
VELA Tango 100 & 200 El

VELA Tango 100El VELA Tango 200El

VELA Tango är en serie arbetsstolar som är utvecklade för att brukaren trots sin funk-
tionsnedsättning ska kunna behålla sin aktivitetsnivå och sitt oberoende i hemmet 
eller på jobbet. Stolens elektriska höjdinställning gör det t.ex. möjligt för människor 
med rörelsesvårigheter att resa och sätta sig på egen hand. Stolen har en unik cen-
tralbroms vilket ger brukaren en stabil arbetsplats, något som innebär att till exempel 
köksarbete som involverar knivar eller kokande vatten kan utföras på ett säkert sätt.

FÖRDELAR

:: Steglös elektrisk höjdinställning av 
sitsen ger skonsam och trygg juste-
ring av sitthöjd för personer med t.ex. 
reumatism, gångsvårigheter, skleros 
och Parkinsons sjukdom

:: Stabilt underrede och centralbroms 
ger extra säkerhet när brukaren ska 
resa eller sätta sig

:: Stabil och stödjande arbetsplats för 
dagliga uppgifter i t.ex. köket

:: Möjlighet att ”gå” fram sittande i sto-
len

VELA Tango El är särskilt lämplig för personer med funktionsnedsätt-
ning. Stolen ger brukaren säkerhet och stabilitet vid dagliga aktiviteter. 
Det gäller både vid rehabilitering och träning och både i hemmet och 
på arbetsplatsen. Sitsen höjs och sänks steglöst med hjälp av den elek-
triska höjdregleringen, så att brukare vars muskelstyrka eller rörlighet är 
nedsatt på grund av reumatism, skleros och liknande kan resa och sätta 
sig utan besvär, samtidigt som de slipper smärtsamma dunsar och stötar.

Den elektriska höjdinställningen ger assistenter en bättre arbetsmiljö 
eftersom brukaren kan placeras högt vid t.ex. hjälp med påtagning av 
kläder eller placeras i samma höjd som en säng eller stol vid förflyttning.
Med lättrullade hjul och gott om utrymme för fötterna kan brukaren 
enkelt ”gå” fram sittande i stolen och därmed ta sig runt på egen hand i 
hemmet eller på jobbet.

Möjligheten att ställa in sitsens höjd, djup, lutning samt position för 
rygg- och armstöd ger bästa möjliga förutsättningar för att skapa en 
ergonomisk sittställning som ger stöd och komfort vid olika aktiviteter. 
Alla funktioner kan ställas in medan brukaren sitter i stolen.

VELA Tango 200El passar personer 

som har behov av komfort och ett 

högre ryggstöd. Sitsen är större och 

ryggstödet är högre än på VELA Tango 

100El, och ryggstödet kan låsas i en 

fast vinkel.

VELA Tango 100El har ett lågt ryggstöd 

som ger bra stöd för ländryggen. Det 

låga ryggstödet ger möjlighet till fri rör-

lighet för rygg, axlar och armar vid olika 

aktiviteter. 

(Fotstöd finns som tillbehör)

ELEKTRISK 
HÖJD-

INSTÄLL-
NING
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 VELA Tango 100El VELA Tango 200El

Höjdinställning, elektrisk 200 mm eller 300 mm rörelse 200 mm eller 300 mm rörelse

Sitthöjd 
Sitthöjden kan ställas in i följande intervall:

r. 200 mm:
40–60 cm, 42–62 cm, 44–64 cm, 46–66 cm

r. 300 mm:
45–75 cm, 47–77 cm, 49–79 cm, 51–81 cm

r. 200 mm:
40–60 cm, 42–62 cm, 44–64 cm, 46–66 cm

r. 300 mm:
45–75 cm, 47–77 cm, 49–79 cm, 51–81 cm

Sits, bredd x djup 44 x 44 cm (Y-sits) 47 x 49 cm (CY-sits)

Sitsvinkel* 6° framåt, 3° bakåt 6° framåt, 3° bakåt

Sitsdjup 37–44 cm 33–49 cm

Rygg, bredd x höjd 37 x 30 cm (Y-ryggstöd) 43 x 45 cm (CY-ryggstöd)

Ryggstödsvinkel 15° framåt, 12° bakåt 20° framåt, 6° bakåt

Höjdinställning av ryggstöd 10 cm 13 cm

Armstödsdyna (PU-armstöd) 9 x 30 cm 9 x 30 cm

Armstödshöjd, inställning 0–24 cm 0–24 cm

Avstånd mellan armstöd, inställning 37–48 cm 41–55 cm

Underrede, storlek 55 x 55 cm 55 x 55 cm

Stolens vikt 27 kg 29 kg

Brukarvikt, max. 160 kg 160 kg

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

VELA Tango levereras som standard i svart Phoenix-tyg 
som är slitstarkt, andas och är mycket bekvämt. VELA 
har en egen stoppningsverkstad som alltid har över 300 
typer av skum, textilier och färger i lager. Vid behov av 
extra lättrengjorda material erbjuder VELA ett stort urval 
av konstläder eller möjlighet att byta mellan olika sitsöver-
drag.

TILLBEHÖR OCH SPECIALLÖSNINGAR

Alla arbetsstolar från VELA kan beställas med en mängd 
olika tillbehör och speciallösningar så att stolen kan an-
passas efter den enskilde brukarens behov, t.ex. ett hand-
tag särskilt utvecklat för personer med reumatiska händer 
och fingrar. VELA kan erbjuda individuella lösningar för 
stoppning, komfort, stöd, grepp och elektrisk inställning.

Sitsrotation med lås skapar trygghet för brukaren vid för-
flyttningar. Sitsen roteras medan brukaren sitter i stolen, 
och avstånden vid förflyttning till rullstol eller annan stol 
minimeras.

På artrodessitsen är sittytan tvådelad längst fram. Detta är 
en fördel t.ex. för brukare med stel höftled och benam-
puterade brukare, eftersom benens ställning och vinkel i 
förhållande till sätet kan ställas in oberoende av varandra.

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

 ARBETSMILJÖ

:: Elektrisk inställning av sitsens läge i höjdled med hjälp 
av en handenhet ger assistenter en bättre arbetsställ-
ning, t.ex. om brukaren behöver hjälp med måltider 
eller påtagning av kläder.

:: Den elektriska höjdinställningen gör att brukaren enkelt 
kan placeras högt vid hjälp med att resa sig och sätta 
sig och kan placeras i samma höjd som en säng eller 
stol vid förflyttning.

:: Ett skjuthandtag som kan ställas in i höjdled underlättar 
arbetet om brukaren till exempel behöver transporteras 
en kortare sträcka.

NACKSTÖD

SKJUTHANDTAG

STÖD PÅ SIDORNA
HÖFTSELE

Exempel på tillbehör för VELA Tango El

KROPPSSTÖD

*Vänligen notera:  Andra sätesvinkel på VELA Tango 100E – 10° framåt, 7° bakåt


