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CECHUJE:

Tworzymy produkty, które wynikają z potrzeb zmieniającego się społeczeństwa. Uważamy, 

że innowacji należy szukać przede wszystkim u odbiorcy, którego trzeba słuchać i rozu-

mieć. Poprzez nasze produkty chcemy więc rozwiązywać konkretne problemy i zaspokajać 

zdefiniowane potrzeby społeczne.
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Nasze urządzenia rehabilitacyjne oraz wyposaże-
nie integracyjnych placów zabaw są projektowane 
i produkowane w Polsce.

Uważamy, że człowiek jest tyle wart, ile pomaga Drugiemu. Poprzez nasze urządzenia 

i stosowane rozwiązania, chcemy być bliżej odbiorców, pomagać zarówno specjalistom na 

co dzień pracującym jako terapeuci oraz samym pacjentom, którzy w rehabilitacji pokładają 

duże nadzieje i mają konkretne oczekiwania.

Terma Sp. z o.o. to firma, która działa prężnie na rynku produktów grzewczych oraz maszyn 

budowlanych od 1990 roku. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom odbiorców, dążymy do 

rozwoju i ciągłego doskonalenia pod względem zarówno jakościowym, technologicznym, 

jak i innowacyjnym. Jednym z efektów jest między innymi utworzenie Zespołu Produktów 

Medycznych, który od 2012 roku zajmuje się projektowaniem i wdrażaniem urządzeń reha-

bilitacyjnych oraz wyposażaniem integracyjnych placów zabaw.

Poznaj nasze produkty i zespół! Odwiedź:

termamed.pl   facebook.com/termamed
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DRACO
REHABILITACJA STAWU SKOKOWEGO

 ▪ Rehabilitacja czynna, samowspomagana i oporowa 

 ▪ Odwzorowanie osi anatomicznych stawu skokowego

 ▪ Pełne zakresy ruchów

 ▪ Atrakcyjny design

Możliwość wykonywania przez pacjenta ćwiczeń samowspomaganych pozwala na 
stopniowe, świadome i bezpieczne przywracanie sprawności, zwiększając zakres 
ruchów rehabilitowanej kończyny. To również odciążenie rehabilitanta przy pracy, 
który jednocześnie może poświęcić czas kilku pacjentom. Pacjent samodzielnie 
określa granice bólowe, dopasowując zakresy ruchu do możliwości, co zmniejsza 
dyskomfort podczas wykonywania ćwiczeń. W kolejnej fazie rehabilitacji, możliwe 
są ćwiczenia czynne oraz czynne z oporem. W DRACO zostały odwzorowane osie 
anatomiczne ruchów w stawie skokowym oraz duże zakresy ruchu w celu przywró-
cenia pełnej sprawności. Urządzenie DRACO jest proste w obsłudze oraz mobilne.

ZAKRES RUCHU

40°
ZGIĘCIE 
GRZBIETOWE

47°
ZGIĘCIE 
PODESZWOWE

47°, 40°ĆWICZENIA WIELOPŁASZCZYZNOWE 

34° PRONACJA  I SUPINACJA

MASA 
16 kg

DŁUGOŚĆ 
680 mm

SZEROKOŚĆ 
400 mm

WYSOKOŚĆ 
940 mm

PARAMETRY TECHNICZNE

Możl iwość 
wspomagania 
ćwiczeń apl ikacją 
Biofeedback.

AVIOR
REHABILITACJA STAWU SKOKOWEGO I  KOLANOWEGO

 ▪ Rehabilitacja czynna, samowspomagana oraz oporowa

 ▪ Wykorzystanie oporu elastycznego

 ▪ Odwzorowanie osi anatomicznych stawu skokowego

Urządzenie AVIOR umożliwia rehabilitację stawu skokowego poprzez możliwość 
wykonywania ćwiczeń samowspomaganych, czynno-oporowych i funkcjonalnych. 
W zakresie stawu kolanowego możliwe są ćwiczenia zginania i prostowania, z oporem 
oraz bez. Ćwiczenia samowspomagane pozwalają na odciążenie rehabilitanta przy 
pracy, który jednocześnie może poświęcić czas kilku pacjentom. Pacjent natomiast, 
samodzielnie określa granice bólowe, dopasowując zakresy ruchu do swoich możli-
wości, co zmniejsza dyskomfort podczas wykonywania ćwiczeń. Urządzenie AVIOR 
jest proste w obsłudze oraz mobilne.

ZAKRES RUCHU

40°
ZGIĘCIE 
GRZBIETOWE

47°
ZGIĘCIE 
PODESZWOWE

34°
PRONACJA  
I SUPINACJA

40°
WYPROST 
W STAWIE 
KOLANOWYM

30°
ZGIĘCIE 
W STAWIE 
KOLANOWYM

MASA 
25 kg

DŁUGOŚĆ 
892 mm

SZEROKOŚĆ 
390 mm

WYSOKOŚĆ 
910 mm

PARAMETRY TECHNICZNE

Możl iwość 
wspomagania 
ćwiczeń apl ikacją 
Biofeedback.

Kinezyterapia
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PICTOR
REHABILITACJA STAWÓW NADGARSTKOWYCH

 ▪ Rehabilitacja samowspomagana, czynna i oporowa

 ▪ Skuteczność, precyzja i komfort rehabilitacji

 ▪ Odwzorowanie osi anatomicznych stawu nadgarstkowego

 ▪ Adaptacja do różnego typu schorzenia

Urządzenie PICTOR umożliwia wykonywanie ćwiczeń samowspomaganych oraz 
czynno-oporowych w obrębie stawu nadgarstkowego, a także ćwiczeń ruchów 
obrotowych przedramienia.
Urządzenie umożliwia wykonywanie trzech niezależnych przemieszczeń w anato-
micznych osiach stawów: zginania i prostowania, przywodzenia oraz odwodzenia, 
nawracania i odwracania przedramienia. Pozwala to na kompleksową rehabilitację 
stawów nadgarstkowych w strukturze jednego urządzenia. PICTOR polecany jest 
do rehabilitacji różnego typu urazów stawu nadgarstkowego. Stosowany również 
w usprawnianiu dysfunkcji nadgarstka o podłożu neurologicznym oraz przy zaniku 
mięśni.

ZAKRES RUCHU

90°
ZGINANIE 
I PROSTOWANIE 
W STAWACH 
NADGARSTKOWYCH

72°
PRZYWODZENIE

90°
ODWODZENIE

90°
PRONACJA  
I SUPINACJA

W STAWACH NADGARSTKOWYCH 
W PŁASZCZYŹNIE STRZAŁKOWEJ

Możl iwość 
wspomagania 
ćwiczeń apl ikacją 
Biofeedback.

BIOFEEDBACK
MOTYWACJA PACJENTA PODCZAS REHABILITACJI

 ▪ Parametryzacja ćwiczeń po określeniu zakresów ruchu u pacjenta

 ▪ Tryb wykresu lub gry

 ▪ Archiwizacja wyników

 ▪ Monitoring postępów

 ▪ Motywacja pacjenta

Aplikacja uruchamiana na urządzeniu mobilnym służy przede wszystkim motywo-
waniu pacjenta w celu osiągania lepszych efektów rehabilitacji, przy jednoczesnym 
urozmaiceniu monotonnego trybu ćwiczeń. Wykorzystanie aplikacji daje terapeucie 
możliwość podglądu w czasie rzeczywistym osiąganych przez pacjenta wyników 
w kontekście zdefiniowanego przed rozpoczęciem ćwiczeń celu oraz archiwizacja 
i analiza danych po zakończeniu sesji terapeutycznej. Pacjent może wykorzystywać 
podczas treningu tryb gry lub wykresu, zależnie od swoich preferencji i potrzeb.

APLIKACJA BIOFEEDBACK WYKORZYSTYWANA JEST  
DO ĆWICZEŃ W URZĄDZENIACH:

AVIOR DRACO PICTOR

MASA 
17 kg

DŁUGOŚĆ 
360 mm

SZEROKOŚĆ 
620 mm

WYSOKOŚĆ 
240 mm

PARAMETRY TECHNICZNE

Kinezyterapia
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LIBRA
SZYNA SUFITOWA DO PIONIZACJI

 ▪ Pionizacja i przywracanie wzorca chodu

 ▪ Dowolność kształtowania toru o dowolnych wymiarach

 ▪ Możliwość montażu kilku wózków do pionizacji

Montowana do sufitu szyna wytycza tor do chodu, który można kształtować w do-
wolny sposób z odcinków o różnej długości i kształcie, zależnie od wielkości sali 
i potrzeb. Szyna montowana jest do sufitu pomieszczenia. W szynie osadzane są 
specjalne wózki w dowolnej liczbie, do których podpinany jest pacjent. Na jednym 
torze o odpowiedniej długości może więc pracować kilku pacjentów z terapeutami. 
Wózek montowany jest na specjalnych rolkach umożliwiających przemieszczanie 
się po linii szyny.
Szyna stanowi ważny element wyposażenia sal do ćwiczeń, pozwalający na pioni-
zację pacjenta i jego chód po wytyczonym torze. Poprzez ścisłą pracę z terapeutą, 
umożliwia przywracanie i kształtowanie poprawnego wzorca chodu, wzmocnienie 
mięśni i poprawę krążenia.

SZYNA WYKONANA JEST Z MALOWANYCH 
PROFILI  STALOWYCH 60×60 mm.                                                       
MOŻLIWE DŁUGOŚCI I  KSZTAŁTY ODCINKÓW: 

ŁUK: 1800 mm 

WYMIARY:  

2000 mm / 1000 mm

ŁUK: 900 mm  

WYMIARY:  

2000 mm / 1000 mm

ODCINEK PROSTY: 

1000 mm

ODCINEK PROSTY:  

2 000 mm

SERPENS
LINIA ROTORÓW MECHANICZNYCH

 ▪ Uniwersalność i adaptacyjność

 ▪ Stabilność i wygoda użytkowania

 ▪ Możliwość korzystania w warunkach domowych i ambulatoryjnych

 ▪ Atrakcyjne wzorniczo

Ideą wprowadzenia linii rotorów mechanicznych SERPENS było zapewnienie uniwer-
salnych i adaptacyjnych przyrządów do prowadzenia kinezyterapii. Ich wyróżnikiem 
jest ergonomia, atrakcyjne wzornictwo oraz szerokie możliwości wykorzystania. 
Ćwiczenia wykonywane na rotorach polecane są w stanach pourazowych, schorze-
niach neurologicznych oraz w celu zachowania ogólnej dobrej kondycji, szczególnie 
w geriatrii. Poprawiają ruchomość w stawach, wspomagają układ krążenia oraz 
pozwalają wzmacniać mięśnie.

Kinezyterapia
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SERPENS UKG
ROTOR DO UGUL DO ĆWICZEŃ KOŃCZYN 
GÓRNYCH

Rotor SERPENS UKG do ćwiczeń kończyn górnych przysto-
sowany jest do montażu w kabinie UGUL. Daje możliwość 
stabilnego mocowania na różnych wysokościach, dzięki czemu 
ćwiczenia odbywać się mogą zarówno w pozycji siedzącej, jak 
i stojącej. Umożliwia rehabilitację bez oporu oraz z oporem 
regulowanym przy pomocy pokrętła ręcznego. Poprawia 
ruchomość kończyn górnych, wzmacnia mięśnie i pomaga 
w utrzymaniu sprawności.

PARAMETRY TECHNICZNE

MASA 
2,1 kg

DŁUGOŚĆ 
352 mm

SZEROKOŚĆ 
388 mm

WYSOKOŚĆ 
175 mm

SERPENS SB
ROTOR DO ĆWICZEŃ STAWU   
BARKOWEGO

Mechaniczny rotor SERPENS SB dedykowany jest rehabi-
litacji stawu barkowego. Montaż odbywa się przy drabin-
ce rehabilitacyjnej lub UGUL. Wykorzystywać go można 
w stanach pourazowych, schorzeniach neurologicznych oraz 
w celu zachowania ogólnej dobrej kondycji, szczególnie pod-
czas rehabilitacji po zabiegu mastektomii oraz w geriatrii. 
Umożliwia wykonywanie zarówno ćwiczeń w odciążeniu, jak 
i z obciążeniem.

PARAMETRY TECHNICZNE

MASA 
6,4 kg

DŁUGOŚĆ 
317 mm

SZEROKOŚĆ 
67 mm

WYSOKOŚĆ 
980 mm

SERPENS UKD
ROTOR DO UGUL DO ĆWICZEŃ KOŃCZYN 
DOLNYCH

Rotor SERPENS UKD do ćwiczeń kończyn dolnych przysto-
sowany jest do montażu w kabinie UGUL. Daje możliwość 
stabilnego osadzania na różnych wysokościach, dzięki czemu 
ćwiczenia odbywać się mogą zarówno w pozycji siedzącej, jak 
i leżącej na kozetce. Umożliwia rehabilitację bez oporu oraz 
z  oporem regulowanym przy pomocy pokrętła ręcznego. 
Poprawia ruchomość kończyn dolnych, wzmacnia mięśnie 
i pomaga w utrzymaniu sprawności.

PARAMETRY TECHNICZNE

MASA 
4,7 kg

DŁUGOŚĆ 
850 mm

SZEROKOŚĆ 
408 mm

WYSOKOŚĆ 
195 mm

SERPENS PL
ROTOR PRZYŁÓŻKOWY DO ĆWICZEŃ 
KOŃCZYN DOLNYCH

W przypadku pacjentów leżących niezwykle ważnym aspek-
tem jest włączenie kinezyterapii w jak najwcześniejszym eta-
pie przywracania sprawności. Rotor przyłóżkowy SERPENS PL 
pozwala na prowadzenie ćwiczeń kończyn dolnych w pozycji 
leżącej. Umożliwia stopniowe wzmacnianie siły mięśni koń-
czyn dolnych pacjenta, ruchomości w stawach i koordynacji. 
Uniwersalny sposób montażu pozwala na mocowanie rotora 
do wszystkich łóżek szpitalnych.

PARAMETRY TECHNICZNE

MASA 
5,7 kg

DŁUGOŚĆ 
1140 mm

SZEROKOŚĆ 
404 mm

WYSOKOŚĆ 
78 mm

Kinezyterapia
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Rehabilitacja społeczna

AQUILA
PIONIZATOR DYNAMICZNY

 ▪ Rama w 3 rozmiarach (wzrost dziecka od 93 cm do 164 cm)

 ▪ Osprzęt wybierany zależnie od potrzeb pacjenta

 ▪ Gama kolorów do wyboru

 ▪ Wybór odpowiednich kół 

Pionizator dynamiczny AQUILA przeznaczony jest dla małych pacjentów posiada-
jących różnego typu dysfunkcje ruchowe. Urządzenie umożliwia przyjęcie pozycji 
stojącej i samodzielne chodzenie. AQUILA charakteryzuje się stabilną konstrukcją. 
Rama oferowana jest w 3 rozmiarach. Jest składana i adaptacyjna w zakresie wyso-
kości, rośnie więc razem z dzieckiem. Dużym atutem chodzika jest możliwość insta-
lacji dodatkowego, dowolnego osprzętu w uzasadnionym terapeutycznie miejscu 
oraz szeroka paleta barw koloru ramy do wyboru. Osprzęty są w kolorze czarnym. 
Pionizator AQUILA daje możliwość ruchu do tyłu i do przodu lub tylko do przodu, 
a wymiary umożliwiają korzystanie z chodzika zarówno w warunkach domowych, 
jak i na zewnątrz.

LISTA AKCESORIÓW ORAZ WIĘCEJ INFORMACJI 
O PRODUKCIE:  
WWW.TERMAMED.PL

ELEPHANTI
BALKONIK DZIECIĘCY

 ▪ Dla dzieci o wzroście 75-95 cm wzrostu 

 ▪ Wspomaganie chodu u dzieci jako balkonik tylny

 ▪ Atrakcyjne wzornictwo

 ▪ Wygoda transportowania

Balkonik dziecięcy ELEPHANTI wspomaga chód u dzieci i pomaga w kształtowaniu 
poprawnego jego wzorca. Daje stabilną podporę i zapewnia bezpieczeństwo podczas 
przemieszczania się. Przeznaczony do użytkowania zarówno w pomieszczeniach, jak 
i na zewnątrz. Atrakcyjne wzornictwo dedykowane dzieciom zachęca do przyjmo-
wania pozycji pionowej i trenowania chodu.

PARAMETRY TECHNICZNE

5,6 kg
MASA

390 mm
SZEROKOŚĆ

450 mm
GŁĘBOKOŚĆ

430 - 470 mm
ZAKRES REGULACJI WYSOKOŚCI

545 mm
DŁUGOŚĆ ZEWNĘTRZNA
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SKOL-AS
TRÓJPŁASZCZYZNOWA TERAPIA SKOLIOZ

 ▪ Stymulacja biernego i czynnego układu stabilizacji kręgosłupa poprzez aktywowanie funkcji ruchowych 

 ▪ Prowadzenie rehabilitacji w płaszczyznach czołowej, strzałkowej oraz poprzecznej

 ▪ Terapia w pozycji leżącej oraz siedzącej

 ▪ Stymulacja struktur układu nerwowego w celu reedukacji wzorców ruchowych 

 ▪ Wspomaganie pracy terapeuty

 ▪ Zakres skrzywień kręgosłupa w skali Cobba możliwy do korekcji w urządzeniu SKOL-AS: 6° ÷ 40°

Linia urządzeń SKOL-AS do trójpłaszczyznowej terapii skolioz 
odzwierciedla kolejne etapy terapeutyczne korekcji. Urządze-
nie do terapii skolioz SKOL-AS pozwala na aktywną i świado-
mą rehabilitację oraz przywrócenie prawidłowego wzorca 
postawy, jednocześnie ucząc pacjenta autokorekcji. Początek 
terapii odbywa się w pozycji niskiej, leżącej. Służy temu aparat 
SKOL-AS do pozycji leżącej. Następnym etapem są pozycje 
wysokie – do ćwiczeń w siadzie wykorzystywany jest aparat 
SKOL-AS do pozycji siedzącej. 

Metodyka SKOL-AS jest jedną z nielicznych opisanych form 
terapeutycznych, oddziałujących kompleksowo na bierny 
i  czynny mechanizm stabilizujący kręgosłupa, a  także na 
układ nerwowy, sprawujący kontrolę nad tymi strukturami. 
W proponowanej metodyce terapii zostały uwzględnione 
wytyczne i zalecenia opracowane przez SOSORT (Między-
narodowe Towarzystwo Ortopedyczne i Rehabilitacyjnego 
Leczenia Skolioz).

Korekcja przy użyciu metody i aparatu SKOL-AS wskazana jest 
dla dzieci i młodzieży, u których skrzywienie zawiera się mię-
dzy 6 a 40 stopni (kąt wg Cobba). Aparat SKOL-AS umożliwia 
zastosowanie i wykorzystanie postępowania treningowego 
w metodyce korekcji skolioz, co pozwala wypracować u dziec-
ka utrwalone zmiany adaptacyjne i zmienić możliwości, nawyki 
i funkcje ruchowe w kierunku reedukacji wzorców ruchowych 
z nieprawidłowych na prawidłowe.
Autorami metodyki terapii skolioz metodą SKOL-AS są: 
dr hab. prof. ndzw Andrzej Suchanowski oraz mgr Andrzej 
Stolarz. Organizowane są szkolenia z metodyki terapii skolioz 
aparatem SKOL-AS „Innowacyjność w korekcjii skolioz – me-
todyka i aparatura SKOL-AS”. 

Wady postawy - terapia skolioz

WYNIKI TERAPII  SKOL-AS
PRZYPADEK 1

Gabinet  Skrzywień Kręgosłupa A.  Sto larz ,  Gdańsk.

PRZYPADEK 2

Legnick ie  Centrum Korekc j i  Wad Postawy,  Legnica.

BADANIA PRZED 2016 PO 1 ROKU 2017 RÓŻNICA

kąt Cobba ° (RTG) C 24 ° 21 ° 3 °

rotacja ° (Raimondi) C 18 ° 10 ° 8 °

kąt Cobba ° (RTG) TH 23 ° 17 ° 6 °

rotacja ° (Raimondi) TH 16 ° 7 ° 9 °

kąt Cobba ° (RTG) L 23 ° 17 ° 6 °

rotacja ° (Raimondi) L 16 ° 7 ° 9 °

BADANIA PRZED 2016 PO 1 ROKU 2017 RÓŻNICA

kąt Cobba ° (RTG) C 18 ° 12 ° 6 °

rotacja ° (Raimondi) C 34 ° 24 ° 10 °

kąt Cobba ° (RTG) TH 6 ° 0 ° 6 °

rotacja ° (Raimondi) TH 20 ° 14 ° 6 °

kąt Cobba ° (RTG) L 40 ° 28 ° 12 °

rotacja ° (Raimondi) L 4 ° 0 ° 4 °
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SKOL-AS
TRÓJPŁASZCZYZNOWA TERAPIA SKOLIOZ W POZYCJI  LEŻĄCEJ

Urządzenie SKOL-AS przeznaczone do prowadzenia trójpłaszczyznowej terapii sko-
lioz w pozycji leżącej stanowi pierwszy etap oddziaływania korekcyjnego na pacjenta. .
Zadaniem pierwszego etapu jest:

 ▪ stymulowanie struktur OUN w celu zwiększenia aktywności wyhamowanej puli 
motoneuronów oraz systemu gamma zaopatrującego wrzeciona mięśniowe,

 ▪ eliminowanie biomechanicznych uwarunkowań w biernym mechanizmie stabili-
zującym, przyczyniających się do progresji skrzywienia,

 ▪ przywrócenie równowagi między mięśniami i strukturami okołokręgosłupowymi, 
zlokalizowanymi po wypukłej i wklęsłej stronie skrzywienia,

 ▪ odbudowa funkcji i struktury mięśni I i II układu odniesienia i ich współpracy,

 ▪ przywrócenie prawidłowej kontroli motorycznej.

PARAMETRY TECHNICZNE

35 kg
MASA

620 ×790 ×980 mm
WYSOKOŚĆ x SZEROKOŚĆ x GŁĘBOKOŚĆ

Wady postawy - terapia skolioz
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SKOL-AS
TRÓJPŁASZCZYZNOWA TERAPIA SKOLIOZ W POZYCJI 
SIEDZĄCEJ

Urządzenie SKOL-AS przeznaczone do prowadzenia trójpłaszczyznowej terapii 
skolioz w pozycji siedzącej stanowi drugi etap oddziaływania korekcyjnego. 
Etap drugi to zasadniczy etap korekcji funkcjonalnej w pozycji siedzącej, na stabilnym 
i niestabilnym podłożu, składający się z:

 ▪ reedukacji postawy – łącząc trójpłaszczyznową czynno-bierną korekcję z tech-
nikami stymulacji proprioceptywnej, a także wykorzystując sprzężenie zwrotne 
(biofeedback), dąży się do zaprogramowania w OUN nowego wzorca prawidłowej 
postawy,

 ▪ korekcji i autokorekcji w pozycjach wysokich.

PARAMETRY TECHNICZNE

40 kg
MASA

1320 × 6 2 5 ×534 mm
WYSOKOŚĆ x SZEROKOŚĆ x GŁĘBOKOŚĆ

KOZETKA DO SKOL-AS
TRÓJPŁASZCZYZNOWA TERAPIA SKOLIOZ W POZYCJI 
SIEDZĄCEJ

 ▪ Wzornictwo i kolorystyka spójne z aparatem SKOL-AS

 ▪ Stabilna i solidna konstrukcja

 ▪ Możliwość wyboru opcji składania do formatu walizki

 ▪ Łatwa do utrzymania w czystości tapicerka

 ▪ Możliwość regulacji wysokości

Kozetka przeznaczona do aparatu SKOL-AS stanowi opcję wyposażenia gabinetu, 
ponieważ samo urządzenie może z powodzeniem służyć na każdej posiadanej już 
w gabinecie kozetce. Sama kozetka może być również wykorzystywana do innych 
zabiegów terapeutycznych.

PARAMETRY TECHNICZNE

30 kg
MASA

2000 ×600 mm
DŁUGOŚĆ x SZEROKOŚĆ

Wady postawy - terapia skolioz
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HUŚTAWKA
INTEGRACYJNA
KOD: WDHUS01

MATERIAŁY

Konstrukcja: 
profile stalowe z podkładem 
epoksydowym + malowanie 
proszkowe.

Platforma:
kratownica stalowa ocynkowana, 
blacha aluminiowa ryflowana.

Oparcie:
poliuretan.

Fundamenty:
beton klasy min B-15.

Tablica informacyjna:
rama stalowa malowana proszkowo, 
tablica z dibondu z nadrukiem.

Płyty chodnikowe:
tartan, wymiary 500 × 500 mm.

WYMIARY

Wymiary zew. urządzenia:
2210 × 1871 mm.

Wysokość urządzenia: 
ok. 1252 mm.

Wymiary platformy ruchomej: 
1400 × 810 mm.

Odległość platformy od poziomu 
gruntu:
260 mm.

Wysokość swobodnego upadku: 
brak.

Strefa bezpieczeństwa: 
po 1500 mm od boku urządzenia i po 
2000 mm z przodu i z tyłu.

Powierzchnia strefy funkcjonalnej: 
30,26 m2.

Głębokość fundamentowa:
ok. 400 mm.

Wymiary tablicy informacyjnej: 
800 × 600 mm.

Wysokość tablicy informacyjnej
od podłoża: 
1800 cm.

Masa urządzenia (konstrukcja):
185 kg.

BEZPIECZEŃSTWO 

Huśtawka integracyjna TERMA spełnia wymagania normy PN-EN 16630:2015. W przypadku instalacji w pobliżu placu zabaw, 
urządzenie należy dodatkowo ogrodzić.

UŻYTKOWANIE

Maksymalna dopuszczalna liczba osób do przebywania na huśtawce w jednym momencie:
1 osoba pełnosprawna + 1 osoba na wózku.
1 osoba na wózku.
Maksymalne obciążenie: 200 kg.

MAX 
200 kg

Integracyjny plac zabaw
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ZESTAW
PIASKOWNIC  
INTEGRACYJNYCH
KOD: WDPIA01

MATERIAŁY

Konstrukcja: 
profile stalowe z podkładem 
epoksydowym, malowane 
i lakierowane proszkowo.

Burty:
płyta HDPE 10 mm i 15 mm grubości.

Dno:
blacha stalowa o grubości 1,5 mm, 
z podkładem epoksydowym, 
malowana i lakierowana proszkowo.

Fundamenty:
beton klasy min. B-15.

WYMIARY I  PARAMETRY

Wymiary zew. piaskownicy niskiej:
1410 × 1410 × 450 mm.

Wymiary zew. piaskownicy 
wysokiej:  
1360 × 1360 × 1080 mm.

Wymiary wew. piaskownicy niskiej:
1050 × 1050 × 250 mm.

Wymiary wew. piaskownicy wysokiej: 
1148 × 1148 × 220 mm.

Wysokość piaskownicy niskiej od 
poziomu gruntu:
250 mm. 

Wysokość piaskownicy wysokiej od 
poziomu gruntu:
880 mm.

Masa piaskownicy niskiej 
(bez fundamentów):
67 kg.

Masa piaskownicy wysokiej 
(bez fundamentów):
117 kg. 

Grubość ścianek płyty:
10 mm burty i 15 mm siedzisko.

Średnice zewnętrzne przekroju nóg:
90 mm.

INNE WYMIARY DOTYCZĄCE URZĄDZENIA

Wysokość swobodnego upadku:
brak.

Strefa bezpieczeństwa: 
zależnie od konfiguracji piaskownic 
względem siebie. Po 1500 mm 
od każdej krawędzi zewnętrznej 
urządzenia.

Głębokość fundamentowa:
340 mm.

Powierzchnia strefy funkcjonalnej:
30,26 m2.

BEZPIECZEŃSTWO 

Zestaw piaskownic integracyjnych TERMA spełnia wymagania normy PN-EN 1176.

UŻYTKOWANIE

Osoby pełnosprawne razem 
z osobami z niepełnosprawnościami. 

Osoby pełnosprawne.
Osoby na wózkach.

Integracyjny plac zabaw
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PIASKOWNICA 
INTEGRACYJNA PODWYŻSZONA
KOD: WDPIA02

MATERIAŁY

Konstrukcja: 
profile stalowe z podkładem 
epoksydowym, malowane 
i lakierowane proszkowo.

Burty:
płyta HDPE 10 mm i 15 mm grubości.

Dno:
blacha stalowa o grubości 1,5 mm, 
z podkładem epoksydowym, 
malowana i lakierowana proszkowo.

Fundamenty:
beton klasy min. B-15.

WYMIARY I  PARAMETRY

Wymiary zew. piaskownicy wysokiej:
1360 × 1360 × 1080 mm. 

Wymiary wew. piaskownicy wysokiej:
1148 × 1148 × 220 mm.

Wysokość piaskownicy wysokiej od 
poziomu gruntu:
880 mm. 

Masa piaskownicy wysokiej 
(bez fundamentów):
117 kg. 

Grubość ścianek płyty: 
10 mm burty i 15 mm siedzisko.

Średnice zewnętrzne przekroju nóg:
90 mm. 

INNE WYMIARY DOTYCZĄCE URZĄDZENIA

Strefa bezpieczeństwa: 
zależnie od konfiguracji piaskownic 
względem siebie. Po 1500 mm 
od każdej krawędzi zewnętrznej 
urządzenia.

Głębokość fundamentowa:
340 mm.

Powierzchnia strefy funkcjonalnej:
30,26 m2.

BEZPIECZEŃSTWO 

Piaskownica integracyjna podwyższona spełnia wymagania normy PN-EN 1176.

UŻYTKOWANIE

Osoby pełnosprawne razem 
z osobami z niepełnosprawnościami. 

Osoby pełnosprawne.
Osoby na wózkach.

Integracyjny plac zabaw
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PIASKOWNICA  
INTEGRACYJNA NISKA
KOD: WDPIA03

MATERIAŁY

Konstrukcja: 
profile stalowe z podkładem 
epoksydowym, malowane 
i lakierowane proszkowo.

Burty:
płyta HDPE 10 mm i 15 mm grubości.

Fundamenty:
beton klasy min. B-15.

WYMIARY I  PARAMETRY

Wymiary zew. piaskownicy niskiej:
1410 × 1410 × 450 mm. 

Wymiary wew. piaskownicy niskiej:
1050 × 1050 × 250 mm. 

Wysokość piaskownicy niskiej od 
poziomu gruntu:
250 mm. 

Masa piaskownicy niskiej 
(bez fundamentów):
67 kg.

Grubość ścianek płyty:
10 mm burty i 15 mm siedzisko.

Średnice zewnętrzne przekroju nóg:
90 mm.
 

INNE WYMIARY DOTYCZĄCE URZĄDZENIA

Wysokość swobodnego upadku:
brak. 

Strefa bezpieczeństwa: 
po 1500 mm od każdej krawędzi 
zewnętrznej urządzenia.

Głębokość fundamentowa:
340 mm.

Powierzchnia strefy funkcjonalnej:
30,26 m2.

BEZPIECZEŃSTWO 

Piaskownica integracyjna niska spełnia wymagania normy PN-EN 1176.

UŻYTKOWANIE

Osoby pełnosprawne razem z osobami z niepełnosprawnościami. 
Osoby pełnosprawne.

Integracyjny plac zabaw
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KARUZELA
INTEGRACYJNA
KOD: WDKAR01

MATERIAŁY

Konstrukcja:
profile stalowe z podkładem 
epoksydowym, malowane 
i lakierowane proszkowo, stal 
nierdzewna. 

Platforma:
blacha ryflowana aluminiowa.

Oparcie:
poliuretan, płyta HDPE.

Fundamenty:
beton klasy min. B-15.

WYMIARY I  PARAMETRY

Wymiary zew.:
średnica 2092 mm. 

Wysokość: 
1000 mm.

Głębokość fundamentowa:
650 mm.

Masa:
400 kg.

INNE WYMIARY DOTYCZĄCE URZĄDZENIA

Wysokość swobodnego upadku:
400 mm.

Strefa bezpieczeństwa:
promień 2000 mm wokół krawędzi 
platformy.

Powierzchnia strefy funkcjonalnej:
29,21 m2.

BEZPIECZEŃSTWO 

Karuzela integracyjna TERMA spełnia wymagania normy PN-EN 1176-5.

UŻYTKOWANIE

1 osoba na wózku inwalidzkim + 1 osoba pełnosprawna.
2 osoby na wózku inwalidzkim.
2 osoby pełnosprawne.
Maksymalne obciążenie: 300 kg.

MAX 
300 kg

Integracyjny plac zabaw
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BUJAK 
INTEGRACYJNY
KOD: WDBUJ01

MATERIAŁY

Konstrukcja:
profile stalowe z podkładem 
epoksydowym, malowane 
i lakierowane proszkowo, stal 
nierdzewna.

Platforma:
blacha ryflowana aluminiowa. 

Oparcie:
poliuretan, płyta HDPE.

Fundamenty:
beton klasy min. B-15.

WYMIARY I  PARAMETRY

Wymiary zew.:
rozstaw poręczy 1420 mm. 

Wymiary zew. platformy:
1060 × 1660 mm.

Wysokość:
mierzona od platformy do oparcia 
800 mm.

Głębokość fundamentowa:
850 mm.

Masa:
400 kg.

INNE WYMIARY DOTYCZĄCE URZĄDZENIA

Wysokość swobodnego upadku:
brak.

Strefa bezpieczeństwa:
po 1500 mm od każdej krawędzi 
zewnętrznej urządzenia.

Powierzchnia strefy funkcjonalnej:
18,92 m2.

BEZPIECZEŃSTWO 

Bujak integracyjny spełnia wymagania normy PN-EN 16630:2015.

UŻYTKOWANIE

1 osoba na wózku inwalidzkim + 1 osoba pełnosprawna.
1 osoba na wózku inwalidzkim.
2 osoby pełnosprawne.
Maksymalne obciążenie: 200 kg.

MAX 
200 kg

Integracyjny plac zabaw
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INNOWACYJNOŚĆ W KOREKCJI SKOLIOZ

– METODYKA I APARATURA  SKOL-AS
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W SZKOLENIACH!
Szkolenie akredytowane przez Polskie Towarzystwo Fizjoterapii

  

Szkolenia obejmują 3 dni szkoleniowe, w trakcie których odbywają się:

• 
zajęcia teoretyczne z metodyki terapii skolioz metodą SKOL-AS

•
zajęcia praktyczne z wykorzystania metodyki terapii skolioz metodą 

 SKOL-AS oraz obsługi urządzenia SKOL-AS

• 
Szkolenia prowadzone przez współautorów metodyki SKOL-AS:

 

Szczegółowy program dostępny na www.termamed.pl
Kontakt w sprawie szkoleń: 
Marcin Gryszpanowicz 
+48 / 609 900 451 
marcin.gryszpanowicz@termagroup.pl

◀ dr hab. prof. ndzw Andrzeja Suchanowskiego 
oraz

 mgr Andrzeja Stolarza ▶ 
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W czym możemy Ci pomóc?
CZEKAMY NA TWÓJ KONTAKT

www.termamed.pl
w w w. f a c e b o o k . c o m /t e r m a m e d

Te r m a  S p  z   o . o .

C z a p l e  1 0 0
8 0 - 2 9 8  G d a ń s k

M :  + 4 8  6 0 7  4 5 1  0 7 6

20190730 MałkowskiPrzemysław

S p r z e d a ż Z a r z ą d z a n i e  p r o d u k t e m

MARCIN 
GRYSZPANOWICZ

Menedżer

Sprzedaż – Produkty Medyczne  
Urządzenia rehabilitacyjne i integracyjne 

Polska północna

M: +48 / 609 900 451

marcin.gryszpanowicz@termagroup.pl

skype: terma133

ANNA
MICHUŁKA

Menedżer

Sprzedaż – Produkty Medyczne  
Urządzenia integracyjne

Polska południowa i eksport

M: +48 / 607 467 981

anna.michulka@termagroup.pl 

skype: terma048

ARKADIUSZ
GINTER

Menedżer

Sprzedaż – Produkty Medyczne  
Urządzenia rehabilitacyjne i integracyjne 

Polska południowa

M: +48 /  661 484 229

arkadiusz.ginter@termagroup.pl

skype:  arkadiusz.ginter@termagroup.pl

IZABELA
ADAMSKA

Menedżer produktu

Zarządzanie produktem 
– Produkty Medyczne 

M: +48 / 607 451 605

izabela.adamska@termagroup.pl 

skype: terma130


