
VELA Tango 300 & 300El

VELA Tango 300ElVELA Tango 300

VELA Tango 300 är en arbetsstol utvecklad för användare upp till 200 kg. Stolen gör 
det möjligt för användarna att bibehålla sin aktivitetsnivå, sin förmåga att ta sig runt utan 
hjälp och sitt oberoende. Ett unikt bromssystem säkerställer en stabil arbetsplats, och de 
smidigt löpande hjulen gör det möjligt för användaren att ”gå” med stolen och samtidigt 
sitta ner. Stolen är robust och tål tung vikt, intensiva rörelser och rastlösa användare.

FÖRDELAR

:: VELA Tango 300 rekommenderas för 
personer med funktionshinder till följd 
av exempelvis fetma, ryggdiagnoser, 
försämrad gång och spasticitet

:: Stabil och stödjande arbetsstol för 
vardagliga arbetsuppgifter, t.ex. i köket 
för användare upp till 200 kg

:: Stabil ram och central broms garan-
terar att stolen är säker för personer 
med fetma eller ofrivilliga rörelser

:: Det är möjligt för användaren att ”gå” 
med stolen och samtidigt sitta ner

:: Stolens ergonomiska säte och rygg 
erbjuder stöd, komfort och en opti-
mal sittställning

VELA Tango 300 med gasfjäderhöjdin-

ställning justeras enkelt till den enskilda 

användaren och aktiviteten. Stolen är 

lätt att anpassa till flera olika användare, 

t.ex. på rehabiliterings- och dagcenter.

VELA Tango 300El är lämpad för 

användare som behöver stöd för att 

resa sig upp och sätta sig ner. Den 

steglösa, elektriska höjdjustering-

en garanterar att det är säkert och 

bekvämt att byta sitthöjd.

VELA Tango 300 är särskilt väl lämpad för användare som är överviktiga 
eller lider av ofrivilliga rörelser, t.ex. personer med spasticitet. Alla stolens 
delar är gjorda av slitstarka och tåliga material, vilket gör det till en säker 
och stabil stol som kan användas för vardagliga aktiviteter. Detta gäller så-
väl rehabilitering och träning som aktiviteter hemma och på arbetsplatsen.

De stabila armstöden och den centrala bromsen ger säkerhet när använ-
daren sätter sig i och reser sig ur stolen - även när användaren lutar sig 
på armstöden med full vikt.

VELA Tango har riktningsstabila, smidigt löpande hjul, med gott om plats 
för fötterna. Användaren kan ”gå” med stolen och samtidigt sitta ner och 
därmed ta sig runt utan assistans.

VELA Tango 300: Justerbar sitthöjd och justerbara ryggstöd och armstöd 
säkerställer mycket goda förutsättningar för en bra sittposition, med stöd 
och komfort vid olika aktiviteter.

VELA Tango 300El: Elektrisk sätesjustering gör det möjligt för användaren 
att resa sig upp och sätta sig ner utan assistans. Användaren kan enkelt 
anpassa sitthöjden till olika aktiviteter medan han/hon sitter i stolen.
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 VELA Tango 300 VELA Tango 300El

Höjdjustering Permanent höjd eller 150 mm rörelse med hjälp av gas (tillval) 150 mm eller 200 mm rörelse

Sitthöjd vid permanent höjd 42-52 cm (justeras med hjälp av verktyg) vid 150 
mm gas: 44-59 cm

vid 150 mm: 42-57 cm

vid 200 mm: 49-69 cm

Sätesbredd x sätesdjup 58 x 48 cm (XXX-säte) 58 x 48 cm (XXX-säte)

Sittdjup 46-56 cm 46-56 cm

Ryggstödshöjd x ryggstödsdjup 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

Armstödsstoppning 7 x 35 cm 7 x 35 cm

Armstödshöjd
(justeras med hjälp av verktyg)

0-24 cm eller 0-34 cm 0-24 cm eller 0-34 cm

Avstånd mellan armstöd (justeras 

med hjälp av verktyg)

53-64 cm 53-64 cm

Ramstorlek 58 x 58 cm 58 x 58 cm

Stolens vikt 29 kg 37 kg

Användarvikt 200 kg (gas 175 kg) 200 kg
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SÄKER OCH STABIL 
CENTRAL BROMS

OMKOPPLARE FÖR ELEK-
TRISK HÖJDJUSTERING

HÅLLBARA OCH RIKT-
NINGSSTABILA HJUL

HÅLLBARA OCH RIKTNINGS-
STABILA HJUL

Exempel på VELA Tango 300-funktioner

STABIL OCH
HÅLLBAR RAM

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

VELA Tango kommer som standard i svart phoenix-tyg, 
som är hållbart, mycket bekvämt och andas. VELA har 
sin egen möbelverkstad, som alltid har mer än 300 
typer av skum, textilier och färger i lager. Om det finns 
behov av ännu mer rengöringsvänliga material erbjuder 
VELA ett stort urval av konstläder eller möjlighet till olika 
sätesöverdrag

TILLBEHÖR OCH SÄRSKILDA LÖSNINGAR

Alla VELA-arbetsstolar kan beställas med ett stort urval 
av tillbehör och särskilda lösningar för att stolen ska 
kunna anpassas till enskilda användares behov. Detta 
kan till exempel vara ett särskilt handtag som utvecklats 
för personer med artrit i händer och fingrar. VELA er-
bjuder individuella lösningar rörande stoppning, kom-
fort, stöd, handtag och elektrisk justering.

För speciella behov i form av en ännu mer robust stol 
eller en högre maxbelastning, kontakta VELA direkt för 
skräddarsydda lösningar.

VELA Tango 300 är mycket slitstark och hållbar och tål 
därför konstant användning kombinerat med tung vikt och 
intensiva rörelser. Stolen kan anpassas till användare med 
spasticitet med hjälp av olika specialtillverkade säten, rygg-
stöd och tillbehör som ger stöd åt kroppen.

En fullständig lista över tillbehör med artikelnummer, 
bilder och beskrivningar finns på www.vela-stolar.se.

 ARBETSMILJÖ

:: Höjdjustering av sätet förbättrar arbetspositionen för 
vårdpersonal, t.ex. när en sittande användare behöver 
hjälp med stöd för att ställa sig upp.

:: Höjdjusteringen innebär att användaren kan placeras 
högt upp och enkelt placeras på samma nivå som en 
säng eller en stol när användaren ska flyttas.

:: Det höjdjusterbara tryckhandtaget underlättar arbetet 
om användaren ska flyttas en kort sträcka.
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FÖRSTÄRKT OCH 
STABILT ARMSTÖD 


