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VELA Tango 100ES er aktivitets- og skolestole udviklet til børn og unge. Stolene under-
støtter inklusion, så børn med særlige behov kan deltage i den almindelige undervis-
ning sammen med deres kammerater. VELA Tango 100ES har et unikt bremsesystem 
og elektrisk højdeindstilling, der sikrer barnet en stabil siddeplads i den optimale højde, 
så barnet får de bedste forudsætninger for socialt samvær og indlæring.

FORDELE

:: Elektrisk højdeindstilling for hjælp 
til ind- og udstigning samt optimal 
siddestilling, der fremmer aktivitet og 
deltagelse

:: Forskellige sæder og rygge giver 
mulighed for, at stolen tilpasses 
barnets behov, og giver ro ved fx 
koncentrations- og indlæringsbesvær

:: Stabilt understel og centralbremse 
giver ekstra sikkerhed, støtte og ro, fx 
ved aktivitet i skolen og hjemmet eller 
når barnet skal rejse sig

:: Stolen kan ”vokse” i takt med at barnet 
vokser, da sæde og ryglæn let kan 
udskiftes til andre størrelser 
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VELA Tango 100ES har et sæde med 

bassin af skumplader der kan vendes 

eller udskiftes, så barnet får en optimal 

siddestilling. Ryglænet kan indstilles i 

højde, og frem og tilbage og kan vink-

les, så det giver optimal lændestøtte.

VELA Tango 100ES med tilbehør er 

velegnet til de børn, der har behov 

for ekstra støtte og sikkerhed for at 

få en god siddestilling. Barnet kan 

selv indstille siddehøjden.

VELA Tango 100ES med elektrisk højdeindstilling er særligt egnet til de 
børn, der har gangbesvær eller problemer med balance. Stolen giver 
sikkerhed og stabilitet og barnet kan let indstille stolen i den ønskede 
siddehøjde. Dette er fx en fordel for børn og unge, der har cerebral 
parese, muskelsvind, gigt eller andre problemer med bevægeapparatet.

Centralbremsen giver sikkerhed, og er samtidig god til at retningsbe-
stemme barnets koncentration om en specifik opgave, fx med ekstra 
støtte fra et formet sæde og støttende armlæn. Derved hjælpes barnet 
til, at holde fokus, fx hvis barnet er uroligt og let mister overblikket.

VELA Tango 100ES har fire retningsstabile, letløbende hjul, der gør 
stolen nem at flytte rundt og gør, at den kan bruges i flere lokaler. 
Armlænene giver stabilitet og er en fordel ved ind- og udstigning, fx hvis 
barnet har mobilitets- eller balanceproblemer.

Indstilling af sædehøjde, -dybde, -kip samt ryg og armlæn skaber forud-
sætninger for en god ergonomisk siddestilling med støtte og komfort. 
Stolen højdeindstilles med el, hvilket gør, at barnet selv kan ændre sin 
siddehøjde, fx ved aktiviteter eller når barnet rejser og sætter sig i stolen.

med udvalgt tilbehør

ELEKTRISK 
HØJDE-

INDSTILLING



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

VELA Tango 100ES leveres som standard i sort Mionetta 
Satch-stof, som har en god slidstyrke og desuden er 
vandafvisende. VELA har eget polsterværksted, som al-
tid har over 300 typer skum, tekstiler og farver på lager. 
Hvis der er behov for ekstra rengøringsvenlige mate-
rialer, tilbyder VELA et stort udvalg af kunstlæder, eller 
mulighed for forskellige sædeovertræk.

TILBEHØR OG SPECIALLØSNINGER

Alle stole fra VELA kan bestilles med et stort udvalg af 
tilbehør og specialløsninger, så stolen kan tilpasses til 
barnet eller den unges behov, fx lårstyr, kropsstøtter og 
stabiliserende krops- og fodbespænding. VELA kan des-
uden tilbyde individuelle løsninger indenfor polstring, 
komfort, støtte, greb og el-indstilling.

VELA har et stort program af siddesystemer der kan 
laves som specialløsninger. De kan tilpasses med ud-
skæringer i polsteret eller ved at modificere sæde eller 
ryglæn med kiler eller indlæg. 

Komplet tilbehørsliste kan findes på www.vela.dk.

:: Elektrisk højdeindstilling giver barnet mulighed for 
selv at indstille højden af sædet og forbedrer også 
arbejdsstillingen for barnets hjælpere, fx ved behov 
for assistance ved måltider, aktivitet eller påklædning.

:: Med højdeindstilling kan barnet placeres højt og der-
ved nemt flyttes eller hjælpes ind- og ud af stolen.

 VELA Tango 100ES

Højdeindstilling, el 200mm eller 300mm vandring

Siddehøjde
Stolen 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

Sæde Bredde x dybde 32 x 35 cm (E2-sæde)

36 x 43 cm (E3-sæde)

40 x 47 cm (E4-sæde)

Sædevinkling 6° frem, 9° tilbage

Siddedybde  30-35 cm (E2-sæde)

35-43 cm (E3-sæde)

39-47 cm (E4-sæde

Ryg Bredde x højde 26x26 cm (E2-ryg)

28 x 35 (E3-ryg)

Rygvinkling 12° frem, 15° tilbage

Højdeindstilling af ryglæn 0-21 cm (E3-ryglæn)

Armlænspude (PU-armlæn) 8 x 26 cm

Armlænshøjde, indstillelig 0-24 cm

Afstand mellem armlæn, indstillelig 26-35 cm (E2-sæde)

31-40 cm (E3-sæde)

34-40 cm (E4-sæde)

Dybderegulering af armlæn,  frem/tilbage ift. sæde 17 cm (8,5 cm frem, 8,5 cm tilbage) (E3-sæde)

Fodstøtte, længde 22-32 cm, 27-43 cm

Understel, størrelse 55 x 55 cm

Stolens vægt 29 kg

Brugervægt 80 kg

HMI nr. 54980

STANDARDKONFIGURATION
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Eksempler på tilbehør til VELA Tango 100ES

KROPSSTØTTE FOR STØT-

TE I SIDDESTILLINGEN

MULIGHED FOR 

SPECIALGREB 

TIL STOLENS 

INDSTILLINGER

NAKKESTØTTE

SIDESTØTTE FOR STØT-

TE I SIDDESTILLINGEN


