
 

 

 

OrbisBox 

OrbisBox er særligt udviklet til personer 

med Autisme Spektrum Forstyrrelser 

(ASF)/hypersensitivitet. 

OrbisBox har sin styrke ved at give dyb, 

taktil påvirkning langs hele kroppen med 

varierende vægtbelastninger/tryk. Man 

kan ligge på ryggen, maven eller siden i 

OrbisBox, og den er samtidig en mobil 

Snoezelen-enhed, som f.eks. vil fungere 

fint på skoler m.v., hvor der ikke er plads 

til at indrette egentlige Snoezelen-

/sanserum med lys- og lydterapi.  

Kassen kan berolige både børn og 

voksne. 

Kassens sideplader giver et jævnt tryk ned langs hele kroppen, hvilket føles 

som et kram. Sidepladerne er beklædt med højkvalitets PUR-skum, der er 

betrukket med et aftageligt og vaskbart betræk. Trykpåvirkningen kan øges 

med 5 kg ad gangen i intervallet 10 - 30 kg. 

Kassen er lavet i slagfaste materialer, der er brugt i industrien gennem mange 

år. Metaldele m.v. kan nemt afsprittes og holder til f.eks. udadreagerende 

adfærd, uden at de tager skade.   

 



 

 

 

 

Kassen er transportabel og er udstyret med lysterapi. Endvidere er der 

indbygget Bose-højttalere, så man kan høre valgfri musik eller beroligende 

lyde efter behov. På den måde er der i en forholdsvis lille kasse skabt et helt 

sanserum. Desuden kan OrbisBox flyttes derhen, hvor der er behov for den 

på et givent tidspunkt. 

OrbisBox kan leveres med forskellige former for tilbehør, f.eks. LED-lyskabler, 

taktile effekter m.v. efter behov. 

FAKTA: 

 Trykpåvirkning fra 10 - 30 kg 

 Sidepladerne er beklædt med højkvalitets PUR-skum 

 PUR-skummet er i et aftageligt og vaskbart betræk 

 Mål: 1,63 m (H) x 0,85 m (B) x 2,23 m (L) 

 Vægt: 240 kg 

 Kassen er lavet af slagfaste materialer, der kan sprittes af 

 Indbygget lysterapi 

 Indbygget Bose-højttalere 

 Man kan både ligge på ryggen, på siden og på maven i kassen 

 Kassen er mobil. 

Se mere på www.gmcare.dk 
Ønsker du at høre nærmere er du også velkommen til at kontakte os på telefon 

51 15 01 10 

eller på mail info@gmcare.dk 

Du er også velkommen 

til at komme forbi vores showroom på 

Bjergbygade 39 A 

4200 Slagelse 


