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VELA Tango 700 

med medium Active-sits

VELA Tango 700E

med medium Contour-sits

OBS! Fotring kommer som tillbehör

VELA Tango 700/700E är en komplett nytolkning av VELAs välkända arbetsstol. 
Brukaren sitter extra skönt, får ökad rörelsefrihet och mer utrymme att ”gå framåt” 
i stolen samt lägre starthöjd. Brukaren får också extra stabilitet och ökad flexibilitet 
med goda, funktionella lösningar integrerade i designen. Stolen är modulärt upp-
byggd och är därför perfekt för återanvändning, ombyggnad och service.

Båda stolarna är tillgängliga i en hög och en låg modell



STANDARDKONFIGURATION
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 VELA Tango 700 VELA Tango 700E

Varenr. 70001 70011

Höjdinställning (kan ställas in i intervall) Manuel, gas Elektrisk

10 cm, i intervall: 32,5-42,5 cm  /  34,5-44,5 cm  /  36,5-46,5 cm -

15 cm, i intervall: 37-52 cm  /  38,5-53,5 cm 

40,5-55,5 cm  /  42,5-57,5 cm
-

20 cm, i intervall: 43,5-63,5 cm  /  45-65 cm 

47-67 cm  /  49-69 cm

35-55 cm  /  36,5-56,5 cm 

38,5-58,5 cm  /  40,5-60,5 cm  /  42,5-62,5 cm

30 cm, i intervall:
-

41,5-71,5 cm, 43-73 cm

45-75 cm, 47-77 cm, 49-79 cm

10 cm, i intervall: 38,5-48,5 cm  /  40,5-50,5 cm  /  42,5-52,5 cm -

15 cm, i intervall: 43-58 cm  /  44,5-59,5 cm
46,5-61,5 cm  /  48,5-63,5 cm

-

20 cm, i intervall: 49,5 cm-69,5 cm  /  51-71 cm

53-73 cm  /  55-75 cm

41-61 cm  /  42,5-62,5 cm
44,5-64,5 cm  /  46,5-66,5 cm  /  48,5-68,5 cm

30 cm, i intervall:
-

47,5-77,5 cm  /  49-79 cm

51-81 cm  /  53-83 cm  /  55-85 cm

10 cm, i intervall: 40,5-50,5 cm  /  42,5-52,5 cm  /  44,5-54,5 cm -

15 cm, i intervall: 45-60 cm  /  46,5-61,5 cm
48,5-63,5 cm  /  50,5-65,5 cm

-

20 cm, i intervall: 51,5-71,5 cm  /  53-73 cm

55-75 cm  /  57-77 cm

43-63 cm  /  44,5-64,5 cm
46,5-66,5 cm  /  48,5- 68,5 cm  /  50,5-70,5 cm

30 cm, i intervall:
-

49,5-79,5 cm  /  51-81 cm

53-83 cm  /  55-85 cm  /  57-87 cm

Active-sits, bredd x djup Small: 40 x 40 cm

Medium: 44 x 44 cm
Large: 47 x 47 cm

X-large: 49 x 49 cm

Small: 40 x 40 cm

Medium: 44 x 44 cm
Large: 47 x 47 cm

X-large: 49 x 49 cm

Contour-sits, bredd x djup Small: 40 x 40 cm

Medium: 44 x 44 cm

Large: 47 x 47 cm

X-large: 49 x 49 cm

Small: 40 x 40 cm

Medium: 44 x 44 cm

Large: 47 x 47 cm

X-large: 49 x 49 cm

Active-ryggstöd, bredd x höjd Small: 38 x 22 cm

Medium: 38 x 30 cm
Large: 40 x 40 cm

X-large: 40 x 45 cm

Small: 38 x 22 cm

Medium: 38 x 30 cm
Large: 40 x 40 cm

X-large: 40 x 45 cm

Contour-ryggstöd, bredd x höjd Medium: 36 x 38 cm

Large: 39 x 43 cm

X-large: 41 x 48 cm

Medium: 36 x 38 cm

Large: 39 x 43 cm

X-large: 41 x 48 cm

Sitstilt 10° framåt, 15° bakåt 10° framåt, 15° bakåt

Ryggstödsvinkel 4° framåt, 22° bakåt 4° framåt, 22° bakåt

Höjdinställning av ryggstöd 10 cm 10 cm

Armstödskudde (PU-skum), bredd x längd 9 x 25 cm 9 x 25 cm

Armstödshöjd, höjdinställning 14-25 cm (fällbara armstöd är tillbehör) 14-25 cm (fällbara armstöd är tillbehör)

Avstånd mellan armstöd, justerbart 38-52 cm 38-52 cm

Sitsrotation 90° till höger/90° till vänster 90° till höger/90° till vänster

Underrede, storlek 55 x 55 cm 55 x 55 cm

Stolens vikt 27 kg 34,6 kg

Max belastning 160 kg 160 kg
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OBS! Alla sitthöjder är avrundade till närmaste 0,5 cm och alla höjder har mäts utan viktbelastning.
*Standard är markerat med fetstil
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Upplev en helt ny nivå av sittkomfort: Extra fokus ligger i 
detaljerna så att brukare som har stort behov av stöd och 
komfort får allt i ett enda sittsystem. 

VELA Tango 700/700E har stora breda hjul som enkelt 
hanterar klinker och ojämna golvytor. Det nydesignade 
understället ger ökad stabilitet och en lägre sitthöjd.
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