
MATTE’S WAY 

CAMERE 
SENZORIALE  

2017 
 

 

 

 



MATTE’S WAY    

Baia de Arama nr. 1 , sector 2� BUCURESTI � Telefon: 0724 588 423, 0722 661 809                                                   e-mail:  info@matte.ro  

CAMERA MULTI- SENZORIALA MATTE GOLD 
Camera multi-senzoriala Matte- GOLD este Solutia completa pentru terapia multi- senzoriala  a copiilor sau 

adultilor cu diverse afectiuni . Configuratia acesteia contine echipamente care pot fi folosite atat pentru a 

stimula cat si pentru a calma diversi receptori senzoriali in functie de obiectivele terapeutice . Camera este 

dotata cu echipamente si seturi de materiale standardizate premium create de catre firme specializate in 

crearea si productia de echipamente pentru terapie recunoscute la nivel mondial.  

Pret :  96.500 euro +TVA 

Dotari  

Denumire Descriere Imagine 

Modul  Coltul 

Magic*** 

 

Ansamblu integrat de echipamente 

comandate cu telecomenzi speciale 

adaptate copiilor cu dizabilitati . 

Contine : 

- Buble tub 

- Oglinzi dispuse pe colt 

- Tunelul infinitului 

- Panou cu comanda vocala si tactila 

- Cascada fibre optice 

- Proiectoare pentru lumini si 

imagini 

- Disco-ball si proiector lumina cu 

motor pentru rotire 

 
 

 

  

Modul Vibro- 

acustic 

 

Fotoliu din softplay cu sistem de 

vibratie legat la un sistem audio 

inclus 
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Tunel magic 

Interactiv 

 

Tunel din softplay dotat la interior 

cu pereti  interactivi cu fibre optice 

care creeaza un efect de relaxare , 

calmare 

 
Panou sensibil 

la sunete 

 

Panou care este sensibilla  sunete su 
care coreleaza intensitatea sunetului 
cu numarul de lumini care se aprind 
pe panou. Are opt nivele de perceptie 

sunet- lumina diferite .Toate 
programele oferă o recompensă 
vizuală uimitoare . Vine cu un 

microfon . 
 

 
Panou 

interactiv 

pentru 

stimulare 

motrica si 

tactila 

Panoul de perete încorporează 
elemente-cheie motrice, acustice, 

tactile și cu fibra optica care 
inetractioneaza cu copii. Copii pot 

explora cu ajutorul oglinzilor , 
texturilor diferite ale obiectelor de pe 

panou, buzunare secrete, bile , 
lanțuri , tamburine , abac , roti si 
trasee , toate stimuleaza diferite 

experiențe senzoriale. Funcționează 
pe 240V la 12V .  Dimensiune - 

2400mmL x 900mmH x 1500mmD . 
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Kit Aroma 

terapie 

 

Un set complet pentru aroma-terapie 
care include diverse uleiuri esentiale 

, aroma-difuser si cd-uri pentru 
relaxare 

 
Massage ball  

 
Phisio- ball 

 
 

 
 

Set soft play 

dezvoltare 

fizica si 

proprioceptiva 

 

 

Joc muzical din softplay pt stimulare 
fizica si proprioceptiva 

 

 
 

 

Pardoseala si 

plinte pereti 

 

 

Pardoseala speciala din mocheta 
antibacteriala sau softplay si plinte 
pereti din softplay pana la niv. De 

1,5 m 

 

 

***Pret Modul Coltul Magic – 24.800 euro + TVA 
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CAMERA MULTI- SENZORIALA MATTE SILVER  
 

Camera multi-senzoriala Matte- Silver este configuratia de baza  pentru terapia multi- senzoriala  a copiilor 

sau adultilor cu diverse afectiuni . Configuratia acesteia contine echipamente care pot fi folosite atat pentru 

a stimula cat si pentru a calma diversi receptori senzoriali in functie de obiectivele terapeutice . Camera este 

dotata cu echipamente si seturi de materiale standardizate  produse de catre firme specializate in crearea si 

productia de echipamente pentru terapie recunoscute la nivel mondial.  

Pret :  52.350 euro +TVA 

Dotari  

Denumire Descriere Imagine 

Modul  

Matte- 

Home**** 

 

Transforma orice spatiu intr-un 
mediu interactiv multisenzorial. 
Dispune de cel mai bine vandut 

Tunel LED Infinity , oferind un tunel 
nesfârșit de lumini colorate , The 

MoodLight cu patru pătrate vibrante 
de lumină , o cascada de Fibre optice 
și un Bubble Tube & Mirror  1.5 m. 

Designul inteligent oferă, de 
asemenea un spatiu de relaxare și de 
depozitare pentru seturile senzoriale 
suplimentare și poate fi fabricat în 

oricare din cele 13 culori disponibile. 
 
  

Fotoliu 

Vibro-

Matte 

 

Fotoliu din softplay cu sistem de 

vibratii sensibil la sunete 
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Perdea din 

fibre 

optice 

 

Retea de fibre optice de 2 m cu sursa 

de lumina 

 
Panou 

sensibil la 

sunete 

Panou care este sensibilla  sunete su 
care coreleaza intensitatea sunetului 
cu numarul de lumini care se aprind 
pe panou. Are opt nivele de perceptie 

sunet- lumina diferite .Toate 
programele oferă o recompensă 
vizuală uimitoare . Vine cu un 

microfon . 
 

 
Proiector 

efecte 

speciale 

 

Proiector si cd-uri pentru proiectii 

luminoase pe pereti care creaza o 

atmosfera pentru relaxare 

 
Panou 

interactiv 

pentru 

stimulare 

motrica si 

tactila 

 

Panoul de perete încorporează 
elemente-cheie motrice, acustice, 

tactile și cu fibra optica care 

inetractioneaza cu copii. Copii pot 

explora cu ajutorul texturilor diferite 

ale obiectelor de pe panou, etc. Toate 

creaza diferite experiențe senzoriale. 

Dimensiune - 1200mm x 900mm x 

150mm. 
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Kit Aroma 

terapie 

 

Un set complet pentru aroma-terapie 
care include diverse uleiuri esentiale 

, aroma-difuser si cd-uri pentru 
relaxare 

 
Massage 

ball 

 

 
Phisio- 

ball 

 

 

 
 

Set soft 

play 

dezvoltare 

fizica si 

proprioce

ptive 

 

 

Joc din softplay pt stimulare fizica si 
proprioceptiva 

 
 

 

 

Pardoseal

a si plinte 

pereti 

 

Pardoseala speciala din mocheta 
antibacteriala sau softplay si plinte 

pereti din softplay pana la niv. 1,5 m 

 

 

**** Pret Modul Matte- Home: 17.600 Euro 
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Seturi pentru terapie  
 

Nr.

crt 

Denumire produs Descriere Pret 

(Euro fara 

TVA) 

1. Modul senzorial de baza 

SENZO-MATTE ( mini- 

camera senzoriala mobila) 
Contine : echipamente mobile 

pentru dotarea cabinetelor pentru 

psihoterapie , avand elementele de 

baza pentru stimulare multi-

senzoriala. Este varianta mobila a 

unei camera senzoriale  
 

4980  

2. Trusa senzoriala pentru 

relaxare RELAX-MATTE 
Contine materiale folosite pentru  

calmare relaxare, masaj, inclusive 

jucarii care pot fi muscate, stranse, 

lovite  

 

1450 

3. Trusa senzoriala pentru 

efectele miscarii aerului 

AERO-MATTE 
Ideal pentru spatii senzoriale 

exterioare (gradini senzoriale )  

 

1380 
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4. Set pentru stimularea 

simtului tactil TACTILO- 

VIBRO-MATTE 
Contine jucarii de diverse texturi 

care creaza senzatii diferite, 

vibratii si  

 

1590 

 

5. Setul Matte- Optic 

Glow 
Contine materiale pentru 

stimularea tuturor simturilor: 

Vizual, Tactil, Auditiv, Olfactiv 

precum si accesorii pentru masaj si 

relaxare  

 

2150  

6 Set Matte- Motric 
Contine jocuri si jucarii pentru 

stimularea motricitatii fine  

 

980 

7 Set Matte-Music 

 

1150 
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8 Set Basic pentru masaj 

sensorial pentru 

relaxare 

 
Contine o întreaga gama de 

perii, wheelies, masa si produse 

de vibratii, care vor oferi fiecare 

multe senzatii tactile sa se 

bucure si de experienta. 

Cuprins: (poate varia): 

• 1 x Sac pentru depozitare 

• 2 x mingi hedgehog 

• 1 x Bobo Massager 

• 7 role de diferite tipuri pentru 

masaj sau pentru atingere 

• 3 dispozitive de masaj tip 

delfin, broasca testoasa si 

caracatita 

• 4 x Spiky Masagere 

• 2 x Inele masaj  

• 1 x Spatar cu vibratii  

• 1 x Tija cu role pentru masaj 

• 1 x peanut ball 

• 1 x dispozitiv cu doua rotite 

pentru masaj 

• 1 x dispozitiv masaj picioare 

• 1 x  Perie sisal  

• 1 x  Perie japoneza  sisal Spa  

• 1 x Luffa chineza 

• 1 x Perie lunga de mana cu 

parsi sisal 

• 1 x Perie de unghii 

 

230 
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9 Set : Degete neobosite  

 
 Nervozitatea degetelor  poate fi 

deranjanta si anxiogena. Setul 

de fata poate veni in ajutorul 

educatorilor pentru cresterea  

concentrarii copiilor în clas�. 

Cuprins (poate varia): 

• 1 x sac pentru depozitare 

• 5 x covorase colorate cu gel 

pentru atingere cu  degetele  

• 3 x  Animale Tactile ( testoasa 

, crocodile, arici) 

• 2 x  Mingi Koosh ( care sunt 

formate din mici bile cu tepi din 

cauciuc care pot fi stranse si 

deformate)  

• 4 x Bile cu tepi  

• 3 x fiddly Fidget  

1 x Spaghete Ball 

• 6 x omuleti flexibili 

• 1 x colectie de diferite textile 

texturate 

• 1 x Jump Bean Motion 

• 3 x Glitter Dinki Tube 

• 3 x Hedgehog bile 

 

 

270 

10 Mingile emotiilor 

 
Sase mingi viu colorate care 

prezinta diferite emotii (fericit, 

trist, entuziasmat, uimit, 

speriat si furios). Setul este util 

pentru activitatile de dezvoltare 

psiho-emotionala si pentru a 

ajuta la dezvoltarea inteligentei 

emotionale. 

  

40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MATTE’S WAY    

Baia de Arama nr. 1 , sector 2� BUCURESTI � Telefon: 0724 588 423, 0722 661 809                                                   e-mail:  info@matte.ro  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOU !!!!!!!  Camera senzoriala mobila : seturi de echipamente de baza 

pentru dotarea cabientelor de psihoterapie sau pentru terapia la domiciliu care 

stimuleaza sau relaxeaza multi-senzorial ( vizual, tactil, auditiv)  

 

PRET : 4490 Euro + TVA 
 Contine :  (poate varia putin) 

• 1 x Cutie pentru transport si depozitare 
• 4 x Schimbatoare manual de colori 
• 2 x Lanterne cu dynam 
• 1 x Chocolate Chips 
• 1 x Tub “ Cascada” 
• 1 x  jucarie “ Viermele” 
• 3 x Folie arginitie pentru acoperire 

• 1 x Glob rotativ cu oglinzi 
• 1 x Sursa de lumina cu leduri 
• 1 x Proiector “ Spatiul cosmic” 
• 1 x Cutie cilindrica pentru depozitarea 

materialelor 
• 6 x Baghete UV 
• 4 x Mingi cu tepi 

11 
Mingea imbratisarilor (Model 
mic) 

Minge din material textil intr-o 
cromatica atractiva care permite 
introducerea mainilor prin diferite 
orificii creand senzatii foarte placute 
de imbratisare ajutand la relaxare si 
calmare. In interior contine si un 
clopotel foarte discret si placut 
auzului.  

 

 

51 

12 
Kit Aroma- Terapie – Starter  

Un kit ușor de utilizat pentru cei care 
sunt începatori  in folosirea 
aromoterapiei. Recomandat pentru 
utilizare cu Diffuser. Vă rugăm să 
rețineți: nu este potrivit pentru 
clienții care suferă de epilepsie. 

 

115 

13 
Difuzor aroma- terapie 

 

98 
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• 3 x Esarfe in culori fluorescente , transparente 
• 2 x Oua “ scuturatoare” 
• 1 x Hamster “Mustafa “ 
• 1 x Sursa de lumina UV 
• 1 x Retea de Fibre Optice  (2m x 100 fire)  
• 1 x Sursa de lumina 
• 1 x Schimbator de sonor  
• 1 x  Minge Hedgehog  - 90mm 
• 1 x  Minge Hedgehog  - 55mm 
• 1 x CD – Musica pentru Relaxare 
• 1 x CD – Sunetul Oceanului la apus 

• 1 x CD – Gradina linistita 
• 1 x Tub cu sclipici mare 
• 1 x Tub cu bule pe baza de baterii 
• 1 x Ambalaj special pentru tubul cu bule 
• 1 x Carusel cu oglinzi fosforescente 
• 1 x Manusi UV – 2 perechi 
• 1 x Set de fire UV groase 
• 1 x Tub UV cu pietre pentru sunet- Yellow 
• 1 x Tub UV pentru scuturat - Green 
• 1 x Tub UV in doua culori Rosu/Albastru 
• 1 x UV Litere  

 
 
 
Oferta de mai sus reprezinta configurari predefinite de camera senzoriale si kituri auxiliare. In functie de 

buget acestea pot fi reconfigurate. 

 

PRETURILE sunt exprimate in EURO si  NU CONTIN TVA  

Termen de livrare : max. 60 zile ( pentru structurile complexe) 

Oferta este valabila 60 de zile.  

Informatii:  

psh. Rodica Mateian 

Tel. 0722661809 

Email: info@matte.ro 

 Rodica.mateian@gmail.com 


