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VELA Tango 100ES er stoler for aktiviteter og skole, utviklet for barn og unge. Stolene 
gjør det mulig for inkludering, slik at barn med spesielle behov kan delta i vanlig under-
visning sammen med vennene sine. VELA Tango 100ES har et unikt bremsesystem og 
elektrisk høydejustering som gir barnet en stabil sitteplass i optimal høyde, slik at bar-
net får de beste forutsetnigene for sosialt samvær og læring.

FORDELER

:: Elektrisk høydejustering for hjelp 
til inn- og utstigning, samt optimal 
sittestilling som fremmer aktivitet og 
deltagelse

:: Forskjellige seter og rygger gjør det 
mulig for stolen å kunne tilpasses 
barnets behov, og gir ro ved f.eks. 
konsentrations- og lærevansker

:: Stabilt understell og sentralbrems gir 
ekstra sikkerhet, støtte og ro, f.eks. 
ved aktivitet på skolen og i hjemmet, 
eller når barnet skal reise seg

::  Stolen kan ”vokse” i takt med at barnet 
vokser, da sete og ryggstøtte lett kan 
byttes ut med andre størrelser
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VELA Tango 100ES har et sete med 

skumplater som kan snus eller byttes 

ut, slik at barnet får en optimal sittestil-

ling. Ryggstøtten kan justeres i høyden 

og frem og tilbake, og kan vinkles slik at 

den gir optimal støtte for korsryggen.

VELA Tango 100ES med tilbehør er 

godt egnet for barn som trenger 

for ekstra støtte og trygghet for å få 

en god sittestilling. Barnet kan selv 

justere sittehøyden.

Elektrisk høydejustering er spesielt godt egnet for barn som har vanske-
ligheter med å gå eller problemer med balansen. Stolen gir sikkerhet og 
stabilitet og barnet kan enkelt justere stolen til den ønskede sittehøyden. 
Dette er f.eks. en fordel for barn og unge som har cerebral parese, mu-
skelsvinn, gikt eller andre problemer med bevegelsesapparatet.

Sentralbremsen gir sikkerhet, og er samtidig god for å peile inn barnets 
fokus på en spesifikk oppgave, med ekstra støtte fra et formet sete og 
støttende armlener. På den måten får barnet hjelp til å holde fokus, 
f.eks. hvis barnet er urolig og lett mister overblikket.

VELA Tango 100ES har fire retningsstabile, lettgående hjul som gjør 
stolen enkel å flytte rundt og som gjør at den kan brukes påf lere steder. 
Armlenene gir stabilitet og er en fordel ved inn- og utstigning, f.eks. hvis 
barnet har problemer med mobilitet eller balanse.

Justering av setehøyde, -dybde, og -vinkel i tillegg til rygg og armlene 
skaper et grunnlag for en god ergonomisk sittestilling med støtte og 
komfort. Stolen har elektrisk høydejustering, noe som gjør at barnet selv 
kan endre sittehøyden sin, f.eks. ved aktiviteter eller når barnet reiser seg 
og setter seg i stolen.

med tilbehør

ELEKTRISK 
HØYDE- 

JUSTERING



Alle stoler fra VELA er CE-merkede og overholder gjel-
dende standarder.

VELA Tango 100ES leveres som standard i sort Mionetta 
Satch-stoff, som er veldig slitesterkt og er vannavvi-
sende i tillegg. VELA har eget polstringsverksted som 
alltid har over 300 typer skum, tekstiler og farger på 
lager. Hvis det er behov for ekstra rengjøringsvennlige 
materialer, tilbyr VELA et stort utvalg av kunstskinn, eller 
mulighet for ulike seteovertrekk.

TILBEHØR OG SPESIALLØSNINGER

Alle stoler fra VELA kan bestilles med et stort utvalg av 
tilbehør og spesialløsninger slik at stolen kan tilpasses 
barnets eller den unges behov, som f.eks. lårføring, krop-
psstøtter og stabiliserende spenner til kroppen eller føt-
tene. VELA kan forøvrig tilby individuelle løsninger innen 
polstring, komfort, støtte, håndtak og elektrisk justering.

VELA har et stort program med sittesystemer som 
kan lages som spesialløsninger. De kan tilpasses med 
utskjæringer i polstringen eller ved å modifisere setet 
eller ryggstøtten med kiler eller innlegg. 

Du kan finne en komplett tilbehørsliste på www.ver-
mundlarsen.no.

:: Elektrisk høydejustering gir barnet mulighet for å 
justere setehøyden selv og forbedrer også arbeids-
stillingen for barnets hjelpere, f.eks. ved behov for 
assistanse ved måltider, aktivitet eller påkledning.

::  Med høydejustering kan barnet plasseres høyt og kan 
dermed lett flyttes på eller hjelpes inn og ut av stolen.

 VELA Tango 100ES

Høydejustering, el 200mm eller 300mm vandring

Setehøyde
Kan justeres i høyde:

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

Setepute bredde x dybde 32 x 35 cm (E2-sete)

36 x 43 cm (E3-sete)

40 x 47 cm (E4-sete)

Setevinkel 6° fremover, 9° bakover

Setedybde  30-35 cm (E2-sete)

35-43 cm (E3-sete)

39-47 cm (E4-sete

Rygg bredde x høyde 26x26 cm (E2-rygg)

28 x 35 cm (E3-rygg)

Ryggvinkel 12° fremover, 15° bakover

Høydejustering av ryggstøtte 0-21 cm (E3-rygg)

Armlenepute (PU-armlene) 8 x 26 cm

Armlenehøyde, kan justeres 0-24 cm

Avstand mellom armlene, kan justeres 26-35 cm (E2-sete)

31-40 cm (E3-sete)

34-40 cm (E4-sete)

Dybdejustering av armlen,fremover/bakover i forhold til sete 17 cm (8,5 cm fremover, 8,5 cm bakover) (E3-sete)

Fotstøtte, lengde 22-32 cm, 27-43 cm

Understell bredde x lengde 55 x 55 cm

Vekt av stol 29 kg

Maks belastning 80 kg

Varenr. 6152

STANDARDKONFIGURASJON
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Eksempler på tilbehør til VELA Tango 100ES

KROPPSSTØTTE 

FOR STØTTE I 

SITTESTILLINGEN

MULIGHET FOR 

SPESIALHÅNDTAK 

FOR JUSTERING AV 

STOLEN

NAKKESTØTTE

SIDESTØTTE 

FOR STØTTE I 

SITTESTILLINGEN


