
DROMEN, HERINNEREN, ONTSPANNEN..
De Droomtafel is een interactieve touch-tafel. Ontwikkeld voor de
thuiszorg, ouderenzorg en gehandicaptenzorg. Het product is uitermate 
geschikt voor kleine woongroepen.

Het systeem is uitgerust met meer dan 100  programma’s!
Dit zijn herinneringen, educatieve programma’s, spelletjes, en speciale 
actie-reactie games. Met onze uitleg en training kunt u zelf de software 
personaliseren met fotopersonaliseren met foto’s en videos van inwoners, familie, en omgeving. 
Zo wordt de Droomtafel een beetje van iedereen.

Daarbij biedt de Droomtafel plezier voor iedereen! Herinneringen over 
vroeger, TV van vroeger, speelgoed van vroeger. Maar ook TV van nu, 
en spelletjes. Dit zijn spelletjes als quizzen, memory spelletjes, en puzzels 
op alle niveaus. Optioneel met webcam voor videobellen met familie en vrienden.
Maar ook speciale actie-reactie games voor mensen met een verstandelijke 
of lichamelijke beperking. Deze games hebben geen snelle actie, geen score,of lichamelijke beperking. Deze games hebben geen snelle actie, geen score,
en zijn er vooral bedoeld om te ontspannen. Maar voor de echte fanaten 
heeft de tafel ook arcade games. Zoals Air-hockey, ipperen, en pingpong.
Hierdoor creëren wij een ervaring die alleen de Droomtafel u kan bieden!

BAMM! Multitouch B.V.

Europalaan 12A

5623LJ Eindhoven KvK-nr: 76676846

bamm-multitouch.nl

info@bamm-multitouch.nl

+31 (0) 40 30 80 247

Maak van een simpel moment een 
ultiem geluksmoment, met de BAMM Droomtafel!

DE BAMM!  DROOMTAFEL



De Droomtafel is verstelbaar
De BAMM! Droomtafel is leverbaar als een 43” liftsysteem. Dit systeem 
is electrisch in hoogte verstelbaar. En is ook tegelijk kantelbaar. 
En daardoor zowel als “TV” te gebruiken en als interactieve tafel. 
Tevens heeft dit systeem een externe pc. Deze is vervangbaar en 
te upgraden. Zo zit u nooit lang zonder computer en bent u altijd 
klaar klaar voor de toekomst!

Onze producten zijn scherp geprijsd, met mogelijkheid tot maandelijkse 
betaling. Er zijn geen vaste abonnementskosten. En software updates 
zijn inbegrepen in de prijs.
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De Droomtablet
De Droomtablet is de kleine versie van de Droomtafel.
In sommige gevallen hebben onze klanten niet de ruimte om een groot
scherm rond te rijden. Daarom biedt BAMM! de Droomtablet aan als een
draagbaar alternatief. De Droomtablet is klein, compact, en makkelijk te
verplaatsten. Maar beschikt over dezelfde eigenschappen. Compleet
met een ingeboumet een ingebouwde computer, ingebouwde webcam, en WIFI aan boord.
Kan de Droomtablet u alles bieden op een 21” scherm. Het systeem wordt
tevens geleverd met een voet. Voor een staande en liggende positie.

Mogelijkheden, geen beperkingen
De Droomsoftware voor onze producten is voor iedereen geschikt. 
Van jong tot oud, en op alle niveaus. 
Bekijk de software video op youtube!
https://youtu.be/P40lg6ryrjM

* Kleur en stijl kan licht afwijken van de productafbeelding.

Een versie voor iedere situatie.
Wij geloven dat technologie pas echt krachtig is als iedereen 
het kan gebruiken. Daarom leveren wij de Droomtafel in 2 versies.
Een 43” Droomtafel, die in hoogte en draaihoek verstelbaar is. 
En een 21” Droomtablet. Klein, compact, en makkelijk te verplaatsen.
Maar met alle voordelen aan boord!

BAMM! Droomtafel 43” *

BAMM! Droomtablet 21” *


