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Witajcie! 

Przygotowałam w jednym miejscu odpowiedzi na pytania, które otrzymuje od  
Państwa każdego dnia zarówno podczas rozmów telefonicznych jak również w 
mailach.  Całość dotyczyć będzie kołderek obciążeniowych.  Postaram się nie 

rozgadać na papierze i odpowiedzieć na Państwa pytania. 

 1. Czy Kołdra obciążeniowa i sensoryczna to ten sam produkt ?             Kołdra obciążeniowa = kołderka sensoryczna = koc obciążeniowych   
  Nazewnictwo używane zamienne. 

 2. Jak dobrać rozmiar kołderki dla dziecka ?  
  Do pełnego wzrostu dziecka dodajemy 20 cm (max do 30 cm nie w każdym przypadku ) 
  Przykład: 
  Jaś, lat 6,5
  wzrost 130 cm 
  Odpowiedni rozmiar kołdry:100x150 cm

 3. Jak dobrać wagę kołderki obciążeniowej ?  
  Waga kołderki zależy od zdiagnozowanych zaburzeń czucia głębokiego oraz    
  zapotrzebowania dziecka na docisk. 
  Standardowe metody to od 10-15% masy ciała dziecka. 
  Wagę kołderki powyżej 15% masy ciała dziecka wykonujemy na zalecenie terapeuty   
  prowadzącego terapię dziecka. 
  Przykład: 
  Michasia lat 5, waga 19 kg. 
  Propozycja wagi kołderki 1,9 kg. 
  W każdej rozmowie mailowej oraz telefonicznej dopytujemy o zaburzenia dziecka oraz  
  zalecenia dziecka. 
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 4. Czy wypełnienie kołderki przedostaje się na zewnątrz ?
            Do produkcji kołderek używamy w standardzie kulki szklane o przetestowanej wielkości  
  powyżej 1,2mm. 

  Kulki szklane: 
 • Nie przedostają się przez materiał bawełniany 
 • Nie kruszą się 
 • Nie hałasują- nie wybudzają ze snu 

 6. Czy kołdra obciążeniowa może być wykonana z polarem ? 
         Na życzenie klienta wykonujemy kołderki z dodatkowym polarem minky. 
  Kołderka nie powinna dodatkowo nagrzewać ciała dziecka, co może powodować   
  ściąganie czy rozkopywanie dzieci z kołderek obciążeniowych. 

 8. Czy mają Państwo zalecenie do używania kołderki     
  obciążeniowej przez dziecko ? 
         Bardzo ważne pytanie w naszej rozmowie na temat kołderki. Zawsze pytamy rodzica o : 
  Proszę o podanie zalecenia z diagnozy dziecka na wagę kołderki obciążeniowej ? 
  Kto zalecił stosowanie kołderki obciążeniowej ? 
  Czy dziecko już wcześniej pracowało z kołderką obciążeniową ? Jeżeli tak jaką miało   
  wagę? 
  
  WAŻNE: Jeżeli dziecko nie ma zalecenia do stosowania kołderki 
  1. Dopytujemy rodzica jakie są przesłanki do korzystania z kołderki  ? 
  2. Jakie są niepokojące zachowania dziecka, które pokierowały Państwa do nas po  

 7. Czy kołderkę obciążeniową można wyprać w pralce ?
         
  Proponujemy:
 
 • Małe obroty wirowania 400 
 • Pranie typu prania ręcznego 
 • Pranie w 30 stopniach 

400 30



 9. Jak zamówić kołderkę obciążeniową ? 
         Zamówienia złożone przez sklep na stronie kolderka.net realizowane są od razu.

Krok 1. Klikamy w zakładkę „SKLEP”

Krok 2. Wybieramy kolorystykę kołderki.



Krok 3. Wybieramy rozmiar kołderki np.: 
100x150.

Krok 4. Wybieramy wagę kołderki np.: 
1,3 kg

Krok 5. Dodajemy do koszyka.

Krok 6. Przechodzimy do koszyka.



Zapraszamy do konsultancji telefonicznej 
Jeżeli informację z naszego bloga czy wpisów tematycznych na stronie i faccebooku 
pozostawiły pytania dotyczące kołderki idealnej dla Państwa zapraszam do kontaktu 

telefonicznego oraz mailowego. Jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Tel.: 786 233 200
Mail.: sklep@kolderka.net

Krok 7. Przejdz do Kasy

Krok 8. Uwagi i inne ...

Przesyłkę dostarczy kurier DHL w przeciągu 7 dni od składania zamówienia, a w 
przypadku rozbudowanego zamówienia może przedłużyć się do 14 dni roboczych.


