VELA Salsa
VARIANT:

100, 110, 120, 130 & 400

VELA Salsa 100 har kort sits med en
lutning som stöttar och stabiliserar
användaren.

VELA Salsa 120 har utskärningar
framtill på sitsens sidor, vilket skapar
en spets som ger användaren stöd
och gott om plats för låren.

VELA Salsa 110

VELA Salsa 100

VELA Salsa 110 har kort sits med en förhöjning på framsidan av sitsen så att användaren undviker känslan av att glida nerför
sätet när sätet framåtlutas.

VELA Salsa 120
(Fotring är tillbehör)

VELA Salsa är en serie av ståstödstolar med broms som främjar användarens självständighet vid olika aktiviteter eftersom den ger en säker och hög arbetsplats.
VELA Salsa ger användaren extra säkerhet och stabilitet eftersom en
framåtlutande sits ger en rak sittställning. Öppen höftvinkeln och det lilla
ryggstödet ger stöd samtidigt som axlar och armar kan röra sig fritt, t.ex.
vid köksarbete eller vid höga arbetsplatser.
Stabila armstöd och centralbroms gör det säkert att resa sig upp och
sätta sig ned – en stor fördel för användare som har mobilitets- eller
balansproblem.
En VELA Salsa-stol gör det möjligt att ställa in en låg sitthöjd så att användaren t.ex. kan hjälpa barn med påklädning. Det går också att ställa in en
hög sitthöjd, så att användaren kan stryka, laga mat eller sätta in ren disk
i skåp.
På VELA Salsa går det att ställa in sitthöjd, -djup, -lutning samt höjden på
rygg- och armstöd. Det gör det möjligt att skapa en ergonomisk sittställning som ger stöd och stabilitet vid olika aktiviteter.

FÖRDELAR
:: VELA Salsa passar personer som har
behov för stöd och stabilitet, särskilt vid
stående uppgifter, t.ex. vid ryggdiagnoser, gikt, gångproblem och liknande.
:: Stöttar en ergonomisk kroppshållning under arbete i hemmet eller på
arbetsplatsen.
:: Bromsen ger extra säkerhet vid
arbetsuppgifter och när användaren
reser sig upp eller sätter sig ned.
:: Möjlighet att ”gå” runt med stolen i låg
sitthöjd.
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STANDARDKONFIGURATION

Höjdinställning, gas

MÅTT OCH VIKT

Sitthöjd
Stolen kan ställas in i intervall om 10
cm:
(verktyg krävs)

Sits bredd x djup
Sitsvinkel
Sittdjup

VELA Salsa 100

VELA Salsa 110

VELA Salsa 120

VELA Salsa 130

VELA Salsa 400

150mm, 200mm eller
260mm

150mm, 200mm eller
260mm

150mm, 200mm eller
260mm

150mm, 200mm eller
260mm

150mm, 200mm eller
260mm

v. 150 mm:
min. höjd 45-60 cm
v. 200 mm:
min. höjd 50-70 cm
v. 260 mm:
min. höjd 60-86 cm

v. 150 mm:
min. höjd 45-60 cm
v. 200 mm:
min. höjd 50-70 cm
v. 260 mm:
min. höjd 60-86 cm

v. 150 mm:
min. höjd 45-60 cm
v. 200 mm:
min. höjd 50-70 cm
v. 260 mm:
min. höjd 60-86 cm

v. 150 mm:
min. höjd 45-60 cm
v. 200 mm:
min. höjd 50-70 cm
v. 260 mm:
min. höjd 60-86 cm

v. 150 mm:
min. höjd 45-60 cm
v. 200 mm:
min. höjd 50-70 cm
v. 260 mm:
min. höjd 60-86 cm

46 x 35 cm

46 x 35 cm

40 x 35 cm

40 x 35 cm

43 x 35 cm

14° (7° fram, 7° bakåt)

14° (7° fram, 7° bakåt)

14° (7° fram, 7° bakåt)

14° (7° fram, 7° bakåt)

14° (2° fram-16° fram)

28-35 cm

28-35 cm

28-35 cm

-

-

Rygg bredd x höjd

38x22 cm (Ergo-rygg)

38x22 cm (Ergo-rygg)

38x22 cm (Ergo-rygg)

-

-

Ryggvinkel

22° (7° fram, 15° bakåt)

22° (7° fram, 15° bakåt)

22° (7° fram, 15° bakåt)

-

-

13 cm

13 cm

13 cm

-

-

Armstöd

8 x 26 cm

8 x 26 cm

8 x 26 cm

8 x 26 cm (tillval)

-

Armstödshöjd, kan ställas in

0-24 cm

0-24 cm

0-24 cm

0-24 cm (tillval)

-

Avstånd mellan armstöd, kan ställas in

38-48 cm

38-48 cm

38-48 cm

38-48 cm (tillval)

-

Tillval

Tillval

Tillval

Tillval

Nej

Höjdinställning av ryggstöd

Sitsrotation
Underrede, storlek

53 x 55 cm

53 x 55 cm

53 x 55 cm

53 x 55 cm

53 x 55 cm

Stolens vikt

17 kg

17 kg

17 kg

14 kg

14 kg

Brukarvikt

125 kg

125 kg

125 kg

125 kg

125 kg

KONSTLÄDER (TILLVAL)
FÖR ENKEL RENGÖRING

Alla stolar från VELA är CE-märkta och lever upp till
kraven i gällande standarder.
VELA Salsa levereras som standard med Phoenix-klädsel, ett material som andas samt är slitstarkt och mycket
bekvämt. VELA Salsa 110 levereras med Zoom-klädsel.
VELA har sin egen klädselverkstad med över 300 slags
skum, textilier och färger på lager, och kan därför möta
de flesta speciella önskemål.

JUSTERING AV
LUTNING
HÖJDINSTÄLLNING
JÄMNGÅENDE
LÖPHJUL

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.
Roterande säte finns som tillval till VELA Salsa 100-130.
En komplett tillbehörslista med varunummer, bilder och
beskrivningar finns på www.vela-stolar.se.

VELA Salsa 130
SADELSÄTE FÖR EN
AKTIV SITTSTÄLLNING
CENTRALBROMS
FÖR EXTRA
SÄKERHET

:: VELA Salsa 130 har ett ”cykelsäte” som ser till att det
är avstånd mellan användarens fötter och att de på så
sätt får en aktiv, stabil och rät sittställning.
:: VELA Salsa 400 med sadelsäte garanterar en ergonomisk sittställning eftersom sitsdesignen ger en
naturlig svankning i ryggen och därmed en öppen
aktiv höftvinkel.

STABILT
UNDERREDE

VELA Salsa 400

VELA Salsa 130 och VELA Salsa 400 har inte rygg- och armstöd.

Exempel på funktioner hos
VELA Salsa 130 & 400
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VELA SALSA 130 & 400

