
’Active’-sæde og -ryglæn (Medium)

VELA Tango 700 

’Contour’-sæde og -ryglæn (Medium)

VELA Tango 700E VELA Tango 700E 

med udstigningshjælp

VELA Tango 700-serien

FORDELE

:: Stående aktiviteter udføres siddende, 
så brugeren ikke drænes for energi

:: Trinløs og brugervenlig elektrisk sæ-
deløft giver en sikker og enkel højde-
indstilling af stolen

:: Mulighed for tilvalg af elektriske funk-
tioner: Bremse, ryglæn, sæde, højde

:: Brugeren kan ”gå” stolen rundt på en 
tryg og behagelig måde

:: Fremragende støtte og siddekomfort

:: Mulighed for ekstra lav siddehøjde

VELA Tango 700E har elektrisk sædeløft, der gør det helt enkelt at indstille 
højden via et tryk på en knap. Det betyder, at brugeren let kan ændre siddehøjde 
og derved opnå en god siddestilling i forbindelse med forskellige aktiviteter. 
Elektriske sædeløft kan desuden hjælpe brugeren til at rejse sig fra stolen.

Det er muligt at få elektrisk indstilling af eksempelvis sædeløft, bremse, sædekip  
og rygvinkling. De elektriske muligheder gør, at brugeren kan indstille stolen 
nænsomt, trinløst og uden brug af kræfter.

På VELA Tango 700 og 700E introducerer vi to nye serier af ergonomisk 
designede sæder og ryglæn - tilpasset forskellige komfort- og støttebehov. 
Læs mere om ’Active’- og ’Contour’-serien på bagsiden.

NYHED: VELA Tango 700E med udstigningshjælp. Ved tryk på én knap får 
brugeren en automatiseret og sikker ud- og indstigning, der understøtter det 
naturlige bevægemønster. Stolen giver brugeren støtte og stabilitet hele vejen 
op at stå, hvilket minimerer faldrisikoen og sparer kræfter. Stolen er specielt 
god ved eksempelvis smerter, nedsat kraft i ben eller balanceudfordringer.
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VELA Tango 700-serien er de nyeste modeller af den velkendte VELA-arbejdsstol. 
Stolene giver uafhængighed derhjemme og på jobbet. Brugeren kan sidde ned 
og udføre aktiviteter som de ellers ville gøre stående – sikkert og komfortabelt. 
VELA Tango 700E med udstigningshjælp giver desuden en sikker og tryg ind- og ud-
stigning, så  brugeren sparer kræfter og faldrisikoen minimeres.



STANDARDKONFIGURATION
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FANTASTISK SIDDEKOMFORT 

VELA Tango 700/700E kan fås med to forskellige serier af 
ergonomisk designede sæder og ryglæn:

’Active’ giver god komfort og let støtte. Den fås i forskellige 
størrelser, så den passer til din krop og behov.

‘Contour’ sæder og ryglæn giver fremragende komfort 
og en høj grad af støtte. Både sæde og ryglæn har 
sidestøtter, der hjælper til at stabilisere din siddestilling.

VELA Tango 700/700E kommer som standard i Main 
Line plus stof, der er slidstærkt, komfortabelt og 
rengøringsvenligt.

Stolene fås med et stort udvalg af tilbehør og elektriske 
løsninger, så stolen kan tilpasses til brugerens behov for 
komfort, støtte og greb.

HØJ KVALITET SIDEN 1935

Hos VELA laver vi kvalitetsprodukter til det siddende 
menneske. Vi stræber efter øget trivsel og forbedret 
livskvalitet for de mennesker, der bruger vores produkter.

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.

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 700 VELA Tango 700E VELA Tango 700E 
med udstigningshjælp

Højdeindstilling, vandring Gasfjeder: 100 mm, 150 mm eller 200 mm Elektrisk: 200 mm eller 300 mm Elektrisk: 200 mm eller 300 mm

Siddehøjde 
(målt fra gulv til underkant af sæde)

Alt efter sædetype lægges følgende højde til:

Activesæde: +6,0 cm

Contoursæde +8,0 cm

Alle siddehøjder er målt uden vægtbelastning

v. 100 mm gas:

32,5-42,5 cm, 34,5-44,5 cm, 36,5-46,5 cm

v. 150 mm gas:
36,5-51,5 cm, 38-53 cm

40-55 cm, 42-57 cm

v. 200 mm gas:

43-63 cm, 45-65 cm

47-67 cm, 49-69 cm

v. 200 mm el:
35-55 cm, 36,5-56,5 cm

38,5-58,5 cm, 40,5-60,5 cm, 42,5-62,5 cm

v. 300 mm el:

41,5-71,5 cm, 43-73 cm

45-75 cm, 47-77 cm, 49-79 cm

v. 200 mm el:
35-55 cm, 36,5-56,5 cm

38,5-58,5 cm, 40,5-60,5 cm, 42,5-62,5 cm

v. 300 mm el:

41,5-71,5 cm, 43-73 cm

45-75 cm, 47-77 cm, 49-79 cm

Sæde, bredde x dybde Small: 40 x 40 cm

Medium: 44 x 44 cm
Large: 47 x 47 cm

X-large: 49 x 49 cm

Small: 40 x 40 cm

Medium: 44 x 44 cm
Large: 47 x 47 cm

X-large: 49 x 49 cm

Small: 40 x 40 cm

Medium: 44 x 44 cm
Large: 47 x 47 cm

X-large: 49 x 49 cm

Sædevinkling 10° frem, 15° tilbage 10° frem, 15° tilbage 10° frem, 15° tilbage (elektrisk)

Ryglæn, bredde x højde Active:
Small: 38 x 22 cm

Medium: 38 x 30 cm
Large: 40 x 40 cm

X-large: 40 x 45 cm

Contour:
Medium: 36 x 38 cm

Large: 39 x 43 cm

X-large: 41 x 48 cm

Active:
Small: 38 x 22 cm

Medium: 38 x 30 cm
Large: 40 x 40 cm

X-large: 40 x 45 cm

Contour:
Medium: 36 x 38 cm

Large: 39 x 43 cm

X-large: 41 x 48 cm

Active:
Small: 38 x 22 cm

Medium: 38 x 30 cm
Large: 40 x 40 cm

X-large: 40 x 45 cm

Contour:
Medium: 36 x 38 cm

Large: 39 x 43 cm

X-large: 41 x 48 cm

Ryglænsvinkling 4° frem, 22° tilbage 4° frem, 22° tilbage 4° frem, 22° tilbage (elektrisk)

Højdeindstilling af ryglæn 10 cm 10 cm 10 cm

Armlænspude (PU-skum), bredde x længde 9 x 25 cm 9 x 25 cm 9 x 25 cm

Armlænshøjde, højdeindstillelig 14-25 cm (nedklappelige armlæn er tilbehør) 14-25 cm (nedklappelige armlæn er tilbehør) 14-25 cm (nedklappelige armlæn er tilbehør)

Afstand mellem armlæn, indstillelig 38,5-52,5 cm 38,5-52,5 cm 38,5-52,5 cm

Understel, størrelse 55 x 55 cm 55 x 55 cm 55 x 55 cm

Bremse Manuel Manuel Elektrisk

Automatiseret udstigningshjælp Nej Nej Ja

Stolens vægt 27 kg 34,5 kg 39 kg

Belastning, maks. 160 kg 160 kg 160 kg

Anbefalet brugervægt, maks. 130 kg 130 kg 130 kg

Sæderotation (kan fravælges) 90° til højre/90° til venstre 90° til højre/90° til venstre 90° til højre/90° til venstre

HMI-nr. 130605 130645 130773
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Bemærk: alle tal er afrundet til nærmeste 0,5 cm.*standard er markeret med fed


