VELA Salsa
VARIANT:

100, 110, 120, 130 & 400

VELA Salsa 100 har et kort sæde med
kip, der støtter og stabiliserer brugeren.

VELA Salsa 120 har et ’cykelsæde’
med kip, der giver brugeren støtte
og god plads til lårene.

VELA Salsa 110

VELA Salsa 100

VELA Salsa 110 har et kort sæde med kap
i sædets front, så brugeren undgår en
fornemmelse af at glide ned ad sædet, når
sædet kippes fremad.

VELA Salsa 120
(Fodbøjle er tilbehør)

VELA Salsa er en serie af ståstøttestole med bremse, der fremmer brugerens uafhængighed ved forskellige aktiviteter, da den skaber en sikker, høj arbejdsplads.
VELA Salsa ståstøttestole giver mulighed for god ergonomi og er perfekte som
aflastende stole i en varieret arbejdsdag med både stående og siddende arbejde,
både på jobbet og i hjemmet.
VELA Salsa giver brugeren ekstra sikkerhed og stabilitet, da et fremadkippet sæde støtter er rank siddestilling med åben hoftevinkel og fri bevægelse af skuldre og arme, fx ved køkkenarbejde eller ved høje arbejdspladser.
Stabile armlæn og centralbremse gør det sikkert at rejse og sætte sig - en
stor fordel for brugere, der har mobilitets- eller balanceproblemer. Bremse
og armlæn giver desuden støtte ved ændring af siddestilling.
En VELA Salsa stol giver mulighed for lav siddehøjde, så brugeren fx kan
hjælpe børn ved påklædning, eller mulighed for høj siddehøjde, så brugeren kan stryge, lave mad eller sætte opvasken på plads i overskabe.
VELA Salsa kan indstilles i sædehøjde, -dybde, -kip samt i højde på rygog armlæn. Det giver mulighed for at skabe en ergonomisk siddestilling,
der yder støtte og stabilitet ved forskellige aktiviteter.

FORDELE
:: VELA Salsa er til personer der har
behov for støtte og stabilitet især ved
stående opgaver, fx ved rygdiagnoser,
gigt, gangbesvær og lignende
:: Støtter en ergonomisk stilling ved
opgaver i hjemmet eller på arbejdspladsen
:: Bremse giver ekstra sikkerhed ved arbejdsopgaver og når brugeren rejser
eller sætter sig
:: Muligt at ”gå” stolen frem i lav position
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STANDARDKONFIGURATION
VELA Salsa 100

VELA Salsa 110

VELA Salsa 120

VELA Salsa 130

VELA Salsa 400

Højdeindstilling, gas

150mm, 200mm eller
260mm vandring

150mm, 200mm eller
260mm vandring

150mm, 200mm eller
260mm vandring

150mm, 200mm eller
260mm vandring

150mm, 200mm eller
260mm vandring

Siddehøjde
Stolen kan intervalindstilles 10 cm:
(Værktøj nødvendigt)

v. 150 mm:
min. højde 45-60 cm
v. 200 mm:
min. højde 50-70 cm
v. 260 mm:
min. højde 60-86 cm

v. 150 mm:
min. højde 45-60 cm
v. 200 mm:
min. højde 50-70 cm
v. 260 mm:
min. højde 60-86 cm

v. 150 mm:
min. højde 45-60 cm
v. 200 mm:
min. højde 50-70 cm
v. 260 mm:
min. højde 60-86 cm

v. 150 mm:
min. højde 45-60 cm
v. 200 mm:
min. højde 50-70 cm
v. 260 mm:
min. højde 60-86 cm

v. 150 mm:
min. højde 45-60 cm
v. 200 mm:
min. højde 50-70 cm
v. 260 mm:
min. højde 60-86 cm

Sædevinkling
Siddedybde

46 x 35 cm

46 x 35 cm

40 x 35 cm

40 x 35 cm

43 x 35 cm

14° (7° frem, 7° tilbage)

14° (7° frem, 7° tilbage)

14° (7° frem, 7° tilbage)

14° (7° frem, 7° tilbage)

14° (2° frem-16° frem)

28-35 cm

28-35 cm

28-35 cm

-

-

38x22 cm (Ergo-ryg)

38x22 cm (Ergo-ryg)

38x22 cm (Ergo-ryg)

-

-

22° (7° frem, 15° tilbage)

22° (7° frem, 15° tilbage)

22° (7° frem, 15° tilbage)

-

-

13 cm

13 cm

13 cm

-

-

Armlænspude

8 x 26 cm

8 x 26 cm

8 x 26 cm

8 x 26 cm (tilvalg)

-

Armlænshøjde, indstillelig

0-24 cm

0-24 cm

0-24 cm

0-24 cm (tilvalg)

-

Afstand mellem armlæn, indstillelig

38-48 cm

38-48 cm

38-48 cm

38-48 cm (tilvalg)

-

Tilvalg

Tilvalg

Tilvalg

Tilvalg

Nej

53 x 55 cm

53 x 55 cm

53 x 55 cm

53 x 55 cm

53 x 55 cm

17 kg

17 kg

17 kg

14 kg

14 kg

Ryg Bredde x højde
Rygvinkling
Højdeindstilling af ryglæn

Sæderotation
Understel, størrelse
Stolens vægt
Maks. belastning
Anbefalet brugervægt
HMI nr.

125 kg

125 kg

125 kg

125 kg

125 kg

40-110 kg

40-110 kg

40-110 kg

40-110 kg

40-110 kg

22497

42705

18105

22141

37350
KUNSTLÆDER (TILVALG)
FOR NEM RENGØRING

Alle stole fra VELA er CE-mærkede og overholder gældende standarder.
VELA Salsa leveres som standard med Phoenix-polster
som er slidstærkt, åndbart og meget komfortabelt.
VELA Salsa 110 leveres dog med Zoom. VELA har eget
polsterværksted, med over 300 typer skum, tekstiler
og farver på lager, og kan derfor efterkomme de fleste
specialønsker.
TILBEHØR OG SPECIALLØSNINGER

INDSTILLING
AF KIP
HØJDEINDSTILLING

LETLØBENDE
HJUL

Alle stole fra VELA kan bestilles med et stort udvalg af
tilbehør og specialløsninger, så stolen kan tilpasses den
enkelte brugers behov. VELA kan tilbyde individuelle
løsninger indenfor polstring, komfort, støtte, og greb.
Sæderotation kan fås som tilvalg på VELA Salsa 100-130.
Komplet tilbehørsliste med varenumre, fotos og beskrivelser findes på www.vela.dk.

VELA Salsa 130
SADELSÆDE FOR EN
AKTIV SIDDESTILLING
CENTRALBREMSE FOR EKSTRA
SIKKERHED

VELA SALSA 130 & 400
:: Stabilt understel med centralbremse stabiliserer brugeren ved aktiviteter, og når brugeren rejser og sætter sig.
:: VELA Salsa 130 har et ’cykelsæde’, der sikrer, at brugeren har afstand mellem sine fødder og derved får
en aktiv, stabil og rank siddestilling.
:: VELA Salsa 400 med sadelsæde sikrer en ergonomisk
siddestilling, da sædets udformning giver et naturligt
svaj i ryggen og derved en åben, aktiv hoftevinkel.

STABILT
UNDERSTEL

VELA Salsa 400
Eksempler på funktioner
for VELA Salsa 130 & 400

VELA Salsa 130 og VELA Salsa 400 har ikke ryg- og armlæn.
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MÅL OG VÆGT

Sæde Bredde x dybde

