
VELA Tango El Ståstøtte, er en stol til brugeren, der har behov for støtte og sikkerhed 
i stående stilling, og samtidig har behov for elektrisk højdeindstilling, fx ved mang-
lende benkræfter. Stolens korte sæde med kap holder og støtter brugeren, der let 
kan placere sig tæt ved køkkenbord. Den elektriske højdeindstilling giver brugeren 
mulighed for støtte, både når de skal nå langt ned eller højt op - fx til overskabe. Sto-
lens centralbremse, gør stolen helt stabil, så fx arbejde i køkken foregår sikkert.

FORDELE

:: Kort sæde med kap, giver optimal 
støtte, fx til personer med stive hof-
teled, korte lårben, overvægt eller 
stabilitetsproblemer

:: Trinløs elektrisk højdeindstilling af 
sæde giver en nem og sikker ændring 
af stå-/siddehøjde

:: Stabilt understel og centralbremse 
giver sikkerhed når brugeren står med 
støtte fra stolen, rejser- eller sætter sig

:: Stabil, høj arbejdsplads til opgaver i fx 
køkken

:: Mulighed for at ”gå” stolen frem

VELA Tango El Ståstøtte kombinerer sikkerhed og stabilitet fra en stå-
støttestol, med elektrisk højdeindstilling, der støtter ved nedsat balance og 
nedsat styrke i benene. Sædets specielle udformning og armlænene giver 
brugeren stabilitet og støtte ved daglige aktiviteter, som fx madlavning.

Kappen, på fronten af sædet, giver tryghed og støtte ved stående 
arbejde i fx køkken, da brugeren ikke glider ned fra sædet, selv ved høj 
sædeindstilling. Stolen giver mulighed for selvhjulpenhed og mobilitet.

Elektrisk højdeindstilling sikrer brugeren mulighed for variation i arbejdsstillin-
ger og -højder ved forskellige opgaver. Brugeren støttes i en aktiv stå-/sidde-
stilling og kan benytte den elektriske højdeindstilling til at rejse og sætte sig.

Brugeren kan også sidde lavt og let ”gå” stolen frem i fx køkkenet og 
derved skifte mellem arbejdsopgaver ved fx køkkenbord og komfur.

Indstilling af sædehøjde, -dybde og -kip samt ryg og armlæn skaber 
optimale forudsætninger for en ergonomisk siddestilling med støtte og 
komfort. Alle funktioner kan indstilles med brugeren siddende i stolen.
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VELA Tango El Ståstøtte har et kort sæde, 

med kap, der giver stabilitet og mulighed 

for en aktiv arbejdsstilling, også når du 

skal støttes højt. Det lave ryglæn giver god 

lændestøtte, når du skal støttes højt, og 

mulighed for fri bevægelighed i ryg, skuld-

re og arme ved forskellige aktiviteter.

ELEKTRISK 
HØJDE-

INDSTILLING

VELA Tango El Ståstøtte har trinløs, 

elektrisk højdeindstilling, så brugere med 

nedsat kraft i benene eller mindsket be-

vægelighed og mobilitet, let kan indstille 

stolen til den ønskede højde.

VELA Tango El Ståstøtte



 VELA Tango El Ståstøtte

Højdeindstilling, elektrisk 200 mm eller 300 mm vandring

Siddehøjde 
Siddehøjden kan indstilles i følgende intervaller:

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

Sæde Bredde x dybde 46 x 35

Sædevinkling 6° frem, 3° tilbage

Siddedybde 37-44 cm

Ryg Bredde x højde 38 x 22 cm (Ergo-ryg)

Rygvinkling 15° frem 12° tilbage

Højdeindstilling af ryglæn 10 cm

Armlænspude 8  x 26 cm

Armlænshøjde, indstillelig 0-24 cm

Afstand mellem armlæn, indstillelig 38-48 cm

Understel, størrelse 55 x 55 cm

Stolens vægt 27 kg

Brugervægt, max. 160 kg

HMI nr. 72670

STANDARDKONFIGURATION
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Alle stole fra VELA er CE-mærkede og overholder gæl-
dende standarder.

VELA Tango El Ståstøtte leveres som standard i sort 
phoenix stof, som er rengøringsvenligt, slidstærkt, 
åndbart og meget komfortabelt. VELA har eget polster-
værksted, som altid har over 300 typer skum, tekstiler 
og farver på lager. Hvis der er behov for vandafvisende 
materialer, fx ved inkontinens, tilbyder VELA et stort 
udvalg af kunstlæder, eller mulighed for forskellige 
sædeovertræk.

TILBEHØR OG SPECIALLØSNINGER

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 til-
byde individuelle løsninger inden for polstring, komfort, 
støtte, greb og el-indstilling.

VELA Tango El Ståstøtte er velegnet som arbejdsstol, fx 
til brugere der lider af overvægt, da det korte sæde giver 
stabil siddestøtte samtidig med, at det ikke lukker for 
blodtilførsel til benene. Elektrisk højdeindstilling sikrer 
at brugeren selv kan rejse sig og sætte sig i stolen og 
undgå smertende stød og bump derved. 

Tilbehør som fx sæderotation med lås giver tryghed for 
brugeren ved forflytninger. Sædet roteres med brugeren 
siddende i stolen, og afstanden ved forflytning til køre-
stol eller anden stol kan derved minimeres.

Komplet tilbehørsliste med varenumre, fotos og beskri-
velser findes på www.vela.dk.

ARBEJDSMILJØ

:: Elektrisk højdeindstilling kan afhjælpe behov for as-
sistance til fx påklædning og ændring af arbejdshøjde.

:: Med elektrisk højdeindstilling og armlæn, der kan 
komme i niveau med sædet, kan brugeren nemt 
placere sig i niveau med seng eller anden stol, og 
derved undgå behov for assistance ved forflytning.

:: Elektrisk højdeindstilling gør hverdagen lettere og 
sikrer større selvhjulpenhed for mange brugere med 
fx nedsat muskelfunktion, hofte- eller rygproblemer.
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