VELA Tango 510
Højt ryglæn med sidestøtter
som kan indstilles i højde og
vinkel og giver god støtte og
stabilitet. Indstillelig nakkestøtte støtter når stolen kippes i
hvilestilling

Højt ryglæn som kan indstilles
i højde og vinkel og indstillelig
nakkestøtte giver brugeren
god støtte til ryg og hoved, når
stolen kippes i hvilestilling

Se produktvideo

VELA Tango 510

VELA Tango 510El
(Fodbøjle, ES5-ryglæn og SW-nakkestøtte er tilbehør)

VELA Tango 510 er den nyeste udvikling indenfor arbejdsstole. Udover en aktiv siddestilling giver stolen også mulighed for aflastning og en god hvilestilling i løbet af dagen,
hvilket mennesker med funktionsnedsættelser kan have brug for, som variation og aflastning af den aktive siddestilling. VELA Tango 510 har udover de kendte fordele og muligheder i den aktive arbejdsstol en høj ryg, nakkestøtte og et stort sædekip, som giver
en unik mulighed for en varieret, ergonomisk siddestilling eller for aflastning og hvile.
VELA Tango 510 er særligt egnet til mennesker med funktionsnedsættelser,
da stolen giver brugeren ekstra sikkerhed og stabilitet ved daglige aktiviteter
– og samtidigt giver mulighed for god støtte og aflastning i hvilestilling. Det
store sædekip giver desuden mulighed for stor variation af sin siddestilling.
VELA Tango 510 kan højdeindstilles med enten manuel eller elektrisk betjening. Elektrisk indstilling af sædehøjde er særligt egnet til brugere med
nedsat kraft eller bevægelighed, så de kan rejse og sætte sig uden besvær
og undgå smertende bump og stød. Højdeindstilling med manuel betjening
er egnet til brugere, der delvist selv kan rejse og sætte sig.

FORDELE
:: Høj ryg og nakkestøtte kombineret med stort bagud sædekip giver
mulighed for aflastning og en god
hvilestilling
:: Indstilleligt sæde, højt ryglæn og
armlæn giver mulighed for en stabil
og ergonomiske siddestilling - med
god støtte til hele ryggen

Stolens mange indstillingsmuligheder og det ergonomisk formede sæde
og ryglæn, giver den optimale forudsætning for en ergonomisk siddestilling
med støtte og komfort ved forskellige aktiviteter. Alle funktioner kan nemt
indstilles af brugeren mens man sidder i stolen.

:: Stabilt understel og centralbremse
giver ekstra sikkerhed når brugeren
skal rejse eller sætte sig

Centralbremsen og de stabile armlæn gør det sikkert at sætte sig og rejse
sig fra stolen. Med fire letløbende hjul og god plads til fødderne er det også
nemt at komme rundt i hjemmet ved egen hjælp.

:: Nem indstilling af sædehøjden med
gas eller el giver mulighed for både
høj og lav arbejdsplads
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STANDARDKONFIGURATION

Højdeindstilling
Siddehøjde
Siddehøjden kan indstilles i følgende
intervaller:

VELA Tango 510

VELA Tango 510El

Gasfjeder: 150 mm eller 200 mm vandring

Elektrisk: 200 mm eller 300 mm vandring

v. 150 mm:
42-57 cm, 44-59 cm, 46-61 cm, 48-63 cm, 50-65 cm
v. 200 mm:
47-67 cm, 49-69 cm, 51-71 cm, 53-73 cm, 55-75

v. 200 mm:
40-60 cm, 42-62 cm, 44-64 cm, 46-66 cm
v. 300 mm:
45-75 cm, 47-77 cm, 49-79 cm, 51-81 cm

47 x 49 cm (CY-sæde)

47 x 49 cm (CY-sæde)

Sædevinkling

10° frem, 15° tilbage

10° frem, 15° tilbage

38x50 cm (T3-ryglæn)
43x47 cm (ES5-ryglæn)

38x50 cm (T3-ryglæn)
43x47 cm (ES5-ryglæn)

4° frem, 22° tilbage

4° frem, 22° tilbage

5 cm

5 cm

Nakkestøtte, bredde x højde

28x16 cm (T3)
26x13 cm (SW)

28x16 cm (T3)
26x13 cm (SW)

Armlænspude (PU-armlæn)

9 x 25 cm (PU-armlæn)

9 x 25 cm (PU-armlæn)

0-22 cm

0-22 cm

Ryglæn, bredde x højde
Rygvinkling
Højdeindstilling af ryglæn

Armlænshøjde, indstillelig, nedklappelig
Afstand mellem armlæn, indstillelig

42-54 cm

42-54 cm

Understel, størrelse

55 x 55 cm

55 x 55 cm

Stolens vægt

27 kg

34 kg

Brugervægt, max.

160 kg

160 kg

90° til højre/90° til venstre

90° til højre/90° til venstre

101484

101485

Sæderotation
HMI Nr.

Standardmål på højdeindstilling, siddehøjde, ryglæn og nakkestøtte er markeret med fed skrift

Alle stole fra VELA er CE-mærkede og overholder gældende standarder.
VELA Tango 510 leveres som standard i Main Line plus
stof, der er slidstærkt, komfortabelt og rengøringsvenligt. VELA har eget polsterværksted, som altid har over
300 typer skum, tekstiler og farver på lager. Ved behov
for særligt rengøringsvenlige materialer, tilbyder VELA et
stort udvalg af kunstlæder og sædeovertræk.
INDSTILLELIG

TILBEHØR OG SPECIALLØSNINGER

NAKKESTØTTE

Alle arbejdsstole fra VELA kan bestilles med et stort
udvalg af tilbehør og specialløsninger, så stolen tilpasses den enkelte brugers behov, fx et greb udviklet til
personer med gigt i hænder og fingre. VELA kan tilbyde
individuelle løsninger indenfor polstring, komfort, støtte,
greb og el-indstilling.

HØJDEINDSTILLING
I ENTEN HØJRE
ELLER VENSTRE SIDE

ARBEJDSMILJØ
:: Elektrisk højdeindstilling af sædet forbedrer arbejdsstillingen for hjælpere, fx hvis bruger har behov for
assistance ved måltider eller påklædning.

TELESKOP
RYGBØJLE

FODBØJLE

:: Nedklappelige armlæn og højdeindstilling letter forflytning, da det er nemt at placere brugeren i niveau
med seng eller stol ved forflytning.
:: Højdeindstilleligt skubbehåndtag letter arbejdet, fx
hvis brugeren skal flyttes over korte afstande.

VELA Tango 510El
Indstillet med max bagover kip på 15°
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MÅL OG VÆGT

Sæde, bredde x dybde

