
VELA Tango 300 & 310

VELA Tango 300EVELA Tango 300 VELA Tango 310E

NYHETMaksbelastning 300 kgOppreisningshjelp4XL-sete(b: 72 d: 50)

Brukere på opptil 300 kg kan nå bli mer selvhjulpne ved hjelp av en robust arbeidsstol. 
Det betyr at det blir mulig å være mobil og være mer aktiv i hverdagen uten å slite seg 
ut unødvendig. Brukeren kan skubbe/gå seg rundt mens han eller hun sitter, siden sto-
len har hjul - samtidig som man har en stabil, sikker stol med en håndbetjent brems. 
Med elektrisk høydejustering får brukeren hjelp til å reise og sette seg og kan enkelt 
endre på sittehøyden.

FORDELER

:: Robust, CE-merket stol til bariatriske 
brukere opptil 300 kg

:: Hjelp til å reise og sette seg ved hjelp 
av elektrisk høydejustering

:: Stabil og støttende, rett sittestilling 
som gir åpne luftveier og dermed re-
duserer tretthet

:: Avlastning av hofte- og kneledd samt 
mulighet for effektiv bruk av energien, 
ved at man skubber/går seg rundt

:: Trygghet og en stabil sittestilling ved 
aktiviteter med en sikker sentralbrems

Svært overvektige brukere får anledning til å bevege seg fra en seng eller 
stol over i en sikker og stabil arbeidsstol, noe som gjør det enklere å utføre 
aktiviteter. VELA Tango 300/310-serien er meget robust og kan brukes til 
aktiviteter; hjemme, på arbeidsplassen samt ved rehabilitering og trening.

Det er lettere for brukeren å få luft og sikre oksygenering av blodet med 
en rett sittestilling. I tillegg avlaster man ben, knær og hofter ved å utføre 
aktiviteten mens man sitter, noe som resulterer i mindre muskel- og ledds-
merter og mindre tretthet. Det er mulig å skubbe/gå seg rundt mens man 
sitter slik at man er mer selvhjulpen ved ulike aktiviteter, som for eksempel 
matlaging, og på den måten kan man forebygge bevegelseshemming.

Det er trygt å reise seg opp og sette seg ved hjelp av de robuste armle-
nene, og stolen er sikker når den har bremsen på. Det er forøvrig gode 
forutsetninger for komfort, siden setehøyde, ryggstøtte og armlene kan 
justeres etter brukerens kroppstype og støttebehov.

Elektrisk høydejustering kan brukes til utstigningshjelp og gjør det mulig 
å tilpasse sittehøyden sin til ulike aktiviteter med en lett knappetrykk. På 
den måten kan brukeren spare på energien i løpet av dagen.

Maksimal belastning opptil 200 kg. 

Som standard, får brukeren en fast 

sittehøyde uten mulighet for endring.

Maksimal belastning 200 kg. Brukeren 

får utstigningshjelp og kan endre sitte-

høyden vha. elektrisk høydejustering.

Maksimal belastning 300 kg. Brukeren 

får utstigningshjelp og kan endre sitte-

høyden vha. elektrisk høydejustering.



Alle stoler fra VELA er CE-merket og overholder 
gjeldende standarder.

VELA Tango 300 serien leveres med slitesterkt, pustende 
og meget komfortabelt stoff i type sort Phoenix.

Ved behov for ekstra rengjøringsvennlige materialer, 
tilbys et stort utvalg av syntetisk skinn eller andre 
stofftyper.

TILBEHØR OG SPESIALLØSNINGER

Med sin enkelhet i bruk, kan stolen med fordel brukes av 
flere brukere ved rehabiliterings- og dagsentre.

Du finner en komplett tilbehørsliste med varenumre,  
bilder og beskrivelser på www.vermundlarsen.no

  ARBEIDSMILJØ

:: Elektrisk høyderegulering av setet forbedrer hjelperes 
arbeidsstilling når brukeren trenger hjelp med å endre 
sittehøyde, f.eks. fra å sitte til å stå.

:: Med elektrisk høyderegulering kan brukeren sitte 
høyt og komme opp i høyde med seng eller stol ved 
forflytting.

:: Skyvehåndtak kan leveres om brukeren skal flyttes 
over korte avstander.

 VELA Tango 300 VELA Tango 300E VELA Tango 310E

Seteløft Gassfjær, 150mm vandring Elektrisk 150mm eller 200mm vandring Elektrisk 150mm vandring

Setehøyde v. 150 mm gas:
44-59 cm

v. 150 mm:
42-57 cm

v. 200 mm:
49-69 cm

v. 150 mm:
42-57 cm

Setepute bredde x dybde 58 x 48 cm (XXX-sete) 58 x 48 cm (XXX-sete) 72 x 50 cm (4XL-sete)

Setedybde (justeres med verktøy) 46-56 cm 46-56 cm 46-56 cm

Rygg bredde x høyde 38 x 43 cm (CX-rygg) 38 x 43 cm (CX-rygg) 38 x 43 cm (CX-rygg)

Høydejustering av ryggstøtte
(justeres med verktøy)

0-15 cm 0-15 cm 0-15 cm

Armlenepute, P.U. 7 x 35 cm 7 x 35 cm 7 x 35 cm

Armlenehøyde
(justeres med verktøy)

0-24 cm 0-24 cm 0-24 cm

Avstand mellom armlene
(justeres med verktøy)

53-64 cm 53-64 cm 70-75 cm

Understell bredde x lengde 54 x 54 cm 54 x 54 cm 54 x 54 cm

Vekt av stol 29 kg 37 kg 42 kg

Maks belastning 200 kg 200 kg 300 kg

Anbefalt brukervekt 130-160 kg 130-175 kg 130-275 kg

Varenr. 5026 5105 5106

STANDARDKONFIGURASJON

70
1.

6
12

-5
 ©

 V
e

rm
u

n
d

 L
a
rs

e
n

 A
/S

M
Å

L 
O

G
 V

E
K

T

Funksjoner på VELA Tango 300/310

www.vermundlarsen.noVELA AS  ::  Solgaard Skog 4  ::  1599 Moss  ::  Tlf: 69 67 60 18  ::  mail@vermundlarsen.no

SIKKER OG STABIL 
SENTRALBREMS

BRYTER FOR ELEKTRISK 
HØYDEREGULERING

SLITESTERKE OG 
BREDE HJUL

FORSTERKET 
RYGGSTØTTE

FORSTERKEDE 
ARMLENER

STABILT 
OG SOLID 

UNDERSTELL

Punkter mangler oversættelsePunkter mangler oversættelse

HMS nummer?HMS nummer?


