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VELA Samba 120

VELA Samba är en ståstödstol som ger stöd under en omväxlande arbetsdag med 
både sittande och stående arbete. Den möjliggör en ergonomisk arbetsställning 
med öppen höftvinkel, så att användaren stöttas i en hälsosam arbetsställning un-
der hela arbetsdagen. VELAs ståstödstolar är perfekta i arbetsmiljöer med varieran-
de arbetshöjd – både låg och mycket hög.

FÖRDELAR

:: VELA Samba ståstödstol ger stabilitet 
på jobbet eller i hemmet, t.ex. vid va-
rierande kontorsarbete.

:: En ståstödstol gör det möjligt att ändra 
sittställning under arbetsdagen.

:: Ståstödstolar passar bra på arbetsplat-
ser där det finns både sittande och 
stående arbetsuppgifter.

:: VELA Samba ger en öppen höftvinkel 
och därigenom en sittställning där rygg 
och länd hålls raka och man får en 
ergonomisk, hälsosam arbetsställning.

www.vela-stolar.se

VELA Samba 120 har utskärningar framtill på sitsens sidor, 

vilket ger bra plats till låren, en öppen höftvinkel och stöttar 

användaren i en närmast stående arbetsställning.

VELA Samba ståstödstolar ger en aktiv sittställning med öppen höft-
vinkel och lätt avstånd mellan fötterna. Det gör att länden är lätt böjd 
och ryggen rak. Därför får användaren optimala förutsättningar för en 
ergonomiskt god sittställning.

Hög sitthöjd gör det möjligt att arbeta vid höga arbetsplatser och bord 
och ger avlastning vid praktiska sysslor i hemmet, t.ex. när man stry-
ker eller diskar. En VELA ståstödstol är perfekt som extrastol, eftersom 
byte mellan flera stolar ger bästa möjliga förutsättningar att variera sin 
sittställning.

På VELA Samba går det lätt att ställa in sitthöjd, -djup och -lutning samt 
ryggstödets höjd och vinkel. Det gör att det går att ställa in en ergono-
misk sittställning som ger stöd och stabilitet vid olika aktiviteter. 

Tillbehör: VELA Samba ståstödstol kan fås med höjdinställningsbara 
armstöd. Armstöd kan vara en fördel när man reser sig upp ur och sätter 
ned sig på stolen och ger även stöd när man ändrar sittställning.
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 VELA Samba 120

Höjdinställning, gas 200 mm eller 260 mm grepp

Sitthöjd v. 200 mm:
50-70 cm

v. 260 mm:
60-86 cm*

Sits bredd x djup 40 x 35 cm

Sitsvinkel 14° (7° fram, 7° tillbaka)

Sittdjup 28-35 cm

Rygg bredd x höjd 38 x 22 cm (ergo-rygg)

Ryggvinkel 22° (7° fram, 15° tillbaka)

Höjdinställning av ryggstöd 13 cm

Armstöd 8 x 26 cm (tillval)

Armstödshöjd, kan ställas in 0-24 cm (tillval)

Avstånd mellan armstöd, kan ställas in 30-48 cm (tillval)

Sitsrotation 90° höger/90° vänster

Underrede, storlek Ø 64,5 cm

Stolens vikt 12 kg

Användarvikt 125 kg

Varunr. 4102-4

STANDARDKONFIGURATION
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70
1.

3
17

 ©
 V

e
rm

u
n

d
 L

ar
se

n
 A

/S

Alla stolar från VELA är CE-märkta och lever upp till 
kraven i gällande standarder.

VELA Samba levereras som standard med zoom-klädsel, 
ett material som andas samt är slitstarkt och mycket 
bekvämt. 

TILLBEHÖR OCH SPECIALLÖSNINGAR

Alla stolar från VELA kan beställas med olika tillbehör, 
t.ex. andra sitsar och ryggstöd, vilket gör att stolen kan 
anpassas utifrån den enskildes behov. VELA erbjuder 
även individuella lösningar vad gäller klädsel, komfort, 
armstöd och spakar.

En komplett tillbehörslista med varunummer, bilder och 
beskrivningar finns på www.vela-stolar.se.

FAST STÅPLATS ELLER HJUL?

VELA Samba ståstödstol har som standard glidskor som 
får stolen att stå fast. VELA Samba kan dock även fås 
med ett stort urval av olika hjul.

:: Vanliga, lättrullande hjul som passar de flesta beho-
ven.

:: Tröga hjul är särskilt lämpade till ståstödstolar. Hjulen 
rullar med motstånd, så att stolen inte rullar iväg utan 
kan stötta användaren när hen sitter/står.

:: Hjul med lastbroms bromsar stolen när det finns en 
viktbelastning på stolen och skapar därigenom en 
stabil och säker arbetsplats. De här hjulen är lämpliga 
t.ex. vid höj- och sänkbara skrivbord där det är viktigt 
att stolen står helt stilla.

:: Hjul med friviktsbroms kan bara rulla om stolen är 
viktbelastad. De är särskilt lämpliga om användaren 
behöver förflytta sig medan hen sitter på stolen, men 
att stolen står helt stilla när hen reser sig.

:: VELA har lösningar för olika typer av golvbeläggning, 
t.ex. matta, linoleum samt specialbehov.
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