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memoriana 2

Ruimteconcept voor demente zieken –
accessoires

memoriana 2 –
Accessoires voor sensorische stimulatie

Belevenispaneel
Modelnr. 70-0114
• Thema's: bos of stad
• Aan de wand gemonteerd
• Plaatsing in het bewonersgedeelte,
zowel in de gangen alsook in verblijfsgedeelte
• Afmeting 100 x 60 cm (B x H)

Met memoriana heeft wissner-bosserhoff een ruimteconcept ontwikkeld, dat speciaal is afgestemd op de behoeften van demente zieken en het
verplegend personeel een essentiële ondersteuning biedt bij de verzorging. Het succes van memoriana toont aan dat er een groeiende behoefte
is aan adequate inrichtingsoplossingen.
Bij memoriana 2, de innovatieve verderontwikkeling van het succesvolle ruimteconcept, stond behalve de ontlasting van de verpleging met
name de psychische ontlasting van de betrokkenen centraal. De concrete omzetting van de inzichten uit de maieutiek en de basale stimulatie
waren daarvoor essentieel. Daartoe behoort de integratie van sensorische stimulatie in de vorm van belevenispanelen, rommelbakjes en
tastoppervlakken, evenals afzonderlijk te vullen deur-memoryboxen als oriëntatiehulpmiddel.

Afbeelding "Stilleven"
Modelnr. 70-0724
• Aan de wand gemonteerd boven snackbar
• Acrylverf op linnen

Stimulatie- en snackbar
Modelnr. 70-0115
• Aan de wand gemonteerd
• Plaatsing in de bewonerkamer
of op de gangen
• Wordt zonder inhoud geleverd
• Afmeting 160 x 30 cm (B x H)

Tastoppervlak tafel

Deur-memorybox

Tastoppervlak armleuning

Modelnr. 50-0563

Modelnr. 70-0116

Modelnr. 50-0564

• Wordt onder de tafel resp. op het

• Aan de wand gemonteerd

• Bevestiging op de stoelarmleuning

• Met naambordhouder (uitwisselbaar)

• Om te voelen en te tasten

• Kunststof plaatje aan bovenzijde

• Afmeting 20 x 6 cm (L x B)

tafelraamwerk aangebracht
• Om te voelen en te tasten
• Afmeting 50 x 8 cm (L x B)

uitneembaar
• Wordt zonder inhoud geleverd

* Technische wijzigingen voorbehouden

• Afmeting 60 x 30 cm (B x H)

