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Ergonomiske 
barnestole
Til aktivitet, aflastning, skole og hjem

Stole fra VELA

giver børn med 

funktionsnedsættelse 

mulighed for deltagelse 

og aktivitet i

dagligdagen



 VELA Hip Hop 100 VELA Hip Hop 100 

 VELA Tango 100S VELA Tango 100S 

:: Bremse og armlæn giver ekstra sikkerhed og øget 
koncentration ved arbejde og aktivitet

:: Armlæn og bremse letter ind- og udstigning
:: Armlæn stabiliserer når barnet rejser og sætter sig
:: Aflaster, indrammer og giver stabilitet til barnet
:: Komfortabelt og indstilleligt sæde, ryglæn og kip 

støtter en ergonomisk siddestilling
:: Ryglæn giver god, ergonomisk lændestøtte
:: Muligt at bruge stolen som gå-støtte
:: Forskellige sæder og rygge kan kombineres ift. 

barnets alder og behov
:: Stort udvalg af tilbehør og specialløsninger

VELA Hip Hop 100
:: Højdeindstilling i højre og venstre side
:: Sæde med bassin bestående af skumplader, der 

kan ombyttes eller skiftes, for optimal siddestilling
:: Polster har god slidstyrke og er vandafvisende
:: Stolens funktioner er lette at overskue

VELA Hip Hop 100 med E1-sæde og -ryglæn
:: Ekstra kort siddedybde samt mulighed for sæde-

bredde helt ned til 25 cm
:: Fodplade (tilbehør) giver mulighed for støttende, 

stabil og ergonomisk god siddestilling i højden

VELA Tango 100S
:: God ergonomi, støtte og komfort for en optimal 

siddestilling, som fremmer aktivitet og deltagelse
:: Ryglæn kan låses i fast vinkel for ekstra lændestøtte

VELA Tango 100S med kropsstøtter
:: Nakkestøtte og kropsstøtter giver ekstra stabilitet 

og tryghed når barnet sidder i stolen

Aktivitets- og skolestole

AKTIVITETS- OG SKOLESTOLE

 VELA barnestole er udviklet for, at børn og unge med funktionsnedsættelse kan bevare aktivitetsniveau og uafhængighed i hjemmet, til 
fritidsaktiviteter, i institutioner og i skolen. Barnestole har fire letløbende hjul og en unik centralbremse, der yder sikkerhed og stabilitet.

med E1-sæde og -ryglæn samt sele

med nakke- og kropsstøtter

VELA Blues 210 

:: Kompakt og manøvredygtig el-kørestol kan bruges 
inde og hvor pladsen er trang

:: Mange indstillingsmuligheder, via el-kontakter eller 
manuelle greb, for en god, ergonomisk siddestilling

:: Nem ind- og udstigning
:: Stort udvalg af tilbehør og specialløsninger
:: Kan fås i udgaver, der er godkendt som sæde i biler

VELA Blues 210
:: Minimal vendediameter pga. centerdrev  
:: Gode køreegenskaber og meget manøvredygtig
:: Brugeren kan opnå aflastning og hvile i stolen

YOU-Q Luca Junior
:: Kører godt på fx græs, brosten, og i bakket terræn
:: Kan fås med forhjulstræk, centerdrev eller 

baghjulstræk
:: Meget kraftige motorer
:: Retningsstabil og manøvredygtig
:: Brugeren kan opnå aflastning og hvile i stolen
:: Forhjulstræk muliggør 90° vinkling af benene

EL-KØRESTOLE

med Comfort II-sæde
og kontaktboks

med forhjulstræk
YOU-Q Luca Jr.



 VELA Tango 100ES

VELA Tango 100ES  

 VELA Tango 100ES 

VELA Hip Hop 300El

:: Trinløs elektrisk højdeindstilling af sæde giver 
ubesværet og sikker ændring af siddehøjde

:: Elektrisk højdeindstilling letter ind- og udstigning 
og optimerer siddehøjden, for øget deltagelse

:: Armlæn og bremse letter ind- og udstigning
:: Komfortabelt og letindstilleligt sæde, ryglæn og kip
:: Stolen kan ”vokse” i takt med at barnet vokser, 

da sæde og ryglæn let kan udskiftes til andre 
størrelser

:: Specielle sæder og rygge kan give ro ved fx 
koncentrations- og indlæringsbesvær

:: Stabilt understel og centralbremse giver sikkerhed, 
støtte og ro ved aktivitet og når barnet rejser sig

:: Stort udvalg af tilbehør og specialløsninger
:: Støttende arbejdsplads til daglige aktiviteter

VELA Tango 100ES
:: God ergonomi, støtte og komfort for en optimal 

siddestilling, som fremmer aktivitet og deltagelse

VELA Tango 100ES med ES5-ryglæn
:: Højt ryglæn med sidevulster der stabiliserer og 

støtter barnet til at sidde uden brug af kropsstøtter 

VELA Tango 100ES med kropsstøtter
:: Nakkestøtte og kropsstøtter giver ekstra stabilitet 

og tryghed når barnet sidder i stolen

VELA Hip Hop 300El med elektrisk højdeindstilling
:: Elektrisk højdeindstilling giver barnet mulighed for 

leg i gulvhøjde og selv komme ind og ud af stolen
:: Ekstra kort siddedybde samt mulighed for sæde-

bredde helt ned til 25 cm (E1-sæde)
:: Stabilt understel og 4-hjuls centralbremse giver 

sikkerhed og ro i siddestillingen

:: Siddeenheden kan tiltes 24° bagover, fx til hvile

SKOLESTOLE (ELEKTRISK HØJDE)

 VELA barnestole er udviklet for, at børn og unge med funktionsnedsættelse kan bevare aktivitetsniveau og uafhængighed i hjemmet og 
i skolen. Barnestole giver bedre arbejdsmiljø for hjælpere og forældre, ved løft og forflytning af barnet.

med nakke-, krops og sidestøtter

 Bemærk: De viste stole kan være konfigureret 
med tilbehør der ikke er standard på stolen

med ES5-ryglæn

med sidestøtter

 VELA Twist Jr.

:: VELA Twist Jr. er en hybrid mellem VELAs aktivitets- 
og skolestole og den klassiske manuelle kørestol

VELA Twist med elektrisk højdeindstilling
:: 34 cm elektrisk højdeindstilling af sæde giver 

fleksibilitet, rækkevidde og uafhængighed
:: Barnet kan selv ændre sin siddehøjde
:: Let at komme rundt mellem lokaler eller hjemme
:: Støtte og komfort i siddestillingen for en god 

siddestilling, som fremmer aktivitet og deltagelse
:: Opklappelige armlæn og drivhjul med ”skjult” bremse
:: Bremse giver ekstra sikkerhed ved arbejde, samt 

når barnet rejser eller sætter sig
:: Stort udvalg af tilbehør og specialløsninger

MANUEL KØRESTOL

AKTIVITETS- OG SKOLESTOLE

Aktivitets- og skolestole
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Inklusion blev introduceret i 1994 i en internati-
onal erklæring om børns ret til uddannelse.

I denne erklæring blev det vedtaget, at alle børn og unge – også 
dem med særlige behov – har ret til uddannelse, på lige fod med alle 
andre. Dette betyder, at skoler skal tage hensyn til den forskellighed 
og de forudsætninger, hver enkel har ift. indlæring. I 2009 tilskrev 
Danmark sig FN’s Børnekonvention, om at skabe en skole for alle.

Et vigtigt element for, at inklusion kan foregå vellykket er, at elevernes 
trivsel skal kunne fastholdes i takt med øget inklusion. Dette betyder, 
at hvert enkelt barn med specielle behov, der kan gå i en normal 
klasse, bør støttes i den konventionelle undervisning.

Inklusion er, for VELA, at barnet har en oplevelse af, at være en værdi-
fuld deltager – både socialt og fagligt. Dette kræver, at der tages hånd 
om barnet, og at barnet skal trives og have mulighed for at udvikle 
sig. For at trivsel kan fastholdes, kræver det at de psykiske, såvel som 
de fysiske rammer optimeres i forhold til deltagelse og læring, hvilket 
bør ske med den nødvendige støtte og de rigtige hjælpemidler.

Inklusion og uddannelse

Gode råd om ergonomi
God ergonomi er vigtigt for børn og unge med 
funktionsnedsættelser, da mange aktiviteter 
foregår siddende, og for hjælpere og terapeuter 
ift. arbejdsmiljøet, fx ved støtte, skole og træning.

1. God ergonomi er ikke én bestemt siddestilling, men derimod variation og 

skift mellem arbejdsstillinger i løbet af dagen, fx ved at skifte siddestilling 

ved forskellige aktiviteter i skolen.

2. Brug stolens indstillingsmuligheder af sæde, ryglæn og kip for at få en va-

rieret arbejdsstilling, gerne med stillingskifte i forhold til arbejdsopgaverne. 

3. Placer stolen tæt på opgaven og undgå stillinger, hvor der arbejdes med 

foroverbøjet ryg og nakke eller med lang rækkeafstand.

4. Brug stolens højdeindstilling, så aktiviteter med løftede skuldre og arme 

undgås. Højdeindstilling letter fx også hjælperens arbejde ved forflytninger.

 En voksen bør altid hjælpe barnet med at indstille stolen, så stolen ind-

stilles hensigtsmæssigt for barnet i forhold til aktiviteten.
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