
VELA Tango 300 & 310

VELA Tango 300EVELA Tango 300 VELA Tango 310E

NY
Upp till 300 kgUppresningshjälp 4XL-sits(b: 72 d: 50)

Användare som väger upp till 300 kg kan nu bli mer självständiga med hjälp av en 
robust arbetsstol. Det innebär att de kan ta sig runt och vara mer aktiva i vardagen 
utan att trötta ut sig i onödan. Användaren kan trycka gå runt i stolen i sittande po-
sition tack vare stolens hjul, samtidigt som stolen förblir stabil och säker med hjälp 
av stolens handbroms. Med eldriven höjdjustering får användaren hjälp att resa sig 
upp och sätta sig ner, och de kan enkelt ändra sitthöjden.

FÖRDELAR

:: Robust, CE-märkt stol för överviktiga 
användare upp till 300 kg

:: Hjälper användare att resa och sätta 
sig ner med eldriven höjdjustering

:: Stabil och stödjande upprätt sittpositi-
on som öppnar upp luftvägar och där-
med minskar trötthet

:: Avlastning av höft- och knäleder och 
gör att du kan spara energi genom att 
gå stolen

:: Trygghet och en stabil sittposition un-
der aktiviteter med en säker central-
broms

Användare som är kraftigt överviktiga får möjlighet att ta sig från sängen 
eller en vanlig stol till en säker och stabil arbetsstol som gör det lättare att 
utföra aktiviteter. VELA Tango 300/310-serien är väldigt robust och kan 
användas till ett flertal aktiviteter både i hemmet, på jobbet samt under 
rehabilitering och träning.

Användaren kan lättare hämta andas och se till att de får nog med syresät-
tning i blodet tack vare stolens upprätta sittposition. Dessutom avlastas 
ben, knän och höfter när man utför aktiviteten sittandes, vilket resulterar 
i mindre trötthet samt muskel- och ledvärk. Användare kan gå stolen 
framåt i sittande position och blir därmed mer oberoende under olika 
aktiviteter, som t.ex. matlagning, vilket i sin tur förhindrar immobilitet.

De robusta armstöden på en säker, bromsad stol gör det tryggt att resa 
sig upp och sätta sig ner. Stolen ger dessutom god komfort då både sit-
thöjd, ryggstöd och armstöd kan justeras utifrån användarens kropp och 
behov av stöd.

El-höjdjustering kan användas till utstigningshjälp och innebär att sitthöj-
den kan justeras till olika aktiviteter via en enkel knapptryckning. På så sätt 
kan användaren spara energi under dagens lopp.

Max. belastning upp till 200 kg. Använ-

daren får som standard en fast sitthöjd 

som inte kan ändras.

Max. belastning 200 kg. Användaren 

får utstigningshjälp och kan ändra 

sitthöjden med hjälp av eldriven 

höjdjustering.

Max. belastning 300 kg. Användaren 

får utstigningshjälp och kan ändra 

sitthöjden med hjälp av eldriven 

höjdjustering.



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

Bariatriska stolar från VELA levereras som standard i svart 
Phoenix-tyg, som är slitstark, andas och väldigt bekväm.

Om extra ”rengöringsvänliga” material behövs erbjuder 
VELA ett stort urval av konstläder, eller alternativet med 
olika sittskydd.

TILLBEHÖR OCH SÄRSKILDA LÖSNINGAR

VELA Tango 300/310 är mycket tålig och hållbar, den tål 
därför ständig användning under tunga belastningar

Kan användas av flera användare, t.ex. i rehabiliterings- 
och dagscentra.

Komplett tillbehörslista med artikelnummer, bilder och 
beskrivningar finns på www.vela-stolar.se

 ARBETSMILJÖ

:: Elektrisk höjdjustering av sits förbättrar arbetsläget för 
vårdare, t.ex. om användaren behöver hjälp med över-
föring, t.ex. från sittande till stående.

:: Med elektrisk höjdjustering kan användaren placeras 
högt och i nivå med en säng eller stol när man till ex-
empel ska förflyttas däremellan.

:: Tryck på handtaget om användaren behöver flyttas 
korta avstånd.

 VELA Tango 300 VELA Tango 300E VELA Tango 310E

Höjdjustering Permanent höjd eller 

150 mm rörelse med hjälp av gas (tillval)

150mm eller 200mm rörelse 150mm rörelse

Sitthöjd 
(mätt från golv till underkanten av sits)

Alla sitthöjder har mäts utan viktbelastning

vid permanent höjd (justeras med verktyg):

40-50 cm (47-57 cm inkl. säte) 

vid 150 mm gas: 
40-55 (47-62 cm inkl. säte)

vid 150 mm:
40-55 cm (47-62 cm inkl. säte)

vid 200 mm:
45-65 cm (52-72 cm inkl. säte)

vid 150 mm:
36,5-50,5 cm (45-60 cm inkl. säte)

Sätesbredd x sätesdjup x säteshöjd 58 x 48 x 7 cm (XXX-säte) 58 x 48 x 7 cm (XXX-säte) 72 x 50 x 8,5 cm (4XL-säte)

Sittdjup (justeras med hjälp av verktyg) 46-56 cm 46-56 cm 46-56 cm

Ryggstödshöjd x ryggstödsdjup 38 x 43 cm (CX-rygg) 38 x 43 cm (CX-rygg) 38 x 43 cm (CX-rygg)

Höjdjustering av ryggstöd 

(justeras med hjälp av verktyg)

0-15 cm 0-15 cm 0-15 cm

Armstödsstoppning, P.U. 7 x 35 cm 7 x 35 cm 7 x 35 cm

Armstödshöjd
(justeras med hjälp av verktyg)

0-24 cm 0-24 cm 0-24 cm

Avstånd mellan armstöd 

(justeras med hjälp av verktyg)

53-64 cm 53-64 cm 70-75 cm

Ramstorlek 54 x 54 cm 54 x 54 cm 54 x 54 cm

Stolens vikt 29 kg 37 kg 42 kg

Max belastning 200 kg (175 kg v. gas) 200 kg 300 kg

Rekommenderad brukarvikt 130-160 kg 130-175 kg 130-250 kg

Artikelnummer 5024 5105 5106

STANDARDKONFIGURATION
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Funktioner hos VELA Tango 300/310

www.vela-stolar.seVermund Larsen Sverige AB C/O RSM Göteborg KB :: Bohusgatan 15 :: 411 39 Göteborg :: Tlf: 031 30 118 73 :: mail@vela-stolar.se

SÄKER OCH STABELL 
CENTRAL BROMS

KONTAKT FÖR ELEK-
TRISK HÖJDJUSTERING

HÅLLBARA, RIKT-
NINGSSTABILA HJUL

FÖRSTÄRKT 
RYGGSTOLPE

FÖRSTÄRKTA 
ARMSTÖD

STABILT OCH 
HÅLLBART 

UNDERREDE 


