Tekniske data
4 Kg | 70x125 cm
HMI nr.: 71516
Varenr.: KV 600660

7 Kg | 70x205 cm
HMI nr.: 85072
Varenr.: KV 600661

5 Kg | 70x205 cm
HMI nr.: 86501
Varenr.: KV 600663

15 Kg | 140x205 cm
HMI nr.: 85073
Varenr.: KV 600662

Kædetæppe™ er CE-mærket. Patenteret.
Kædetæppe™ produceres i Sverige af Somna
og Zibo Athene A/S er eneforhandler i Danmark.

Kædetæppe™

Ro og tryghed i dagtimerne
Kædetæppet kan anvendes i både dag- og nattetimer, alt
efter behov. Anbefales ved kraftig uro, angst, sensoriske
problematikker og ved behovet for kropsafgrænsning.
Uanede anvendelsesmuligheder
Det praktiske stof gør at det kan anvendes uden betræk.
Kædetæppet er således ideelt i både sofaen, på stolen,
under transport, i klasseværelset eller steder, hvor der kan
være behov for at øge fornemmelsen af ro, tryghed og
bedre koncentrationsevne.
Taktil og proprioceptiv stimulation
Kædetæppets sider er forskellige – den ene side er mere
polstret end den anden. Dette giver brugeren mulighed
for at graduere graden af den taktile og proprioceptive
påvirkning. Kæderne, som ligger indsyet i kanaler, giver
både taktil og proprioceptiv stimulation. Kanalerne holder på kæderne, så tæppet ligger roligt og trygt omkring
brugeren. Kædetæppet er desuden lydløst, så brugeren
ikke oplever støj ved brug.
Topkvalitet i flere størrelser
Tæppet er syet i kraftigt, praktisk og smudsafvisende tekstilmateriale, som er både åndbart og brandhæmmende.

Tæppet findes i følgende størrelser:
Størrelse

Vægt

70 x 125 cm

4 kg

70 x 205 cm

5 kg

70 x 205 cm

7 kg

140 x 205 cm

15 kg

Markedets mest proprioceptive tæppe
Det tungeste kædetæppe på 15 kg er markedets mest
proprioceptive tæppe og kan ligeledes anvendes som
sansestimulerende/beroligende dyne, idet det så blot lægges i et dynebetræk. Det er desuden delbart med lynlås, så
vask kan foregå i almindelig vaskemaskine.
Vaskeanvisning
Kædetæppet kan vaskes i almindelig vaskemaskine ved
60 grader på skåneprogram.
Leveres med både vaskepose og transporttaske.
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