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Ergonomiska stolar
- när stolen är din arbetsplats

Med stolar och 

pallar från VELA kan du 

sitta ergonomiskt bra 

samtidigt som du utför

ditt dagliga arbete



VELA Samba 400 VELA Samba 500

VELA Samba 510

VELA Latin 100

VELA Samba 400 VELA Samba 410

 VELA Samba 150VELA Latin 200

VELA Samba 520 VELA Samba 400

:: Enkla att hantera tack vare små underreden

VELA Samba 500
:: God sittkomfort tack vare extra rejäl stoppning

VELA Samba 400 med liten sits
:: Sadelsits med lutning gynnar en ergonomisk och 

aktiv sittställning

VELA Samba 410
:: Dynamisk sitsdyna som främjar rörlighet i länd och 

bäcken och stimulerar och stärker rygg och ländrygg

:: Ryggstödet ger god sittkomfort vid långvarigt 
arbete

:: Den smala ryggen ger rörelsefrihet för armar och 
axlar

VELA Samba 510 med liten fast rygg
:: Skön sittkomfort tack vare extra rejäl stoppning 

och lätt stöd för rygg och ländrygg

VELA Samba 520 med ergo-rygg
:: Skön sittkomfort tack vare extra rejäl stoppning 

och inställbart ryggstöd

VELA Samba 400 med S150-rygg
:: Sadelsits med rygg för extra stöd
:: Den smala ryggen ger rörelsefrihet för armar och 

axlar
:: Finns med liten eller stor sits

:: Ergonomisk sits med rundad framkant och rygg med 
extra rejäl stoppning som främjar en god sittställning

:: Alla kontorsstolar kan levereras med armstöd

VELA Latin 100
:: Lågt ryggstöd ger bra stöd för ländryggen och ger 

armar, rygg och axlar fritt spelrum

VELA Latin 200
:: Den höga ryggen kan låsas i fast vinkel för att ge 

extra gott stöd för ländryggen

VELA Samba 150
:: Den korta sitsen gör det möjligt att komma nära 

t.ex. ett bord

PALLAR

PALLAR MED RYGGSTÖD

KONTORSSTOLAR

Alla pallar och ståstolar kan levereras med hand- eller fotmanövrerad höjdinställning. VELA stolar i basmodell har 360° sitsrotation
Stolarna kan anpassas efter den enskilde brukaren med bl.a. rygg, hjul och bromsar. Produkter markerade med * är tillbehör.

med liten sits*

med S150-ryggstöd 
och fotmanövrering*

Pallar och kontorsstolar



 VELA Samba 100 VELA Samba 110 VELA Samba 120

 VELA ståstolar skapar en stabil och hög arbetsplats och främjar samtidigt en ergonomisk arbetsställning. VELA Salsa ståstolar ger ett ergono-
miskt stöd och en perfekt avlastning under varierade arbetsdagar med både stående och sittande arbete, såväl i hemmet som på arbetsplatsen.

:: Idealiska för omväxling mellan stående och sitt- 
ande arbete

:: Kort sits med lutning gynnar en aktiv sittställning, 
öppen höftvinkel och en frisk rygg

:: Avlastar rygg och länd vid stående arbete
:: Den korta sitsen gör det möjligt att komma nära 

bordet eller arbetsytan
:: Lämplig för höga arbetsplatser och som variation 

till stående arbete
:: Ryggstödet ger ett bra och ergonomiskt stöd för 

ländryggen
:: 360° sitsrotation

VELA Samba 100
:: Ergonomisk kurvad kort sits med rundad framkant 

stabiliserar brukaren

VELA Samba 110
:: Ergonomisk kurvad sits med rundad framkant och 

förhöjning gör att användaren slipper känslan av 
att glida av sitsen 

VELA Samba 120
:: Ergonomisk formad sits med utskuren framkant

med fotring*

STÅSTOLAR

Ståstolar

Hur man ställer in kontorsstolen

Omväxling och rörelse är nyckeln till goda ar-
betsställningar: Byt ställning genom att ändra sto-
lens inställningar under dagen eller växla mellan 
en stol med ryggstöd och en pall utan ryggstöd.

:: Lär känna din stol – läs bruksanvisningen och prova på de olika inställningar-
na. Ställ in stolen under dagen – så får du störst nytta av stolen.

:: Börja med att ställa in sitthöjden så att båda fötterna vilar plant mot gol-
vet och armarna kan vila avslappnat på bordet. Detta ger en god och stabil 
sittställning.

:: En lätt framåtlutad sits kombinerad med högt sitsläge passar för en stående 
arbetsställning vid ett höj- och sänkbart bord. En lätt framåtlutad sits främjar 
också en aktiv ryggposition.

:: Sitt långt in på sitsen – och se till att låren får stöd. Avståndet mellan knäveck 
och sitsens framkant ska vara en handsbredd, för god blodcirkulation.

:: Ryggstödet ställs in i höjdled, fram och tillbaka och i vinkel så att det ger stöd 
för ländryggen, blir bekvämt och stöttar en aktiv och upprätt ryggposition.

:: Behöver du armstöd ska också dessa ställas in på lämplig höjd, så att de ökar 
bekvämligheten och erbjuder avlastning för axlar och armar. Se till att de inte 
förhindrar att du kommer riktigt nära bordet.

:: Justera stolens inställningar under dagens lopp för att variera din sittställning 
och använd ett höj- och sänkbart bord så att du kommer upp på fötterna 
ibland.
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5 råd om god ergonomi

God ergonomi handlar inte om en bestämd 
sittställning, utan snarare om variation och byte 
av arbetsställning under dagens lopp.

1. Växla mellan sittande och stående arbetsställning, t.ex. genom att använda 
en ståstol

2. Omväxla mellan att använda en stol med och en utan ryggstöd för att 
skapa variation under dagen

3. Använd stolens möjligheter att ställa in sits och ryggstöd för att variera din 
arbetsställning. Rör på dig och byt ställning baserat på arbetsuppgift

4. Flytta stolen så att du sitter tätt inpå arbetsytan och undviker positioner 
där du måste arbeta med framåtböjd rygg eller nacke eller där du måste 
sträcka dig fram mot arbetsytan

5. Utnyttja stolens höjdinställning och eventuellt sitsvinkling så att du inte 
behöver arbeta med lyfta axlar och armar. En hög stol främjar en upprätt 
sittställning, vilket dessutom ger bättre översikt

VERMUND LARSEN A/S (VELA) är ett danskt familjeföretag grundat 

1935 av fabrikant Vermund Larsen. VELA har sitt säte i Aalborg och 

har egna avdelningar för utveckling, produktion, stoppning, försälj-

ning och marknadsföring.

STOLAR MED OMSORG OCH PRECISION

VELA ägnar konstant uppmärksamhet åt att optimera säkerhet, 

funktion och design tillsammans med våra terapeuter, som alltid 

garanterar att fokus ligger på ergonomi och komfort för användar-

na. Vi tar alltid hänsyn till att VELA-stolarna ofta utsätts för kraftigt 

slitage under många timmar varje dag. Därför använder VELA kraf-

tiga mekaniska delar och klär stolarna med extra slitstarka material 

så att de håller sig snygga och funktionsdugliga i många år.

Alla stolar från VELA tillverkas i Aalborg. Vi tillverkar inte stolen för-

rän den är beställd och kan därför erbjuda individuell anpassning.

Testade enligt gällande testinstitut.

Dansk kvalitet
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