
VELA Tango 100ES
Arbeidsstol for barn

• Stabilt understell med sentralbrems som kan betjenes 
av barnet selv. Bremsegrepet kan enkelt flyttes til 
høyre eller venstre side. 

• Sentralbrems sikrer at stolen står helt stille når man 
sitter i stolen, eller ved forflytning inn og ut av stolen. 

• Lettløpende hjul og plass mellom hjulene gjør stolen 
enkel å flytte. 

• Innstillbar fotstøtte gir sikker og god støtte, kan  
enkelt skyves bort ved inn- og utstigning av stolen. 

• Løfteenheten justeres enkelt i forskjellige høyder som 
utgangspunkt for setehøyden.   

• Setehøyden innstilles med bryter under høyre og 
venstre armlenepute. 

• Seterotasjon gir barnet mulighet til å snu seg fra side 
til side for å nå frem til arbeidsflaten, og i forbindelse 
med forflytning. 

• Polstret sete og rygg med ergonomisk utforming i 
størrelse 2 gir god komfort til mindre barn. 

• Setet vinkles enkelt frem- og bakover. Setedybden 
kan endres og ryggen kan reguleres i høyde, vinkel og 
dybde.

• Enkel høyde- og breddeinnstilling av armlenene. Slik 
kan stolen innstilles etter det enkelte barns behov. 

• Med de mange innstillingsmulighetene, og et stort 
utvalg av tilbehør kan stolen enkelt tilpasses barnets 
individuelle behov. 

• Maks brukervekt 80 kg

HMS  
Art.nr.

Art.nr. Produkt

 176620 VE6162-2 VELA Tango 100ES-2 arbeidsstol, str. 2

VE6162-3 VELA Tango 100ES-3 arbeidsstol, str. 3

VE6162-4 VELA Tango 100ES-4 arbeidsstol, str. 4

VELA Tango 100ES har elektrisk seteløft, vinkelregulerbart sete og seterotasjon.

Stolen er en moderne og fleksibel arbeidsstol for barn og unge med spesielle behov, funksjonsnedsettelser eller 
begrenset mobilitet.  Stolen er beregnet for bruk på skolen, ved fritidsaktiviteter eller i hjemmet når barnet har 
behov for en aktiv sittestilling, komfort og sikkerhet.

Tilbehør
Det kan leveres et stort utvalg av tilbehør til stolen. 
Se tilbehørsoversikt.

Tekniske data
Elektrisk hev/senk

Høydejustering Elektrisk

Setehøyde std 42 - 62 cm

Intervall regulering 40 - 66 cm

Sete (B x H) E2:  32 x 35 cm
E3:  36 x 43 cm
E4:  40 x 47 cm

Setevinkling -9° / +6°

Rygg E2, E3 (B x H) E2: 26 x 26 cm
E3: 28 x 35 cm 

Vinkling rygg -15° / +12°

Armlenepute PU 8  x 26 cm

Dybderegulering armlene 17 cm (+/- 8,5 cm)

Benstøtte 22-32 cm, 27-43 cm

Understell 55 x 55 cm

Maks brukervekt 80 kg

Vekt 29 kg


