
VELA Tango Elektrisk Ståstöd är en stol för användare som behöver stöd och 
säkerhet när de står. Stolsitsens korta säte med kappa håller och stöttar använda-
ren och denna kan enkelt placeras nära köksbordet. Den elektriska höjdjusterin-
gen ger användaren stöd, både när de ska ta sig långt ner eller högt upp, som t.ex. 
för att hämta något ut skåpen. Stolen centrala broms gör stolen helt stabil och 
därför kan t.ex. köksarbete utföras helt säkert.

FÖRDELAR

:: Kort säte med kappa som ger opti-
malt stöd till t.ex. personer med stela 
höftleder, korta lårben, är överviktiga 
eller har stabilitetsproblem

:: Steglös elektronisk höjdjustering av 
stolen är ett enkelt och säkert sätt att 
ändra stå- och sitthöjd

:: Ett stabilt underrede och en central 
broms ger säkerhet när användaren 
står upp med hjälp av stolen, reser sig 
upp eller sätter sig ner.

:: Stabil, hög arbetsplats vid t.ex. köksar-
bete

:: Möjlighet att ”gå” fram stolen

VELA Tango Elektrisk Ståstöd kombinerar säkerheten och stabiliteten av en 
ståstödstol med elektrisk höjdjustering som stöttar personer med nedsatt 
balans och benstyrka. Sitsens speciella design och armstöd ger använda-
ren stabilitet och stöd under vardagsaktiviteter, som t.ex. matlagning.

Kappan på framsidan av sätet ger säkerhet och stöd vid stående arbete 
som t.ex. köksarbete eftersom användaren inte glider av stolen även när 
de sitter högt upp. Stolen möjliggör självständighet och mobilitet.

Den elektriska höjdjusteringen garanterar att användaren får variation i 
arbetsställningar och höjder under olika uppgifter. Användaren får stöd i en 
aktiv stå/sittposition och kan använda den elektriska höjdjusteringen för att 
resa sig upp och sätta sig ner.

Användaren kan också sitta lågt och lätt ”gå” runt i stolen, t.ex. till köket, 
och därmed växla mellan arbetsuppgifter vid t.ex. köksbänken och spisen.

Justering av sitthöjd, sittdjup och -sittlås samt rygg och armstöd skapar 
optimala förutsättningar för en ergonomisk sittställning som ger både stöd 
och komfort. Alla funktioner kan justeras medan användaren sitter i stolen.
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VELA Tango Elektrisk Ståstöd har ett kort 

säte med en kappa som ger stabilitet 

och möjlighet till en aktiv arbetsställning 

även när du behöver högt stöd. Det låga 

ryggstödet ger bra svankstöd när du 

behöver högt stöd och du kan även röra 

dig helt fritt med rygg, axlar och armar vid 

olika aktiviteter.

ELEKTRISK 
HÖJDJUSTE-

RING

VELA Tango Elektrisk Ståstöd har en 

steglös, elektrisk höjdjustering så att 

användare med nedsatt styrka i benen eller 

minskad rörelse och mobilitet enkelt kan 

justera stolen till önskad höjd.

VELA Tango Elektrisk Ståstöd



 
VELA Tango Elektrisk ståstöd

Höjdinställning, elektrisk 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

Sits, bredd x djup 46 x 35

Sitsvinkel 6° framåt, 3° bakåt

Sitsdjup 37-44 cm

Rygg, bredd x höjd 38 x 22 cm (Ergo-ryggstöd)

Ryggstödsvinkel 15° framåt, 12° bakåt

Höjdinställning av ryggstöd 10 cm

Armstödsdyna 8  x 26 cm

Armstödshöjd, inställning 0-24 cm

Avstånd mellan armstöd, Avstånd mellan armstöd, 38-48 cm

Underrede, storlek 55 x 55 cm

Stolens vikt 27 kg

Max belastning 160 kg

Rekommenderad brukarvikt 50-145 kg

STANDARDKONFIGURATION

Alla stolar från VELA är CE-märkta och uppfyller gällan-
de normer.

VELA Tango Elektriskt ståstöd levereras som standard i 
svart Phoenix-material som är lätt att rengöra, slitstarkt, 
absorberar bra luft och är väldigt bekvämt. VELA har sin 
egen verkstad för stoppningsmaterial och här hittar du 
alltid över 300 olika typer av skum, tyger och färger på 
lagret. Om du behöver vattenavvisande material, t.ex. 
för inkontinens, erbjuder VELA ett stort urval av konstlä-
der samt olika sittöverdrag.

TILLBEHÖR OCH SPECIALLÖSNINGAR

Alla arbetsstolar från VELA kan beställas från ett brett ur-
val av tillbehör och kundanpassade lösningar. Stolen kan 
alltså anpassas till individens behov, exempelvis ett hand-
tag utformat för personer med artrit i händer och fingrar. 
VELA kan erbjuda individuella lösningar inom stoppning, 
komfort, stöd, grepp och elektriska inställningar.

VELA Tango Elektriskt ståstöd är lämpligt som arbetsstol 
till t.ex. användare som är överviktiga eftersom det korta 
sätet ger stabilt sittstöd samtidigt som det inte hindrar 
blodtillförseln till benen. Elektrisk höjdjustering gör att 
användaren kan ställa sig upp och sätta sig ner i stolen 
och undvika smärtsamma stötar mot väggar, osv.

Tillbehör såsom sätesrotationslåset ger trygghet till 
användare under förflyttningar. Sätet roteras medan 
användaren sitter i stolen och avståndet vid förflyttning i 
rullstolen eller annan stol kan därigenom minimeras.

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

ARBETSMILJÖ

:: Elektronisk höjdjustering kan minska behovet av as-
sistans vid t.ex. påklädning och ändring av arbetshöjd.

:: Med elektrisk höjdjustering och armstöd som kan jus-
teras till att vara i nivå med sätet kan användaren enkelt 
komma i bra position vid sängen eller annan stol. På 
så sätt minskas behovet av assistans vid förflyttningar.

:: Elektrisk höjdjustering gör livet enklare och ger större 
självförtroende för många användare med t.ex. ned-
satt muskelfunktion, höft- eller ryggproblem.
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JUSTERBART 
RYGGSTÖD

ELEKTRONISK 
HÖJDJUSTERING

CENTRALBROMS
HÖJD- OCH 
BREDDJUSTER-
BART ARMSTÖD
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