VELA Tango 510
Högt ryggstöd med stöd på
sidorna. Kan ställas in i höjdled
och olika vinklar och ger bra
stöd och stabilitet. Inställbart
nackstöd ger stöd när stolen
lutas till viloposition

Högt ryggstöd som kan ställas
in i höjdled och olika vinklar
samt ett inställbart nackstöd ger
brukaren bra stöd för ryggen
och huvudet när stolen lutas till
viloposition

VELA Tango 510

VELA Tango 510El
(Fotstöd, ES5-ryggstöd och SW-nackstöd är tillbehör)

VELA Tango 510 har det allra senaste inom arbetsstolar. Utöver en aktiv sittställning ger stolen
även möjlighet för avlastning och en bra viloposition under dagens gång, vilket personer med
funktionsnedsättning kan behöva som variation och avlastning i förhållande till den aktiva sittställningen. VELA Tango 510 erbjuder utöver de vanliga fördelarna och möjligheterna hos en
aktiv arbetsstol även ett högt ryggstöd, ett nackstöd och möjlighet att luta sitsen kraftigt bakåt,
vilket ger unik möjlighet för en varierad, ergonomisk sittställning eller avlastning och vila.
VELA Tango 510 är särskilt lämplig för personer med funktionsnedsättningar
eftersom stolen ger brukaren extra säkerhet och stabilitet vid dagliga aktiviteter, samtidigt som den ger möjlighet för bra stöd och avlastning i viloposition. Dessutom finns möjlighet till stor variation av sittställningen tack vare
att sitsen kan lutas kraftigt bakåt.
VELA Tango 510 kan ställas in i höjdled med antingen manuella eller elektriska reglage. Elektrisk inställning av sitthöjden är särskilt lämpligt för brukare med nedsatt muskelstyrka eller rörlighet, eftersom det gör att de kan resa
sig och sätta sig utan besvär samtidigt som de slipper smärtsamma dunsar
och stötar. Manuell inställning av sitthöjden passar för brukare som kan resa
sig och sätta sig delvis på egen hand.
Stolens många inställningsmöjligheter och sitsens och ryggstödets ergonomiska utformning ger bästa möjliga förutsättningar för att skapa en ergonomisk sittställning som ger stöd och komfort vid olika aktiviteter. Alla funktioner kan enkelt ställas in av brukaren själv medan han/hon sitter i stolen.
Centralbromsen och de stabila armstöden gör det säkert att sätta sig i och
resa sig ur stolen. Med fyra lättrullade hjul och gott om utrymme för fötterna är det också enkelt att ta sig runt i hemmet på egen hand.

FÖRDELAR
:: Högt ryggstöd och nackstöd i kombination med möjligheten att luta
sitsen kraftigt bakåt ger avlastning
och en god viloposition
:: Inställbar sits, högt ryggstöd och
armstöd ger möjlighet till en stabil
och ergonomisk sittställning – med
gott stöd för hela ryggen
:: Stabilt underrede och centralbroms
ger extra säkerhet när brukaren ska
resa eller sätta sig
:: Enkel inställning av sitshöjden med
gas eller el gör det möjligt att skapa
både en hög och en låg arbetsplats
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STANDARDKONFIGURATION

Höjdinställning
Sitthöjd
Sitthöjden kan ställas in i följande intervall:

VELA Tango 510

VELA Tango 510El

Gasfjäder: 150 mm eller 200 mm rörelse

Elektrisk: 200 mm eller 300 mm rörelse

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

47 x 49 cm (CY-sits)

47 x 49 cm (CY-sits)

Sits, bredd x djup

Ryggstödsvinkel
Höjdinställning av ryggstöd
Nackstöd, bredd x höjd
Armstödsdyna (PU-armstöd)
Armstödshöjd, inställning, nedfällbara

10° framåt, 15° bakåt

10° framåt, 15° bakåt

38 x 50 cm (T3-ryggstöd)
43 x 47 cm (ES5-ryggstöd)

38 x 50 cm (T3-ryggstöd)
43 x 47 cm (ES5-ryggstöd)

4° framåt, 22° bakåt

4° framåt, 22° bakåt

5 cm

5 cm

28 x 16 cm (T3)
26 x 13 cm (SW)

28 x 16 cm (T3)
26 x 13 cm (SW)

9 x 25 cm (PU-armstöd)

9 x 25 cm (PU-armstöd)

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

27 kg

34 kg

Brukarvikt, max.

160 kg

160 kg

90° till höger/90° till vänster

90° till höger/90° till vänster

Sitsrotation

Standardmått för höjdinställning, sitthöjd, ryggstöd och nackstöd är markerade i fetstil

Alla stolar från VELA är CE-märkta och uppfyller gällande standarder.
VELA Tango 510 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

INSTÄLLBART
NACKSTÖD

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
reglering.

HÖJDINSTÄLLNING
PÅ ANTINGEN
HÖGER ELLER
VÄNSTER SIDA

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.

RYGGSTÖDSFÄSTE AV
TELESKOPTYP

FOTSTÖD

:: 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 underlättar arbetet om brukaren till exempel behöver transporteras en kortare sträcka.

VELA Tango 510El
Inställd med max. 15° bakåtlutning
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MÅTT OCH VIKT

Sitsvinkel
Rygg, bredd x höjd
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