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VELA Tango 300
med fast højde/manuel højdeindstilling
For brugere op til 200 kg. Sikker og stabil siddestilling. Stolen kan også anvendes af flere brugere, på fx dagscentre.

VELA Tango 300El

VELA Tango 310El

med elektrisk højdeindstilling

med elektrisk højdeindstilling

For brugere op til 200 kg. Elektrisk højdeindstilling giver en sikker og tryg ændring af
siddehøjde og hjælp til at rejse og sætte sig.

For svært bariatriske brugere op til 300 kg.
Elektrisk højdeindstilling giver sikker og tryg
ændring af siddehøjde og hjælp til at rejse
og sætte sig.

VELA Tango 300 og 310 er arbejdsstole udviklet til brugere op til 300 kg, så aktivitetsniveau, selvhjulpenhed og uafhængighed kan bevares. Stolen er yderst robust og klarer høj
vægtpåvirkning. Et unikt bremsesystem sikrer brugeren en stabil base. Stolen har letløbende hjul, så brugeren har mulighed for at skubbe/gå stolen rundt ved egen hjælp.
VELA Tango 300-serien er udviklet til bariatriske brugere og er meget
robuste stole, som er konstrueret i meget holdbare og slidstærke materialer. Det giver brugeren sikkerhed og stabilitet ved daglige aktiviteter
både i hjemmet, ved rehabilitering og træning samt på arbejdspladsen.

FORDELE

Stole med elektrisk højdeindstilling hjælper bruger med at rejse og sætte
sig ned sikkert og roligt og uden at ”bumpe” ned i stolen. Brugeren kan,
siddende, også nemt tilpasse sin siddehøjde til forskellige aktiviteter ved
et let tryk på højdeindstillingsknappen.

:: Centralbremse giver stabilitet og sikkerhed så bruger føler sig tryg i daglige
aktiviteter.

:: Robust stol til bariatriske personer op
til 300 kg

:: Mulighed for at skubbe/gå stolen rundt
Stabile armlæn og centralbremse gør det sikkert at rejse og sætte sig.
Stolen klarer også pludselige vægtpåvirkninger, fx hvis brugeren sætter
sig tungt i sædet.
Indstilling af sædehøjde, ryg og armlæn skaber gode forudsætninger for
en støttende og komfortabel siddestilling.
Stolen har retningsstabile, letløbende hjul med god plads til fødderne,
så brugeren kan skubbe/gå stolen rundt og derved komme omkring ved
egen hjælp.
Kan anvendes af flere brugere, fx på rehabiliterings- og dagcentre.

:: Ergonomisk sæde og ryg giver støtte,
stabilitet og en behagelig siddekomfort over mange timer
:: Kan holde til at man sætter sig tungt i
stolen samt voldsomme bevægelser

STANDARDKONFIGURATION

Højdeindstilling
Siddehøjde

Sæde Bredde x dybde

VELA Tango 300El

VELA Tango 310El

Fast højde eller 150mm vandring v. gas (tilvalg)

150mm eller 200mm vandring

150mm vandring

v. fast højde
42-52 cm (indstilles med værktøj)
v. 150 mm gas:
44-59 cm

v. 150 mm:
42-57 cm
v. 200 mm:
49-69 cm

v. 150 mm:
42-57 cm

58 x 48 cm (XXX-sæde)

58 x 48 cm (XXX-sæde)

72 x 50 cm (4XL-sæde)

46-56 cm

46-56 cm

46-56 cm

38 x 43 cm (CX-ryg)

38 x 43 cm (CX-ryg)

38 x 43 cm (CX-ryg)

Højdeindstilling af ryglæn
(indstilles med værktøj)

0-15 cm

0-15 cm

0-15 cm

Armlænspude, P.U.

7 x 35 cm

7 x 35 cm

7 x 35 cm

Armlænshøjde
(indstilles med værktøj)

0-24 cm

0-24 cm

0-24 cm

Afstand mellem armlæn
(indstilles med værktøj)

53-64 cm

53-64 cm

70-75 cm

Understel, størrelse

58 x 58 cm

58 x 58 cm

58 x 58 cm

Ryg Bredde x højde

Stolens vægt
Maks belastning

29 kg

37 kg

42 kg

200 kg (175 kg v. gas)

200 kg

300 kg

18196

18598

125517

HMI nr.

Alle stole fra VELA er CE-mærkede og overholder gældende standarder.
Bariatriske stole fra VELA leveres som standard i sort Phoenix-stof, som er slidstærkt, åndbart og meget komfortabelt.
Hvis der er behov for ekstra rengøringsvenlige materialer, tilbyder VELA et stort udvalg af kunstlæder, eller mulighed for forskellige sædeovertræk.
TILBEHØR OG SPECIALLØSNINGER
VELA Tango 300/310 er meget holdbar og slidstærk kan
derfor modstå konstant brug ved både stor belastning
og stærke ufrivillige eller voldsomme bevægelser. Stolen
kan fx tilpasses til spastiske brugere, med mindre sæde,
ryg og diverse kropsstøtter.

ARBEJDSMILJØ
:: Elektrisk højdeindstilling af sædet forbedrer arbejdsstillingen for hjælpere, fx hvis bruger har behov for assistance til forflytning, fx fra at sidde til at stå.
:: Med elektrisk højdeindstilling kan brugeren placeres
højt og i niveau med en seng eller stol ved fx forflytning.
:: Skubbehåndtag, hvis brugeren skal flyttes over korte
afstande.
KONTAKT TIL ELEKTRISK
HØJDEINDSTILLING

SIKKER OG STABIL
CENTRALBREMSE

FORSTÆRKET
RYGBØJLE

FORSTÆRKEDE
ARMLÆNSSTÆNGER

Komplet tilbehørsliste med varenumre, billeder og beskrivelser findes på www.vela.dk.

HOLDBARE, RETNINGSSTABILE HJUL

STABILT OG
HOLDBART
UNDERSTEL

Funktioner på VELA Tango 300/310
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MÅL OG VÆGT

Siddedybde (indstilles med værktøj)

VELA Tango 300

