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Aangepaste scharen
Waar kijk je naar bij het kopen van een schaar?
De grootte heeft vooral belang als men scharen koopt voor kinderen.
Linkse en rechtse scharen?
Nog al te vaak worden scharen verkocht waarvan beweerd wordt dat ze voor linkshandigen zijn, doch waarbij enkel de ogen gevormd werden naar
een linkse hand. Het is nodig dat de snijvlakken op een tegengestelde manier kruisen, anders zorgt de natuurlijke knijpbeweging er voor dat de
bladen van elkaar weg geduwd worden i.p.v. tegen elkaar.
Bij Peta hebben alle linkse scharen een groen handvat, rechtse een blauw.
Wij hebben de scharen van Peta geselecteerd, omdat ze zonder twijfel het breedste en meest kwalitatieve gamma van therapiescharen bieden.
Klein schaartje Easi-Grip®
Stevig kinderschaartje.

45 mm - rechts
45 mm - links

PR-1
PL-1

6,00
6,00

1
1

Mini schaartje zelfopenendEasi-Grip® met scherpe punt
Zeer handig minischaartje, door zijn korte bladen (30 mm) vereist het slechts weinig kracht en is
het in de meeste gevallen links en rechts bruikbaar.
Door de scherpe punten minder geschikt voor kinderen.
Een beschermclip voor de punten wordt meegeleverd.
30 mm - lichtgroen

MEG-3

10,50 ad

1

Mini kinderschaartje zelfopenend Easi-Grip® met ronde punt
Zeer handig kinderschaartje, door zijn korte bladen (30 mm) vereist het slechts weinig kracht en
is het in de meeste gevallen links en rechts bruikbaar.
Een beschermclip voor de punten wordt meegeleverd.

30 mm - rood

MEG-1

10,50

1

Schaartje met dubbele openingen Easi-Grip®
De ouder, therapeut of leerkracht bedient de binnenste ogen, het kind de buitenste. Ideaal voor
begeleiding (guiding) bij kinderen met verzwakte greep, visuele stoornissen of tremor.

45
45
75
75
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mm
mm
mm
mm

ronde punt - rechts
ronde punt - links
scherpe punt - rechts
scherpe punt - links
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PTR-1
PTL-1
PTR-5
PTL-5

adhome: ad

courant/stock: a

15,50
15,50
16,75
16,75

staffel mogelijk: X

1
1
1
1
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Schaar met extra groot oog Easi-Grip®
Extra groot handvat voor de middel-, ringvinger en pink samen. De wijsvinger zorgt voor de
controle.

45 mm ronde punt - rechts
45 mm ronde punt - links

LPR-1
LPL-1

12,00
12,00

1
1

13,50
13,50

1
1

15,95 ad

5

Ergonomische en zelfopenende schaar Easi-Grip®
Klassieke schaarvorm, zelfopenend met veer.

45 mm ronde punt - rechts
45 mm ronde punt - links

PR-1/SO
PL-1/SO

Zelfopenende keukenschaar Easi-Grip®
Grote en comfortabele universele schaar van Peta met roestvrij stalen snijders.
Door een ingebouwde veer is ze zelfopenend.
Een veiligheidssluiter houdt de schaar dicht als ze niet in gebruik is.

22 cm

PKS-1

Lichtgewicht zelfopenende schaar Easi-Grip®
Handige lichtgewicht schaar, een doorlopende band opent de schaar telkens. Door de speciale
vorm heeft men slechts 50% kracht nodig ten opzichte van een gewone schaar.
Een beschermclip voor de punten wordt meegeleverd.

45
45
45
75
75

mm
mm
mm
mm
mm

ronde punt - rechts
ronde punt - links
scherpe punt - rechts
scherpe punt - rechts
scherpe punt - links

PEG-1
PEG-1/L
PEG-3
PEG-5
PEG-5/L

15,00
15,00
15,00
16,25
16,25

1
1
1
1
1

Lichtgewicht schaar met grote handgreep zelfopenend Easi-Grip®
Het grote oog is bedoeld voor middel-, ringvinger en pink samen. Met de wijsvinger controleert
men de beweging.
Een beschermclip voor de punten wordt meegeleverd.

45
45
45
75
75
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mm
mm
mm
mm
mm

rechts - ronde punt
links - ronde punt
rechts - scherpe punt
rechts - scherpe punt
links - scherpe punt
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LEG-1
LEG-1/L
LEG-3
LEG-5
LEG-5/L

adhome: ad

courant/stock: a

19,25
19,25
19,50
20,75
20,75

staffel mogelijk: X

1
1
1
1
1
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Zelfopenende schaar met 1 groot oog Easi-Grip®
Zelfopenend door middel van veer.
Met de wijsvinger controleert men de beweging.

45
45
75
75

mm
mm
mm
mm

ronde punt - rechts
ronde punt - links
scherpe punt - rechts
scherpe punt - links

LPR-1/SO
LPL-1/SO
LPR-5/SO
LPL-5/SO

17,50
17,50
18,75
17,50

1
1
1
1

21,50
22,75

1
1

57,25
57,25

1
1

71,25
71,25

1
1

Kleine tafelschaar Easi-Grip®
2 T-vormige uiteinden.
De schaar kan met 1 hand over de tafel geschoven worden en opent zichzelf telkens.
Een beschermclip voor de punten wordt meegeleverd.

45 mm ronde punt
75 mm scherpe punt

CTT-1
CTT-5

Tafelschaar op kunststof voet Easi-Grip®
Tafelschaar op een kunststof basis, antislip bodem.
Zelfopenende schaar, knipt door te duwen op het T-vormige uiteinde.
2 schaargroottes: 45 en 75 mm.

45 mm - ronde punt
75 mm - scherpe punt

PTT-1/PB
PTT-5/PB

Tafelschaar op houten voet Easi-Grip®
Tafelschaar op een hardhouten basis met antislip bodem.
Zelfopenende schaar, knipt door te duwen op het T-vormige uiteinde.
2 schaargroottes: 45 en 75 mm.

45 mm - ronde punt
75 mm - scherpe punt

PTT-1/WB
PTT-5/WB

Evaluatieset scharen Easi-Grip®
Deze set werd speciaal ontwikkeld voor ergotherapeuten, zorgverstrekkers en leerkrachten die
met kinderen omgaan.
De uitgebreide set omvat een hele reeks types scharen (15), telkens met een fiche waarop
schematisch richtlijnen staan voor begeleiders (Engelstalig).
Scharen waarvan zowel een linkse (groen) als rechtse (blauw) versie bestaat zitten in de set.
Voor alle zelfopenende types zijn er beschermingskapjes voorzien.
De set zit een handige tas of box.
De kleine set met 7 stuks is bedoeld om een snelle oplossing te kunnen bieden, bv. voor kinderen
in het gewoon onderwijs die toch problemen hebben met het hanteren van een klassieke schaar.
standaard: 7 scharen, fiches
uitgebreid: 15 scharen, fiches
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PESK-1
PCAK-1

adhome: ad

courant/stock: a

54,50
185,00

staffel mogelijk: X

1
1
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Praktische hulpjes in de vrijetijdsbesteding
Speelkaartenhouder in beuk halfrond
Mooie licht gebogen speelkaartenhouder in beuk.

klein 25,5 cm
groot 51 cm

529219
529218

10,50
13,00

10
10

24,00

5

Speelkaartenhouder transparant recht
Weinig opvallende doorzichtige houder.
Vooraan is een gootje om eventueel een pen in te leggen.
Technische info:
• lengte: 25 cm
AA7311

Speelkaartenhouder in kunststof wit Henro Card
Witte kunststof speelkaartenhouder waarbij de kaarten gemakkelijk in de schuine vorm kunnen
geplaatst worden.
Lichtjes gebogen.
Technische info:
• lengte: 30 cm
AD135644

7,50 ad

10

7,50 ad

5

Speelkaartenhouder rond kunststof voor in de hand
2 kunststof schijven die bij elkaar gehouden worden met een veer.
Men plaatst de kaarten in één pakje in de houder en draait aan de schijven: ze vormen
automatisch een mooie waaier.
Technische info:
• Ø 8,5 cm
• gewicht: 16 g
PAP-CH

Speelkaartenhouder kunststof halfrond
Zeer compacte houder, waarbij de waaiervorm meest lijkt op de klassieke manier om
speelkaarten vast te houden.

AA7310
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adhome: ad

courant/stock: a

47,50

staffel mogelijk: X

1
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Speelkaarten- en magazinehouder design
Mooie kaartenhouder uit melkwitte kunststof en gebrusht aluminium.
De kaarten glijden gemakkelijk in de gleuf, ook als men minder coördinatie of tremor heeft.
Ook geschikt als leeshulp voor tijdschriften of recepten. Mag in de vaatwasser.
Technische info: 30 x 5 cm
• gewicht: 300 g
30 cm

AD155854

39,95

1

Speelkaarten met grote opdruk
Extra Visible kaarten hebben de klassieke grootte van 56 x 87 mm. Ze hebben een extra grote
opdruk, en tonen geen figuren. Speciaal voor personen met een visuele beperking.

Extra visible - zonder figuren

106313101

7,25 ad

10

Speelkaarten met grote opdruk en kleurcode Icatcher
Originele speelkaarten, niet alleen met extra grote opdruk maar ook heeft elk "symbool" (harten,
ruiten, klaveren en schoppen) haar "kleur" (geel, blauw, wit en roze).
Hierdoor zijn ze nog gemakkelijker van elkaar te onderscheiden en zijn ze bijzonder geschikt voor
personen met een visuele en/of een perceptiestoornis.
set van 2 in transparante doos

AD121128

15,00

1

Grote speelkaarten
Deze grote speelkaarten zijn niet alleen beter vast te houden, ze zijn ook beter herkenbaar door
hun grotere figuren.

15 x 10 cm

AD20367

14,95

1

12,50

1

Speelkaartenschudder
Met de draaihendel worden de kaarten geschud.
Bedoeld voor kaarten van klassieke grootte 56 x 87 mm.
Afmetingen : 21 x 10 x 10 cm

4734
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Smokers Robot
Bij een Smokers Robot blijft de sigaret veilig in een houdertje dat bevestigd is aan een inox
asbak.
Via een buisje van 91 cm met een mondstuk kan men dan handenvrij roken.
De as van de sigaret valt in het inox schaaltje.
De buisjes met mondstuk kunnen afzonderlijk bijbesteld worden.
set
vervanging buisje en mondstuk
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AD20369
AD20370

adhome: ad

courant/stock: a

90,00
27,00

staffel mogelijk: X

1
1
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