VELA Tango 100 & 200 El
ELEKTRISK
HØJDEJUSTERING

VELA Tango 100El har et lavt ryglæn,
der giver god lændestøtte. Den lave
ryg giver mulighed for fri bevægelighed
i ryg, skuldre og arme ved forskellige
aktiviteter.

VELA Tango 200El er velegnet til personer, der har behov for komfort og
en højere rygstøtte. Sædet er større
og ryggen er højere end på VELA
Tango 100El, og der er mulighed for at
at låse ryggen i en fast vinkel.

Se produktvideo

VELA Tango 100El

VELA Tango 200El
(Fodbøjle er tilbehør)

VELA Tango er en serie af arbejdsstole udviklet til, at brugeren kan opretholde sit aktivitetsniveau og sin uafhængighed hjemme og på jobbet, på trods af funktionsnedsættelse. Stolens elektriske højdeindstilling gør det fx muligt for mennesker med mobilitetsproblemer at rejse og sætte sig ved egen hjælp eller fx at nå overskabe, imens de
sidder i stolen. Stolen har en unik centralbremse der sikrer brugeren en stabil arbejdsplads, så fx arbejde i køkken med knive eller kogende vand kan håndteres sikkert.
VELA Tango El er særligt egnet til mennesker med funktionsnedsættelser. Stolen giver brugeren sikkerhed og stabilitet ved daglige aktiviteter
både ved rehabilitering og træning, samt hjemme og på arbejdspladsen.

FORDELE

Sædet hæves og sænkes trinløst via den elektriske højdeindstilling, så brugere med nedsat kraft eller bevægelighed, som følge af gigt, sclerose o.l.,
kan rejse og sætte sig uden besvær og undgå smertende bump og stød.

:: Trinløs elektrisk højdeindstilling af
sæde giver en nænsom og sikker ændring af siddehøjde for personer med
fx gigt, slid, gangbesvær, sclerose og
Parkinson

Den elektriske højdeindstilling forbedrer en hjælpers arbejdsmiljø, da
brugeren kan placeres højt ved fx assistance til påklædning eller placeres i niveau med en seng eller stol ved forflytning.

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

Med letløbende hjul og god plads til fødderne, kan brugeren let ”gå” stolen frem, og derved komme rundt hjemme eller på job ved egen hjælp.

:: Stabil og støttende arbejdsplads til
daglige opgaver i fx køkken

Indstilling af sædehøjde, -dybde og -kip samt ryg og armlæn skaber
optimale forudsætninger for en ergonomisk siddestilling med støtte
og komfort ved forskellige aktiviteter. Alle funktioner kan indstilles med
brugeren siddende i stolen.

:: Mulighed for at ”gå” stolen frem
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STANDARDKONFIGURATION
VELA Tango 100El

VELA Tango 200El

200 mm eller 300 mm vandring

200 mm eller 300 mm vandring

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

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

44 x 44 cm (Y-sæde)

47 x 49 cm (CY-sæde)

6° frem, 3° tilbage

6° frem, 3° tilbage

37-44 cm

33-49 cm

Ryg Bredde x højde

37 x 30 cm (Y-ryg)

43 x 45 cm (CY-ryg)

Rygvinkling

15° frem 12° tilbage

20° frem, 6° tilbage

Højdeindstilling, elektrisk
Siddehøjde
Siddehøjden kan indstilles i følgende
intervaller:
Sæde Bredde x dybde
Siddedybde

Højdeindstilling af ryglæn

10 cm

13 cm

Armlænspude (PU-armlæn)

9 x 30 cm

9 x 30 cm

Armlænshøjde, indstillelig

0-24 cm

0-24 cm

Afstand mellem armlæn, indstillelig

37-48 cm

41-55 cm

Understel, størrelse

55 x 55 cm

55 x 55 cm

Stolens vægt

27 kg

29 kg

Belastning, maks.

160 kg

160 kg

Anbefalet brugervægt, maks.

145 kg

145 kg

Sæderotation

Tilvalg

Tilvalg

HMI nr.

72508

72520

VELA Tango 100El fås med 90° højre-/90° venstre-rotation af sædet.
VELA Tango 100El fås med ståstøttesæde

HMI nr.: 72503 (VELA Tango 100El Rotation)*
HMI nr.: 72670 (VELA Tango 100El Ståstøtte

*Bemærk: Anden sædevinkling – 10° frem, 7° tilbage

Tiltænkt anvendelse: Denne stol er beregnet til at støtte
en bruger i en siddende stilling, imens brugeren udfører
indendørs daglige aktiviteter, herunder arbejdsaktiviteter.
Alle stole fra VELA er godkendte hjælpemidler og er
CE-mærkede i henhold til det europæiske medicinske regulativ. Derudover er vi certificeret i ISO9001 og
ISO14001, der er internationalt anerkendte standarder
ift. kvalitet og miljø.
VELA Tango leveres som standard i sort phoenix stof,
som er slidstærkt, åndbart og meget komfortabelt.
VELA-stole bruges typisk mange timer dagligt. Derfor er
vores stole lavet i robuste kvalitetsmaterialer med holdbare mekaniske dele, så stolene forbliver funktionelle og
pæne i mange år.
TILBEHØR OG SPECIALLØSNINGER

Sæderotation med lås giver tryghed for brugeren ved
forflytninger. Sædet roteres med brugeren siddende
i stolen, og afstanden ved forflytning til kørestol eller
anden stol minimeres.
Komplet tilbehørsliste med varenumre, fotos og beskrivelser findes på www.vela.dk.
ARBEJDSMILJØ
:: Elektrisk højdeindstilling af sædet, via håndboks, forbedrer arbejdsstillingen for hjælpere, fx hvis bruger har
behov for assistance ved måltider eller påklædning.
:: Med elektrisk højdeindstilling kan brugeren nemt placeres højt ved assistance til at rejse og sætte sig og
placeres i niveau med seng eller stol ved forflytning.
:: Højdeindstilleligt skubbehåndtag letter arbejdet, fx
hvis brugeren skal flyttes over korte afstande.

Alle arbejdsstole fra VELA kan bestilles med et stort
udvalg af tilbehør og specialløsninger, så stolen kan 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.
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