĄŻ

Zbudowany jest ze specjalnej gumy. Na jego końcach znajdują 
się baterie z wyłącznikiem wibracji. Służy do masażu wszystkich 
partii ciała. Pobudza zmysł dotyku. Doskonale wpływa na relaksację 
dziecka.

Wymiary: 80 cm

MASAŻER RĘCZNY Z KOLOROWYMI
GŁOWICAMI

Masażer ręczny z podświetlonymi głowicami masującymi, zasilany 
bateriami. Pomaga w relaksacji.

SKACZĄCA GĄSIENICA

Kolorowa gąsienica wykonana z lekkiej tkaniny, wypełniona elastycznymi 
piłkami z gumy. Wykorzystywana do wielu zabaw ruchowych. Doskonałe 
narzędzie integracyjne.

Wymiary: 190 cm, 4 pary uchwytów

MUZYCZNA TORBA Z INSTRUMENTAMI

Wykonana z tkaniny z kieszeniami, zamykana na zamek. Doskonale 
sprawdzi się na zajęciach muzykoterapii. Zawartość: 5 trójkątów 
z pałeczkami, tamburyn, tamburyn z membraną, para drewnianych 
marakasów, quiro z pałeczką, tarka quiro z pałeczką, drewniany tonblok, 
podwójny tonblok mały z pałeczką, podwójny tonblok z pałeczką, 
kastaniety drewniane, kastaniety z rączką, klawesy, marakas wałek.

Wymiary po złożeniu: 42 x 42 cm

DESZCZOWA MACZUGA

Drewniany kij wydający uspokajający dźwięk padającego deszczu. 
Trzymając go można poczuć delikatne wibracje. 
Wykonany z naturalnych surowców- wyschniętych kaktusów.

Wymiary: Ø 4, Ø 5, Ø 7 cm



IMITATOR DESZCZU

Cylindryczna kolumna ustawiona pionowo wydaje dźwięk padającego 
deszczu podczas przesypywania się w jej wnętrzu małych perełek. 
Wspaniałe efekty dotykowe oraz dźwiękowe.

TUBA LUSTRZANA Z GRANULATEM UV

Drewniana tuba złożona z lusterek i drobinek granulatu, który świeci
w promieniach ultrafioletowych.

CHUSTA ANIMACYJNA

Umożliwia zabawę z dziećmi, pobudza wyobraźnię, daje możliwość 
ćwiczenia refleksu, zwinności i spostrzegawczości. Chusta 
jest pomocą metodyczną, wykonana z materiału tekstylowego - posiada 
12 lub 24 kliny w kolorach tęczy.

Wymiary: Ø 3, Ø 5, Ø 6 m

KOLOROWE KAMIENIE

Zestaw 6 kolorowych kamieni o różnej wysokości. Rozłożone 
na podłodze w odpowiedniej odległości tworzą ciekawą i trudną 
do przejścia trasę. Dzięki różnym kształtom spodków, wysokościom 
i fakturom zachęcają do zabawy i gimnastyki stóp. Wędrówka po nich 
pomaga korygować płaskostopie, masuje stopy, uczy balansowania 
i rozwija równowagę. Wykonane są z bezpiecznego, trwałego 
tworzywa.

KOSTKA MANIPULACYJNA

Sześcian z pianki pokryty wytrzymałym materiałem. Doskonały 
do ćwiczeń manipulacyjnych. Umieszczone na nim sznurki, napy, guziki, 
klamerki i suwaki umożliwiają ćwiczenia sprawności palców oraz uczą 
podstawowych umiejętności niezbędnych w czasie ubierania się.

Wymiary: 30 x 30 cm

PIŁKA DO SKAKANIA

Wykorzystywana do ćwiczeń gimnastycznych i aerobowych. Używana 
do wzmacniania różnorodnych partii mięśni, kształcenia koordynacji 
ruchowej oraz do ćwiczeń równowagi.

Wymiary: Ø 45, Ø 50, Ø 55, Ø 60 cm



ŚCIEŻKA DOTYKOWA

Zestaw 6 płytek wykończonych litym drewnem z materiałami o różnych 
fakturach (szorstkie, gładkie, miękkie itp.). Stymuluje receptory 
znajdujące się w stopach.

Wymiary: 35,5 x 30,5 x 2 cm

LABIRYNT MANIPULACYJNY

Stojący drewniany panel z labiryntem. Przesuwanie elementu 
po wyznaczonym torze ćwiczy koncentrację i koordynację 
wzrokowo-ruchową.

Wymiary: 64 x 64 cm

BĄCZEK REHABILITACYJNY

Bączek rehabilitacyjny jest pomocą rehabilitacyjną rozwijającą 
koordynację ruchową dziecka- doskonały dla dzieci z porażeniem 
mózgowym. Może być wykorzystywany jako karuzela, schowek, 
a także jako łódka. Bezpieczna budowa chroni przed przyciśnięciem 
palców. Przeznaczony do zabaw na zewnątrz i wewnątrz.

Wymiary: Ø  80 cm

TRAMPOLINA Z OPARCIAMI

Bezpieczna, obita miękką pianką na oparciach. Rozwija koordynację 
ruchową. Służy do rehabilitacji.

Wymiary: Ø  70 cm

LOGOPEDYCZNA GRA ODDECHOWA

Przeznaczona jest dla osób z zaburzeniami mowy. Dziecko siłą 
podmuchu musi umieścić śmigło w odpowiednim polu. Wymaga 
to od niego skupienia. Dzięki grze dzieci uczą się kontroli nad siłą 
i kierunkiem oddechu, ćwicząc przy tym mięśnie wydechowe oraz ruchy 
warg.

GRA SENSORYCZNO- PAMIĘCIOWA

Złożona z 10 pól i 10 klocków, które wyposażone są w różne faktury. 
W trakcie zabawy należy dopasować je do siebie używając jedynie 
zmysłu dotyku. Polecana dla osób z zaburzeniami percepcji dotyku 
(czucia i rozróżniania różnego rodzaju faktur).



BLOKOMODUŁY- KSZTAŁTKI REHABILITACYJNE

RÓŻNE RODZAJE I WYMIARY- WIĘCEJ NA WWW.SENSORLIFE.COM

WAŁEK WAŁEK- TUNEL PÓŁWAŁEK BELKA

KLIN KOSTKA MOSTEK KWADRAT MOSTEK ŁUK

OPONA GRZYBEK Z WAŁKIEM

BUJAK PIANKOWE KLOCKI 
LEGO

PIANKOWE PUZZLE SAKWA- PODUCHA 
GRUCHA

TOR PRZESZKÓD 
Z WAŁKAMI

MATERAC

PODUCHA KWIATEK  PUFA RELAKSACYJNA TUNEL PIANKOWY ZESTAW L



Sensor Life     Jarosław Stolarczyk
ul. Gomółki 11/ 13, 80 - 279 Gdańsk, tel./ fax: 58 733-98-20, kom: 790-432-905
www.sensorlife.com                                                     biuro@sensorlife.com

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!


