
VELA Latin 100

100 & 200

VELA Latin 200

VELA Latin er en serie med ergonomiske kontorstoler som støtter en variert og god 
sittestilling hjemme og på jobben. VELA Latin kontorstoler er kjennertegnet av høy 
kvalitet, et funksjonelt og elegant design og enkel justering av stolens funksjoner. 
Dette gir mulighet for å enkelt endre arbeidsstillingen sin, slik at man støttes i en 
sunn arbeidsstilling  gjennom en lang arbeidsdag.

FORDELER

:: VELA Latin kontorstoler gir en beha-
gelig og ergonomisk sittestilling

:: En VELA kontorstol gjør det enkelt å va-
riere sittestillingen sin gjennom dagen

:: VELA Latin kan velges med forskellige 
hjul eller trompetglidesko (fast plasse-
ring) alt etter hvor og hva stolen skal 
brukes til

::  VELA Latin kontorstoler kan tilpasses 
med fotring og ekstra høyde slik at de 
kan brukes i høye kontormiljø
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VELA Latin 100 har en lav ryggstøtte 

som gir god, fleksibel støtte for kors-

ryggen. En lav ryggstøtte gir mulighet 

for fri bevegelighet i rygg, 

skuldre og armer.

VELA Latin kontorstoler gir mulighet for en lett fremoverlent sittestilling, 
som er optimalt for arbeid ved f.eks. et skrivebord. Et fremoverlent sete 
resulterer i en lett svai i korsryggen og en rett stilling i ryggen. Man får på 
den måten optimale vilkår for en ergonomisk, sunn sittestilling.

VELA Latin-serien er elegante kontorstoler som passer godt inn på kon-
toret eller i hjemmet. Disse stolene gir mulighet for en god ergonomisk 
sittestilling - om man skal jobbe, spille dataspill eller studere. 

VELA Latin kan enkelt justeres i setehøyde, -dybde, og -stilling samt i høy-
de og vinkel på ryggstøtten. Det gir mulighet for en ergonomisk sittestil-
ling som gir støtte og stabilitet når man sitter i mange timer per dag.

Tilbehør: VELA Latin kontorstoler kan fås med armlener som kan justeres 
i høyden. Armlener kan være en fordel, da armene støttes oppunder når 
man arbeider og når man endrer sittestilling.

VARIANT:

VELA Latin 200 er godt egnet for 

personer som har behov for høyere 

ryggstøtte eller større sete. 

Ryggstøtten kan forøvrig 

låses i en fast vinkel.

VELA Latin



 VELA Latin 100 VELA Latin 200

Høydeinnstilling, gassfjær 150mm, 200mm eller 

260mm vandring

150mm, 200mm eller 

260mm vandring

Setehøyde v. 150 mm: 
39-54 cm

v. 200 mm:
44-64 cm

50-70 cm

v. 260 mm:
60-86 cm

v. 150 mm: 
39-54 cm

v. 200 mm:
44-64 cm

50-70 cm

v. 260 mm:
60-86 cm

Setepute Bredde x dybde 44 x 44 cm (Y-sete) 47 x 49 cm (CY-sete)

Setetilt 9° (6° forover, 3° bakover) 9° (6° forover, 3° bakover)

Setedybde 37-44 cm 33-49 cm

Ryggpute Bredde x højde 37 x 30 cm (Y-rygg) 43 x 45 cm (CY-rygg)

Ryggvinkel 23° (10° forover, 13° bakover) 26° (20° forover, 6° bakover)

Høydeinnstilling av ryggstøtte 10 cm 13 cm

Nakkestøtte - -

Armlenepute 8 x 26 cm (tilvalg) 8 x 26 cm (tilvalg)

Armlenehøyde, justerbar 0-24 cm (tilvalg) 0-24 cm (tilvalg)

Avstand mellom armlene, justerbar 30-48 cm (tilvalg) 30-48 cm (tilvalg)

Seterotasjon 360° 360°

Understell, diameter Ø 64,5 cm Ø 64,5 cm

Vekt av stol 23 kg 24 kg

Maks. belastning 125 kg 125 kg

Varenr. 2121 2122

STANDARDKONFIGURASJON

www.vermundlarsen.noVELA AS  ::  Solgaard Skog 4  ::  1599 Moss  ::  Tlf: 97 46 55 22  ::  mail@vermundlarsen.no

70
1.

6
2

3
 ©

 V
e

rm
u

n
d

 L
a
rs

e
n

 A
/S

M
Å

L 
O

G
 V

E
K

T

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

VELA Latin leveres som standard i Phoenix-polster som 
er slitesterkt, pustende og meget behagelig. Spesialpol-
stringer kan utføres, da VELA har eget polstringsverksted 
med over 300 typer skum, tekstiler og farger på lager.

TILBEHØR OG INDIVIDUELLE LØSNINGER

Alle stoler fra VELA kan bestilles med et stort utvalg av 
tilbehør og spesialløsninger slik at stolen kan tilpasses 
den enkeltes behov. VELA kan f.eks. tilby individuelle 
løsninger innenfor polstring, komfort, armlener, ekstra 
høyde, fotring og spesielle håndtak.

Komplett tilbehørsliste med varenumre, bilder og be-
skrivelser finner man på www.vermundlarsen.no

HJUL ELLER FAST PLASSERING?

VELA Latin kontorstoler monteres som standard med 
vanlige, lett-rullende hjul som passer til de fleste behov. 
Men VELA Latin kan også fås med trompetglidesko 
(uten hjul) og et bredt utvalg av spesialhjul.

:: Trompetglidesko får stolen til å stå helt fast og kan f.eks. 
være en fordel hvis stolen kun skal brukes på ett sted 

:: Trege hjul ruller med motstand slik at stolen ikke ruller 
bort, og kan derfor støtte brukeren når man sitter/står

:: Hjul med belastningsbrems bremser stolen når det 
er vektbelastning på stolen, og skaper på den måten 
en stabil og sikker arbeidsplass. Disse hjulene er f.eks. 
egnet for hevbare/senkbare bord, hvor det er viktig at 
stolen står helt i ro under arbeidet

:: Hjul med frivektsbrems ruller kun hvis det er vektbelast-
ning på stolen. Spesielt godt egnet dersom brukeren 
har behov for å bevege seg mens man sittter i stolen, 
og hvor stolen må stå helt i ro når man reiser sig

:: VELA har løsninger til ulike typer gulvbelegg, som 
f.eks. gulvteppe, linoleum eller fliser


