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VELA Tango 500 är den allra senaste utvecklingen inom arbetsstolar och har utöver 
arbetsstolens redan välkända fördelar ett revolutionerande tvådelat ALB-ryggstöd. 
ALB-ryggstödet bidrar i hög grad till en aktiv, varierad och ergonomisk sittställning 
för personer med funktionsnedsättningar som har behov av extra komfort, stöd 
och säkerhet. VELA Tango 500 bidrar på så vis till personers rörlighet, aktivitet och 
delaktighet i vardagen eller på jobbet trots funktionsnedsättning.

FÖRDELAR

:: ALB-ryggstödet ger optimalt stöd för 
ländrygg och bäcken och främjar en 
rak kroppshållning

:: ALB-ryggstödet ger möjlighet till maxi-
mal variation i sittande ställning

:: Stabilt underrede och centralbroms ger 
extra säkerhet när brukaren ska resa 
eller sätta sig

:: Möjlighet att ”gå” fram sittande i stolen

:: De nedfällbara armstöden underlättar 
förflyttning till exempelvis sängen eller 
en annan stol

ALB-ryggstödet är en unik typ av ryggstöd där rygg- och ländryggsstödet är 
tvådelat. Detta ryggstöd ger optimalt stöd för ländryggen och bäckenet och 
främjar en naturlig ländkurva och rak kroppshållning, vilket kan bidra till att 
förebygga eller lindra ryggont.

Ländryggsstödet kan enkelt och steglöst flyttas fram och tillbaka vilket ger 
möjlighet till variation och stöd för ländryggen. Samtidigt bibehåller den 
övre delen av ryggen sin vinkel i förhållande till sitsen, vilket gör att brukaren 
även får stöd i den övre delen av ryggen.

De nya rörelsemöjligheter för ländryggen som ALB-ryggstödet erbjuder 
är en klar fördel för personer med rörlighetsproblem, som därmed får 
möjlighet att aktivera kroppen i stolen.

VELA Tango 500 har alla fördelar som en vanlig arbetsstol erbjuder, som 
bra stabilitet, stora hjul, centralbroms, möjlighet att ställa in sitshöjden, 
sitsrotation, sitsvinkel, nedfällbara och inställbara armstöd samt möjlighet för 
en mängd tillbehör.

Active Lumbar Backrest (ALB) är ett unikt tvådelat 

och ergonomiskt utformat ryggstöd. Det består 

av ett ländryggsstöd och ett ryggstöd som ställs 

in individuellt för att erbjuda optimalt stöd för 

ländrygg och rygg. ALB-ryggstödet finns i storle-

karna small, medium och large.

(Fotstöd finns som tillbehör)VELA Tango 500 med ALB-ryggstöd i small VELA Tango 500El med ALB-ryggstöd i medium

VELA Tango 500 - ALB-ryggstöd



 VELA Tango 500 VELA Tango 500El

Höjdinställning Gasfjäder: 150 mm eller 200 mm rörelse Elektrisk: 200 mm eller 300 mm rörelse

Sitthöjd 
Sitthöjden kan ställas in i följande intervall:

r. 150 mm:

42–57 cm, 44–59 cm, 46–61 cm, 48–63 cm, 50–65 cm 

r. 200 mm:

47–67 cm, 49–69 cm, 51–71 cm, 53–73 cm, 55–75 cm 

r. 200 mm:

40–60 cm, 42–62 cm, 44–64 cm, 46–66 cm

r. 300 mm:

45–75 cm, 47–77 cm, 49–79 cm, 51–81 cm

Sits, bredd x djup 44 x 44 cm (Y-sits) 44 x 44 cm (Y-sits)

Sitsvinkel 10° framåt, 7° bakåt 10° framåt, 7° bakåt

Rygg, bredd x höjd 39 x 39 cm (ALB-ryggstöd i small)

39 x 49 cm (ALB-ryggstöd i medium)

39 x 51 cm (ALB-ryggstöd i large)

39 x 39 cm (ALB-ryggstöd i small)

39 x 49 cm (ALB-ryggstöd i medium)

39 x 51 cm (ALB-ryggstöd i large)

Ryggstödsvinkel 4° framåt, 22° bakåt 4° framåt, 22° bakåt

Höjdinställning av ryggstöd 4 cm 4 cm

Armstödsdyna (PU-armstöd) 9 x 25 cm 9 x 25 cm

Armstödshöjd, inställning, nedfällbara 0–22 cm 0–22 cm

Avstånd mellan armstöd, inställning 42–54 cm 42–54 cm

Underrede, storlek 55 x 55 cm 55 x 55 cm

Stolens vikt 26 kg 33 kg

Brukarvikt, max. 160 kg 160 kg

Sitsrotation 90° till höger/90° till vänster 90° till höger/90° till vänster

STANDARDKONFIGURATION
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Alla stolar från VELA är CE-märkta och uppfyller 
gällande standarder.

VELA Tango 500 levereras som standard i Main Line 
Plus-material som är slitstarkt, bekvämt och lättrengjort. 
VELA har en egen stoppningsverkstad som alltid har 
över 300 typer av skum, textilier och färger i lager. Vid 
behov av extra lättrengjorda material erbjuder VELA ett 
stort urval av konstläder och sitsöverdrag.

TILLBEHÖR OCH SPECIALLÖSNINGAR

Alla arbetsstolar från VELA kan beställas med en mängd 
olika tillbehör och speciallösningar så att stolen kan 
anpassas efter den enskilde brukarens behov, t.ex. ett 
handtag särskilt utvecklat för personer med reumatiska 
händer och fingrar. VELA kan erbjuda individuella 
lösningar för stoppning, komfort, stöd, grepp och 
elektrisk inställning.

 ARBETSMILJÖ

:: Elektrisk inställning av sitsens läge i höjdled ger 
assistenter en bättre arbetsställning, t.ex. om 
brukaren behöver hjälp med måltider eller påtagning 
av kläder.

:: Nedfällbara armstöd och höjdinställning underlättar 
vid förflyttning, eftersom brukaren enkelt kan 
placeras i nivå med en säng eller stol.

:: Ett skjuthandtag som kan ställas in i höjdled underlät-
tar arbetet om brukaren till exempel behöver trans-
porteras en kortare sträcka.

UNIKT TVÅDELAT ALB-RYGGSTÖD

Tanken bakom ALB-ryggstödet är att även mycket små 
rörelser och ändringar av ryggens position ger variation 
och ökad muskelaktivitet i muskelkorsetten runt magen, 
ländryggen och bäckenet. Dessa ändringar kan leda till 
att man slipper bli trött i ryggen och att man inte sjunker 
ihop när man sitter. 
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VELA Tango 500El med tillbehör

INSTÄLLBART 

SKJUTHANDTAG HÖJDINSTÄLLNING 

PÅ ANTINGEN 

HÖGER ELLER 

VÄNSTER SIDA

FOTSTÖD

HANDTAG FÖR 

INSTÄLLNING AV 

ALB-LÄNDRYGGS-

STÖD

RYGGSTÖDSFÄSTE

AV TELESKOPTYP

Standardmått för höjdinställning, sitthöjd och ryggstöd är markerade i fetstil
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