
VELA Tango 500 er den nyeste udvikling indenfor arbejdsstole, som udover arbejds-
stolens velkendte fordele, har et revolutionerende, todelt ALB-ryglæn. 
ALB-ryglænet understøtter i høj grad en aktiv, varieret, ergonomisk siddestilling for 
mennesker med funktionsnedsættelser, som har brug for ekstra komfort, støtte og 
sikkerhed. VELA Tango 500 bidrager dermed til mobilitet, aktivitet og deltagelse i hver-
dagen eller på jobbet, på trods af funktionsnedsættelse.

FORDELE

:: ALB-ryglænet giver optimal støtte 
til lænd og bækken og fremmer en 
rank kropsholdning

:: ALB-ryglænet giver mulighed for 
maksimal variation i den siddende 
stilling

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

:: Mulighed for at ”gå” stolen frem

:: De nedklappelige armlæn letter 
forflytning til fx seng eller anden stol

ALB-ryglænet er et unikt ryglæn, hvor ryg- og lændestøtte er todelt. Dette 
ryglæn giver optimal støtte til lænd og bækken, understøtter det naturlige 
lændesvaj og fremmer en rank holdning, hvilket kan hjælpe til, at forebygge 
eller lindre ondt i ryggen.

Lændestøtten bevæges nemt og trinløst frem og tilbage via et greb, hvilket 
giver mulighed for variation og støtte i lænderyggen. Den øverste del af 
ryggen derimod, holder sin vinkel i forhold til sædet, så brugeren også sikres 
støtte i den øverste del af ryggen.

ALB-ryglænets nye muligheder for bevægelse i lænderyggen er en klar 
fordel for mennesker der har mobilitetsproblemer, så de får mulighed for at 
aktivere kroppen i stolen.

VELA Tango 500 har alle arbejdsstolens fordele, såsom god stabilitet, 
store hjul, centralbremse, indstilling af sædehøjde, sæderotation, sædekip, 
nedklappelige indstillelige armlæn, og mulighed for masser af tilbehør.
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Active Lumbar Backrest (ALB) er et unikt todelt, 

ergonomisk formet ryglæn. Det består af en læn-

destøtte og en rygstøtte, der indstilles individuelt 

for en optimal støtte af lænd og ryg. ALB-ryglænet 

fås i størrelserne small, medium og large.

(Fodbøjle er tilbehør)

Se produktvideo

VELA Tango 500 med small ALB-ryglæn VELA Tango 500El med medium ALB-ryglæn

VELA Tango 500 & 500El - ALB-ryglæn



 VELA Tango 500 VELA Tango 500El

Højdeindstilling Gasfjeder: 150 mm eller 200 mm vandring Elektrisk: 200 mm eller 300 mm vandring

Siddehøjde 
Siddehøjden kan indstilles i følgende 

intervaller:

v. 150 mm:

42-57 cm, 44-59 cm, 46-61 cm, 48-63 cm, 50-65 cm 

v. 200 mm:

47-67 cm, 49-69 cm, 51-71 cm, 53-73 cm, 55-75 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

Sæde Bredde x dybde 44 x 44 cm (Y-sæde) 44 x 44 cm (Y-sæde)

Sædevinkling 10° frem, 7° tilbage 10° frem, 7° tilbage

Ryg bredde x højde 39x39 cm (small ALB-ryglæn)

39x49 cm (medium ALB-ryglæn)

39x51 cm (large ALB-ryglæn)

39x39 cm (small ALB-ryglæn)

39x49 cm (medium ALB-ryglæn)

39x51 cm (large ALB-ryglæn)

Rygvinkling 4° frem, 22° tilbage 4° frem, 22° tilbage

Højdeindstilling af ryglæn 4  cm 4 cm

Armlænspude (PU-armlæn) 9 x 25 cm 9 x 25 cm

Armlænshøjde, indstillelig, nedklappelig 0-22 cm 0-22 cm

Afstand mellem armlæn, indstillelig 42-54 cm 42-54 cm

Understel, størrelse 55 x 55 cm 55 x 55 cm

Stolens vægt 26 kg 33 kg

Brugervægt, max. 160 kg 160 kg

Sæderotation 90° til højre/90° til venstre 90° til højre/90° til venstre

HMI Nr. 101479 101481

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

VELA Tango 500 leveres som standard i Main 
Line plus stof, der er slidstærkt, komfortabelt og 
rengøringsvenligt. VELA har eget polsterværksted, 
som altid har over 300 typer skum, tekstiler og farver 
på lager. Ved behov for særligt rengøringsvenlige 
materialer, tilbyder VELA et stort udvalg af kunstlæder 
og sædeovertræk.

TILBEHØR OG SPECIALLØSNINGER

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

 ARBEJDSMILJØ

:: Elektrisk højdeindstilling af sædet forbedrer 
arbejdsstillingen for hjælpere, fx hvis bruger har behov 
for assistance ved måltider eller påklædning.

:: Nedklappelige armlæn og højdeindstilling letter 
forflytning, da det er nemt at placere brugeren i 
niveau med seng eller stol ved forflytning.

:: Højdeindstilleligt skubbehåndtag letter arbejdet, fx 
hvis brugeren skal flyttes over korte afstande.

UNIKT TODELT ALB-RYGLÆN

Afsættet for ALB-ryglænet er, at selv små bevægelser 
og ændringer i ryggen giver variation og øget 
muskelaktivitet i muskel-korsettet omkring mave, lænd 
og bækken. Disse ændringer kan bevirke, at man ikke 
bliver træt i ryggen og ikke sidder og falder sammen. 
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VELA Tango 500El med tilbehør

INDSTILLELIG 

SKUBBEBØJLE

HØJDEINDSTILLING 

I ENTEN HØJRE 

ELLER VENSTRE SIDE

FODBØJLE

HÅNDTAG TIL 

INDSTILLING AF 

ALB-LÆNDESTØTTE

TELESKOP 

RYGBØJLE

Standardmål på højdeindstilling, siddehøjde og ryglæn er markeret med fed skriftVELA Tango 500/500El kan vælges uden rotation


