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VELA Tango 700 & 700EL

FORDELE

:: Trinløs elektrisk højdeindstilling for en 
nænsom og sikker ændring af sidde-
højde for personer med fx gigt, slid, 
gangbesvær, sclerose og parkinson

:: Øget komfort og aftageligt sæde

:: Stabilt understel med store, brede 
hjul foran og bagpå samt integreret 
hånd- og fodbremse

:: Centralbremse og stabile armlæn 
giver ekstra sikkerhed og støtte når 
brugeren skal rejse eller sætte sig

:: Ekstra plads til fødderne og mulig-
hed for lavere siddehøjde, så det er 
nemmere at ”gå” stolen frem

Oplev et helt nyt niveau af siddekomfort: På VELA Tango 700 introduceres 
det ny VELA Contour-siddesystem. Der er kælet for detaljen, så brugere, der 
har et stort behov for støtte og komfort, kan få det hele i ét siddesystem. 

VELA Tango 700 har store brede hjul, der let klarer klinker og ujævnt gulv. 
Det nydesignede understel giver øget stabilitet og ekstra god plads til at ”gå 
stolen frem” samt mulighed for en meget lav siddehøjde.

VELA Tango 700 har alle de velkendte fordele, såsom: centralbremse, 
indstillelig sædehøjde, sæderotation, sædekip, indstillelige armlæn, osv.

Trinløs elektrisk højdeindstilling er en fordel for brugere, der oplever 
balanceproblemer og vanskeligheder ved selvstændigt at mobilisere sig fra 
siddende til stående stilling og omvendt. Elektrisk højdeindstilling mindsker 
også uhensigtsmæssige bump og stød, der kan give smerter og ubehag.

Hvis brugeren har nedsat kraft i benene og balanceproblemer, men 
selvstændigt kan mobilisere sig med støtte fra fx armlæn, kan man med 
fordel vælge VELA Tango 700 med manuel højdeindstilling.
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med medium Active-sæde Med medium Active-sæde

med medium Contour-sædemed medium Contour-sæde

Bemærk: fodbøjle er tilbehør

VELA Tango 700 er en komplet nyfortolkning af VELAs velkendte arbejdsstol. Bru-
geren får mulighed for ekstra god siddekomfort, øget bevægelsesfrihed og mere 
plads til at ”gå stolen frem” samt lavere starthøjde. Brugeren får desuden ekstra 
stabilitet og øget fleksibilitet med gode, funktionelle løsninger integreret i designet. 
Stolen er modulopbygget, så den er perfekt til genbrug, ombygning og service.



STANDARDKONFIGURATION
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Alle stole fra VELA er CE-mærkede og overholder 
gældende standarder.

VELA Tango 700 leveres som standard i Main 
Line plus stof, der er slidstærkt, komfortabelt og 
rengøringsvenligt. VELA har eget polsterværksted, 
som altid har over 300 typer skum, tekstiler og farver 
på lager. Ved behov for særligt rengøringsvenlige 
materialer, tilbyder VELA et stort udvalg af kunstlæder 
og sædeovertræk.

TILBEHØR OG SPECIALLØSNINGER

Alle arbejdsstole fra VELA kan bestilles med et stort 
udvalg af tilbehør og specialløsninger, så stolen tilpasses 
den enkelte brugers behov, fx et greb udviklet til 
personer med gigt i hænder og fingre. VELA kan tilbyde 
individuelle løsninger indenfor polstring, komfort, støtte, 
greb og el-indstilling.

 ARBEJDSMILJØ

:: Elektrisk højdeindstilling af sædet forbedrer 
arbejdsstillingen for hjælpere, fx hvis bruger har behov 
for assistance ved måltider eller påklædning.

:: Højdeindstillelige armlæn samt højdeindstilling letter 
forflytning, da det er nemt at placere brugeren i 
niveau med seng eller stol ved forflytning.

:: Højdeindstilleligt skubbehåndtag letter arbejdet, fx 
hvis brugeren skal flyttes over korte afstande.

 VELA Tango 700 VELA Tango 700EL

Højdeindstilling Gasfjeder: 100 mm, 150 mm eller 200 mm vandring Elektrisk: 200 mm eller 300 mm vandring

Siddehøjde 
(målt fra gulv til underkant af sæde)

Alt efter sædetype lægges følgende højde til:

Activesæde: +6,0 cm

Contoursæde +8,0 cm

Alle siddehøjder er målt uden vægtbelastning

v. 100 mm gas:

32,5-42,5 cm, 34,5-44,5 cm, 36,5-46,5 cm

v. 150 mm gas:
(37-52 cm), 38,5-53,5 cm

40,5-55,5 cm, 42,5-57,5 cm

v. 200 mm gas:

(43,5-63,5 cm), 45-65 cm

47-67 cm, 49-69 cm

v. 200 mm el:
(35-55 cm), 36,5-56,5 cm

38,5-58,5 cm, 40,5-60,5 cm, 42,5-62,5 cm

v. 300 mm el:

(41,5-71,5 cm), 43-73 cm

45-75 cm, 47-77 cm, 49-79 cm

Sæde, bredde x dybde Small: 40 x 40 cm

Medium: 44 x 44 cm
Large: 47 x 47 cm

X-large: 49 x 49 cm

Small: 40 x 40 cm

Medium: 44 x 44 cm
Large: 47 x 47 cm

X-large: 49 x 49 cm

Sædevinkling 10° frem, 15° tilbage 10° frem, 15° tilbage

Ryglæn, bredde x højde Active:
Small: 38 x 22 cm

Medium: 38 x 30 cm
Large: 40 x 40 cm

X-large: 40 x 45 cm

Contour:
Medium: 35 x 38 cm

Large: 38 x 43 cm

X-large: 40 x 48 cm

Active:
Small: 38 x 22 cm

Medium: 38 x 30 cm
Large: 40 x 40 cm

X-large: 40 x 45 cm

Contour:
Medium: 35 x 38 cm

Large: 38 x 43 cm

X-large: 40 x 48 cm

Ryglænsvinkling 4° frem, 22° tilbage 4° frem, 22° tilbage

Højdeindstilling af ryglæn 10 cm 10 cm

Armlænspude (PU-skum), bredde x længde 8 x 26 cm 8 x 26 cm

Armlænshøjde, højdeindstillelig 14-25 cm (nedklappelige armlæn er tilbehør) 14-25 cm (nedklappelige armlæn er tilbehør)

Afstand mellem armlæn, indstillelig 38,5-52,5 cm 38,5-52,5 cm

Understel, størrelse 55 x 55 cm 55 x 55 cm

Stolens vægt 27 kg 34,5 kg

Belastning, maks. 160 kg 160 kg

Sæderotation 90° til højre/90° til venstre (rotation kan fravælges) 90° til højre/90° til venstre (rotation kan fravælges)

Varenr. 70001 70011
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Bemærk: alle tal er afrundet til nærmeste 0,5 cm.*standard er markeret med fed

san
Fremhæv

san
Gul seddel
36,5-51,5 cm (slet parantes v. slæbespor)38,0-53,0 cm40,0-55,0 cm 42,0-57,0 cm

san
Fremhæv
43,0-63,0 cm (slet parantes v. slæbespor)

san
Fremhæv
(slet parantes v. slæbespor)

san
Fremhæv
(slet parantes v. slæbespor)

san
Fremhæv
9x25

san
Fremhæv
9x25

san
Fremhæv

san
Fremhæv

san
Gul seddel
Anbefalet brugervægt, maks. 130 kg (gas)130 kg (el)




