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VELA Tango 100S är en aktivitets- och skolstol som är avsedda för barn och tonåringar. 
Dessa stolar stödjer extra support, vilket innebär att barn med särskilda behov kan få 
sin ordinarie utbildning och lära sig tillsammans med sina klasskamrater. VELA Tango 
100S har ett unikt bromssystem, som erbjuder barnet en stabil, stadig och riktat 
arbetsstol och skapar bästa möjliga förutsättningar för koncentration och inlärning.

FÖRDELAR

:: Ett brett utbud av sitsar och ryggar 
som kan anpassas för att passa de 
specifika behov som barnet behöver 
och för att minska rörligheten i fråga om 
koncentration och inlärningssvårigheter

:: En stabil bas och en central broms ger 
ytterligare säkerhet och support, till 
exempel under aktiviteter eller när barnet 
måste stå up

:: Stabilitet och stöd för de dagliga 
uppgifterna i skolan och i hemmet

:: Bra ergonomi, stöd och komfort 
för bästa möjliga sittställning, som 
uppmuntrar till aktivitet och delaktighet

VELA Tango 100S levereras som standard 

med ett säte med hål och skumdelar som 

kan tas bort eller bytas ut, för att skapa en 

så bra ställning som möjligt för barnet att 

sitta på. Ryggstödet är höj-och sänkbart 

och kan flyttas framåt och bakåt och lutas 

för optimalt svankstöd.

VELA Tango 100S med ett skjuthand-

tag är lämplig för barn som använder 

stolen på olika platser, till exempel i 

skolan, och behöver hjälp.

VELA Tango 100S är idealisk för barn och ungdomar med särskilda behov. 
Stolen erbjuder säkerhet och stabilitet och kan hjälpa till att öka koncentration, 
till exempel om barnet har ADHD, autism, cerebral pares, skolios och artrit.

Den centrala bromsen säkerställer säkerhet och bidrar också till att 
rikta barnets uppmärksamhet, och hjälper till med koncentration på 
en specifik uppgift. Detta hjälper barnet att hålla fokus och kan delta i 
gruppaktiviteter, som är bra om barnet eller tonåringen inte kan sitta still 
eller är lättdistraherad i klassen.

VELA Tango 100S är utrustad med fyra riktanpassade stabilitetshjul som är 
lättrullande. Armstöden säkerställer en säker bas och ger ett bra stöd när 
man ska sätta sig och gå ur stolen, t ex om ett barn eller en tonåring har 
rörlighet- och balansproblem.

Möjlighet att justera höjd, djup och lutning, samt ryggstöd och armstöd, 
skapar bästa möjliga förutsattninger för en ergonomisk sittställning som 
ger komfort och stöd under en mängd olika aktiviteter. Höjden på stolen 
justeras med hjälp av en gasfjäder, vilket i synnerhet är lämpligt för barn 
som kan stå upp och sitta ned utan hjålp.

med utvalda tillbehör
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STANDARDKONFIGURATION

 VELA Tango 100S

Höjdinställning, gas 100mm, 150 mm eller 200mm rörelse (300N är standard)

Sitthöjd
Stolen kan ställas in i följande intervall:

r. 100 mm:
38-48 cm, 40-50 cm, 45-55 cm  

r. 150 mm:
38,5-53,5 cm, 40,5-55,5 cm, 42-57 cm, 45,5-60,5 cm, 50,5-65,5 cm, 54-69 cm

r. 200 mm:
45-65 cm, 47-67 cm, 52-72 cm

Sits, bredd x djup 32 x 35 cm (E2-sits)

36 x 43 cm (E3-sits)

40 x 47 cm (E4-sits)

Sitsvinkel 6° framåt, 9° bakåt

Sitsdjup  30-35 cm (E2-sits)

35-43 cm (E3-sits)

39-47 cm (E4-sits

Rygg, höjd x djup 26x26 cm (E2-ryggstöd)

28 x 35 (E3-ryggstöd)

Ryggstödsvinkel 12° framåt, 15° bakåt

Höjdinställning av ryggstöd 0-21 cm (E3-ryggstöd)

Armstödsdyna (PU-armstöd) 8 x 26 cm

Armstödshöjd, inställning 0-24 cm

Avstånd mellan armstöd, inställning 26-35 cm (E2-sits)

31-40 cm (E3-sits)

34-40 cm (E4-sits)

Djupinställning av armstöd, fram / bakåt jämförs sits 17 cm (8,5 cm framåt, 8,5 cm bakåt) (E3-sits)

Sitsrotation, med rotationslås Ja

Fotstöd, längd 22-32 cm, 27-43 cm

Underrede, storlek 55 x 55 cm

Stolens vikt 23 kg

Max belastning 80 kg

Rekommenderad brukarvikt 15-50 kg
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Alla VELA stolar är CE-märkta och uppfyller gällande 
normer.

VELA Tango 100S levereras klädd i svart Mionetta Satch 
tyg som standard, som är mycket slitstarkt och även 
vattenavvisande. VELA har sin egen möbelverkstad, som 
alltid lagrar mer än 300 olika typer av skum, textilier och 
färger. Om du behöver material som är mycket lätt att 
rengöra, så erbjuder VELA ett stort utbud av konstgjort 
läder, eller möjligheten av olika klädslar.

TILLBEHÖR OCH SPECIELLA LÖSNINGAR

Alla VELA stolar kan beställas med ett stort urval av 
tillbehör och speciella lösningar, vilket gör att stolen 
kan anpassas till barnet eller en tonårings behov, t ex 
lårstöd, stöd för kroppen och sele för stabilisering samt 
fotledsremmar. VELA kan även erbjuda individuella lös-
ningar inom utfyllnad, komfort, stöd och handtag.

VELA har ett brett utbud av sittsystem som kan anpassas 
som skräddarsydda lösningar. Dessa kan anpassas med 
utskärningar i kudden eller genom att ändra sitsen eller 
ryggstödet med kilar eller liknande. 

En komplett förteckning över tillbehör finns tillgänglig 
på www.vela-stolar.se.

MÖJLIGHET 

FÖR SPECIELLA 

HANDTAG FÖR 

ATT JUSTERA 

STOLEN

NACKSTÖD

Exempel på tillbehör till VELA Tango 100S

KROPPSSTÖD FÖR 

ÖKAD STABILITET
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