
VELA Samba

VELA Samba 130VELA Samba 100

100, 110, 120 & 130

VELA Samba 110

VELA Samba 120

VELA Samba er en serie af ståstøttestole, der støtter en varieret arbejdsdag med 
både siddende og stående arbejde. Dette muliggør en ergonomisk arbejdsstilling 
med åben hoftevinkel, så brugeren støttes i en sund arbejdsstilling i løbet af en 
lang arbejdsdag. VELA Ståstøttestole er perfekt til arbejdsmiljøer med varieret høj-
de, både lavt og meget højt.

FORDELE

:: VELA Samba Ståstøttestole giver stabi-
litet på jobbet eller i hjemmet, fx ved 
varierende kontorarbejde

:: En ståstøttestol muliggør, at variere 
siddestillingen i løbet af arbejdsdagen

:: Ståstøttestole er velegnede ved ar-
bejdspladser hvor der er både sidden-
de og stående arbejdsopgaver

:: VELA Samba giver en åben hoftevin-
kel og derved en siddestilling, hvor 
ryg og lænd holdes ret og man opnår 
en ergonomisk, sund arbejdsstilling
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VELA Samba 100 har et kort sæde, 

der støtter og stabiliserer brugeren 

ved stående arbejde.

(Fodring er tilbehør)

VELA Samba 120 med ryglæn og VELA Samba 130 uden 

ryglæn har udskæring fortil i sædets sider, hvilket giver god 

plads til lårene, en åben hoftevinkel og støtter brugeren i en 

tilnærmelsesvis stående arbejdsstilling.

VELA Samba Ståstøttestole giver en aktiv siddestilling, med åben hoftevin-
kel og let afstand mellem fødderne. Dette resulterer i et let svaj i lænden 
og en rank stilling i ryggen. Brugeren får derved optimale vilkår for en 
ergonomisk sund siddestilling.

Høj siddehøjde, muliggør arbejde ved høje arbejdspladser og borde og 
aflastning ved praktiske gøremål i hjemmet, såsom at stryge eller vaske 
op. En VELA Ståstøttestol er perfekt som ekstra stol, da skift mellem fle-
re stole skaber de bedste forudsætninger for at variere sin siddestilling.

VELA Samba kan let indstilles i sædehøjde, -dybde, og -kip samt i højde 
og vinkel på ryglæn. Det giver mulighed for en ergonomisk siddestilling, 
der yder støtte og stabilitet ved forskellige aktiviteter.

Tilbehør: VELA Samba Ståstøttestole kan fås med højdeindstillelige arm-
læn. Armlæn kan være en fordel når man rejser og sætter sig på stolen, 
og støtter desuden også, når man ændrer sin siddestilling.

VARIANT:

VELA Samba 110 har et kort sæde med kap 

i sædets front, så brugeren sidder/står sta-

bilt, og undgår en fornemmelse af at glide 

ud ad sædet når sædet kippes fremad. 



 VELA Samba 100 VELA Samba 110 VELA Samba 120 VELA Samba 130

Højdeindstilling, gas 150mm, 200mm eller 

260mm vandring

150mm, 200mm eller 

260mm vandring

150mm, 200mm eller 

260mm vandring

150mm, 200mm eller 

260mm vandring

Siddehøjde v. 150 mm: 
39-54 cm

v. 200 mm:
44-64 cm

50-70 cm

v. 260 mm:
60-86 cm

v. 150 mm: 
39-54 cm

v. 200 mm:
44-64 cm

50-70 cm

v. 260 mm:
60-86 cm

v. 150 mm: 
39-54 cm

v. 200 mm:
44-64 cm

50-70 cm

v. 260 mm:
60-86 cm

v. 150 mm: 
39-54 cm

v. 200 mm:
44-64 cm

50-70 cm

v. 260 mm:
60-86 cm

Sæde Bredde x dybde 46 x 35 cm 46 x 35 cm 40 x 35 cm 40 x 35 cm

Sædevinkling 14° (7° frem, 7° tilbage) 14° (7° frem, 7° tilbage) 14° (7° frem, 7° tilbage) 14° (7° frem, 7° tilbage)

Siddedybde 28-35 cm 28-35 cm 28-35 cm -

Ryg Bredde x højde 38x22 cm (Ergo-ryg) 38x22 cm (Ergo-ryg) 38x22 cm (Ergo-ryg) -

Rygvinkling 22° (7° frem, 15° tilbage) 22° (7° frem, 15° tilbage) 22° (7° frem, 15° tilbage) -

Højdeindstilling af ryglæn 13 cm 13 cm 13 cm -

Armlænspude 8 x 26 cm (tilvalg) 8 x 26 cm (tilvalg) 8 x 26 cm (tilvalg) 8 x 26 cm (tilvalg)

Armlænshøjde, indstillelig 0-24 cm (tilvalg) 0-24 cm (tilvalg) 0-24 cm (tilvalg) 0-24 cm (tilvalg)

Afstand mellem armlæn, indstillelig 30-48 cm (tilvalg) 30-48 cm (tilvalg) 30-48 cm (tilvalg) 30-48 cm (tilvalg)

Sæderotation 360° 360° 360° 360°

Understel, størrelse Ø 64,5 cm Ø 64,5 cm Ø 64,5 cm Ø 64,5 cm

Stolens vægt 12 kg 12 kg 12 kg 10 kg

Maks. belastning 125 kg 125 kg 125 kg 125 kg

Anbefalet brugervægt 40-110 kg 40-110 kg 40-110 kg 40-110 kg

HMI nr. 19130 45948 45949 16534

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

VELA Samba leveres som standard i Phoenix-polster 
som er slidstærkt, åndbart og meget komfortabelt (Be-
mærk at VELA Samba 110 leveres i Zoom). Specialpol-
stringer kan udføres, da VELA har eget polsterværksted, 
med over 300 typer skum, tekstiler og farver på lager.

TILBEHØR OG SPECIALLØSNINGER

Alle stole fra VELA kan bestilles med et stort udvalg af 
tilbehør og specialløsninger, så stolen kan tilpasses den 
enkeltes behov. VELA kan fx tilbyde individuelle løsnin-
ger indenfor polstring, komfort, armlæn, og greb.

Komplet tilbehørsliste med varenumre, fotos og beskri-
velser findes på www.vela.dk.

HJUL ELLER FAST STANDPLADS?

VELA Samba Ståstøttestole monteres som standard 
med almindelige, let-rullende hjul, der passer til de 
fleste behov. VELA Samba kan dog også fås med trom-
petglidesko (uden hjul) og et bredt udvalg af forskellige 
specialhjul.

:: Trompetglidesko får stolen til at stå helt fast og kan fx 
være en fordel, hvis stolen kun skal bruges et sted 

:: Træge hjul er særligt egnede til ståstøttestole. Hjulene 
ruller med modstand, så stolen ikke ruller væk og kan 
derfor støtte brugeren når man sidder/står

:: Hjul med belasningsbremse, bremser stolen når der 
er vægtbelastning på stolen, og skaber derved en 
stabil og sikker arbejdsplads. Disse hjul er fx egnede 
ved hæve-sænkeborde, hvor det er vigtigt at stolen 
står helt stille

:: Hjul med frivægtsbremse, kan kun rulle, hvis der er 
vægtbelastning på stolen. Særligt egnede, hvis bruge-
ren har behov for at bevæge sig, siddende på stolen, 
og hvor stolen står helt stille, når man rejser sig

:: VELA har løsninger til forskellige typer gulvbelægning, 
fx gulvtæppe, linoleum samt til specialbehov


