VELA Latin Office Chairs
VARIANT:

100 & 200
VELA Latin 100 har et lavt
ryglæn, der giver god fleksibel
lændestøtte. Et lavt ryglæn
giver mulighed for fri
bevægelighed i ryg,
skuldre og arme.

VELA Latin 100

VELA Latin 200 er velegnet til de
personer, der har behov for
højere rygstøtte eller større
sæde. Ryglænet kan
desuden låses i en
fast vinkel.

VELA Latin 200

VELA Latin er en serie af ergonomiske kontorstole, der støtter en varieret og god
siddestilling hjemme og på jobbet. VELA Latin Kontorstole er kendetegnede ved høj
kvalitet, et funktionelt og elegant design og nem indstilling af stolens funktioner.
Dette giver mulighed for, let, at ændre sin arbejdsstilling, så man støttes i en sund
arbejdsstilling i løbet af en lang arbejdsdag.
VELA Latin Kontorstole giver mulighed for en let fremadkippet siddestilling, der er optimal for arbejde ved fx skrivebord. Et fremadkippet sæde
resulterer i et let svaj i lænden og en rank stilling i ryggen. Man får derved
optimale vilkår for en ergonomisk sund siddestilling.

FORDELE

VELA Latin-serien er elegante kontorstole, der passer godt ind på kontoret eller i hjemmet. Disse stole giver mulighed for god ergonomisk
siddestilling - om der skal arbejdes, spilles computer eller studeres.

:: En VELA kontorstol gør det let at variere sin siddestilling i løbet af dagen

:: VELA Latin kontorstole giver en komfortabel og ergonomisk siddestilling

VELA Latin kan let indstilles i sædehøjde, -dybde, og -kip samt i højde
og vinkel på ryglæn. Det giver mulighed for en ergonomisk siddestilling,
der yder støtte og stabilitet når man sidder i mange timer dagligt.

:: VELA Latin kan vælges med forskellige
hjul eller trompetglidesko (fast standplads) alt efter, hvor og hvad stolen
skal bruges til

Tilbehør: VELA Latin kontorstole kan fås med højdeindstillelige armlæn.
Armlæn kan være en fordel, da armene understøttes under arbejde og
når man ændrer sin siddestilling.

:: VELA Latin kontorstole kan tilpasses
med fodring og øget højde så de kan
bruges i høje kontormiljøer
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STANDARDKONFIGURATION
VELA Latin 100

VELA Latin 200

150mm, 200mm eller
260mm vandring

150mm, 200mm eller
260mm vandring

Siddehøjde

v. 150 mm:
39-54 cm
v. 200 mm:
44-64 cm
50-70 cm
v. 260 mm:
60-86 cm

v. 150 mm:
39-54 cm
v. 200 mm:
44-64 cm
50-70 cm
v. 260 mm:
60-86 cm

Sæde Bredde x dybde

44 x 44 cm

47 x 49 cm

9° (6° frem, 3° tilbage)

9° (6° frem, 3° tilbage)

37-44 cm

33-49 cm

Sædevinkling
Siddedybde
Ryg Bredde x højde

37 x 30 cm (Y-ryg)

43 x 45 cm (CY-ryg)

23° (10° frem, 13° tilbage)

26° (20° frem, 6° tilbage)

10 cm

13 cm

-

-

Armlænspude

8 x 26 cm (tilvalg)

8 x 26 cm (tilvalg)

Armlænshøjde, indstillelig

0-24 cm (tilvalg)

0-24 cm (tilvalg)

Afstand mellem armlæn, indstillelig

30-48 cm (tilvalg)

30-48 cm (tilvalg)

360°

360°

Rygvinkling
Højdeindstilling af ryglæn
Nakkestøtte

Sæderotation
Understel, størrelse

Ø 64,5 cm

Ø 64,5 cm

Stolens vægt

23 kg

24 kg

Brugervægt

125 kg

125 kg

HMI nr.

31930

45837

Alle stole fra VELA er CE-mærkede og overholder gældende standarder.
VELA Latin leveres som standard i Phoenix-polster som
er slidstærkt, åndbart og meget komfortabelt. Specialpolstringer kan udføres, da VELA har eget polsterværksted, med over 300 typer skum, tekstiler og farver på
lager.

HJUL ELLER FAST STANDPLADS?
VELA Latin kontorstole monteres som standard med
almindelige, let-rullende hjul, der passer til de fleste behov. VELA Latin kan dog også fås med trompetglidesko
(uden hjul) og et bredt udvalg af specialhjul.
:: Trompetglidesko får stolen til at stå helt fast og kan fx
være en fordel, hvis stolen kun skal bruges et sted

TILBEHØR OG INDIVIDUELLE LØSNINGER
Alle stole fra VELA kan bestilles med et stort udvalg af
tilbehør og specialløsninger, så stolen kan tilpasses den
enkeltes behov. VELA kan fx tilbyde individuelle løsninger indenfor polstring, komfort, armlæn, øget højde,
fodring og specielle greb.
Komplet tilbehørsliste med varenumre, fotos og beskrivelser findes på www.vela.dk.

:: Træge hjul ruller med modstand, så stolen ikke ruller
væk og kan derfor støtte brugeren når man sidder/står
:: Hjul med belasningsbremse, bremser stolen når der
er vægtbelastning på stolen, og skaber derved en
stabil og sikker arbejdsplads. Disse hjul er fx egnede
ved hæve-sænkeborde og når det er vigtigt at stolen
står helt stille under arbejde
:: Hjul med frivægtsbremse, kan kun rulle, hvis der er
vægtbelastning på stolen. Særligt egnede, hvis brugeren har behov for at bevæge sig, siddende på stolen,
og hvor stolen står helt stille, når man rejser sig
:: VELA har løsninger til forskellige typer gulvbelægning,
fx gulvtæppe, linoleum eller klinker
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