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Ergonomi och säkerhet

Optimal anpassning

VELA utvecklar stolar som ser till att människor
kan fortsätta att vara aktiva och självständiga

VELA har ett stort tillbehörsutbud som gör det
möjligt att anpassa stolen efter den individuella
brukarens eller medarbetarens behov

Genom samarbete med terapeuter, 80 års erfarenhet och kunskap
om människors behov kan VELA erbjuda ett brett sortiment ergonomiska stolar som bidrar till en aktiv vardag. VELA erbjuder stolar
som är specialutvecklade för barn, ungdomar, vuxna och äldre
människor med funktionshinder samt stolar och pallar i basmodell
för anhöriga, terapeuter och assistenter. Med ergonomi som högsta
prioritet bidrar en stol från VELA till självständighet, aktivitet, en
bättre arbetsmiljö samt komfort och säkerhet för människor med
funktionshinder, samt deras assistenter och terapeuter.

:: Speciella sitsar, ryggstöd, kroppsstöd, sidostöd och nackstöd bidrar till en
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Ergonomiska stolar
För aktivitet, träning, arbete och vård

ergonomisk sittposition som främjar aktivitet
:: Överdrag till sits och ryggstöd är fördelaktigt när stolen används av flera
personer, eller när det finns risk för hygienproblem
:: Armstöden bidrar till bättre komfort och säkerhet, och underlättar dessutom i- och urstigning för personer med balansproblem eller nedsatt
benstyrka
:: Fotring, ben- och fotstöd är fördelaktigt när stolen används i en hög sittposition, t.ex. i köket, vid arbetsplatsen eller under transport i stolen.

Stolar från VELA bidrar till att förenkla vardagen för människor med
funktionshinder. VELA erbjuder ergonomiska stolar anpassade för
specifika arbetsuppgifter, funktioner och för människor med unika
behov. Stolarna är enkla att ställa in, och den ergonomiska utformningen av sits, ryggstöd, armstöd samt diverse tillbehör bidrar till en
säker och god arbetsställning.

:: Skjuthandtaget förbättrar assistentens arbetsmiljö, t.ex. när brukaren flyttas
sittande i stolen
:: Speciella handtag, t.ex. för reumatiker, kan göra det enklare att hantera
broms, sits och ryggstöd

Dansk kvalitet

5 råd om god ergonomi

VERMUND LARSEN A/S (VELA) är ett danskt familjeföretag grundat 1935 av fabrikant Vermund Larsen. VELA har sitt säte i Ålborg
och har egna avdelningar för utveckling, produktion, stoppning,
försäljning och marknadsföring. För att alltid befinna oss nära våra
kunder har vi dessutom tre sälj- och servicecentra i Danmark.

God ergonomi är mycket viktigt för människor
med funktionsnedsättningar eftersom de ofta
arbetar sittande. Ergonomi är dessutom viktigt
för att skapa en god arbetsmiljö

STOLAR MED OMSORG OCH PRECISION

1. God ergonomi handlar inte om en bestämd sittställning, utan snarare
om variation och byte av arbetsställning under dagens lopp, exempelvis
genom att växla mellan arbetsstol, vilstol eller kanske en rullstol.

3. Använd stolens möjligheter att ställa in sits, ryggstöd och vinkel för att skapa en varierad arbetsställning, gärna så att byte av arbetsuppgifter innebär
byte av arbetsställning.
4. Placera stolen nära arbetsytan, och undvik positioner där arbetet utförs
med framåtböjd rygg eller nacke eller där man måste sträcka sig för att nå
fram till arbetsytan.
5. Utnyttja stolens höjdinställning så att brukaren inte behöver arbeta med
lyfta axlar och armar. En korrekt höjdinställning gör det också enklare för
assistenten att hjälpa till vid förflyttning.
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2. En ståstol, t.ex. med broms, ger avlastning och stabilitet vid stående arbetsställning och gör det möjlighet att växla mellan sittande och stående arbete.

VELA ägnar konstant uppmärksamhet åt att optimera säkerhet,
funktion och design tillsammans med våra terapeuter, som alltid
garanterar att fokus ligger på ergonomi och komfort för användarna. Vi tar alltid hänsyn till att VELA-stolarna ofta utsätts för kraftigt
slitage under många timmar varje dag. Därför använder VELA kraftiga mekaniska delar och klär stolarna med extra slitstarka material
så att de håller sig snygga och funktionsdugliga i många år.

Stolar från VELA
ger personer med
funktionshinder möjlighet

Alla stolar från VELA tillverkas i Ålborg, och det innebär att vi kan
erbjuda de snabbaste leveranstiderna på marknaden. Vi tillverkar
inte stolen förrän den är beställd och kan därför erbjuda individuell
anpassning.

VELA :: Gøteborgvej 8-12 :: 9200 Aalborg SV :: T:: Danmark :: Tlf: +45 96 34 76 00 :: mail@vela.dk

att fortsätta vara
aktiva, inkluderade och
självständiga
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Basstolar

Ståstolar

Alla pallar och ståstolar kan levereras med hand- eller fotmanövrerad höjdinställning. VELA stolar i basmodell har 360° sitsrotation
Stolarna kan anpassas efter den enskilde brukaren med bl.a. rygg, hjul och bromsar. Produkter markerade med * är tillbehör.

VELA ståstolar skapar en stabil och hög arbetsplats och främjar samtidigt en ergonomisk arbetsställning. VELA Salsa ståstolar ger ett ergonomiskt stöd och en perfekt avlastning under varierade arbetsdagar med både stående och sittande arbete, såväl i hemmet som på arbetsplatsen.

:: Idealiska för omväxling mellan stående och sittande
arbete
:: Kort sits med lutning gynnar en aktiv sittställning,
öppen höftvinkel och en frisk rygg
:: Avlastar rygg och länd vid stående arbete
:: Den korta sitsen gör det möjligt att komma nära bordet eller arbetsytan
:: Lämplig för höga arbetsplatser och som variation till
stående arbete
:: Ryggstödet ger ett bra och ergonomiskt stöd för
ländryggen
:: 360° sitsrotation

:: Enkla att hantera tack vare små underreden och
lättrullade hjul
VELA Samba 500
:: Mycket god sittkomfort tack vare extra rejäl stoppning
VELA Samba 400
:: Sadelsits med lutning gynnar en ergonomisk och
aktiv sittställning
VELA Samba 400

VELA Samba 400
med liten sits

VELA Samba 400 med liten sits
:: Sadelsits med lutning gynnar en ergonomisk och
aktiv sittställning

VELA Samba 100

VELA Samba 110
med fotring*

VELA Samba 120

VELA Samba 530
:: Specialutformad sits med arbetsyta i framkanten,
t.ex. för fotbehandling

VELA Samba 530

:: Ryggstödet ger god sittkomfort vid långvarigt arbete
:: Den smala ryggen ger rörelsefrihet för armar och axlar

VELA Samba 400
med S150-ryggstöd
och fotmanövrering*

VELA Salsa 100

VELA Salsa 110

VELA Salsa 120
VELA Salsa 110
:: Ergonomisk kurvad sits med rundad framkant och
förhöjning gör att användaren slipper känslan av att
glida av sitsen

KONTORSSTOLAR

VELA Latin 200

VELA Latin 400

VELA Samba 150

Nyhet

Nyhet

VELA Salsa 130 – ståstol utan ryggstöd
:: Ergonomisk kurvad sits med urtag i framkanten

VELA Latin 200
:: Den höga ryggen kan låsas i fast vinkel för att ge
extra gott stöd för ländryggen

VELA Salsa 400 – finns även med ryggstöd
:: Sadelsitsens utformning ger en naturlig och ergonomisk ryggkurva och en öppen, aktiv höftvinkel

VELA Latin 400
:: Synkronfunktion för sits och rygg ger bra komfort

VELA Tango El ståstol (elektrisk höjdinställning)
:: Kort sits med upphöjning i framkanten gör att brukaren slipper känslan av att glida ur stolen när sitsen
vinklas framåt
:: Elektrisk höjdinställning är bekvämt, och till god hjälp
om brukaren har dålig balans eller nedsatt benstyrka

VELA Salsa 130

VELA Salsa 400

VELA Tango El
Ståstol

VELA Tango 200
:: Högt och brett ryggstöd med extra stöd
:: Ryggstödet kan låsas i fast vinkel för att ge extra
gott stöd för ländryggen
VELA Tango Artrodes
:: Artrodessits med tvådelad inställbar sittyta
VELA Tango 300
:: Robust och förstärkt stol som klarar av våldsamma
rörelser, oroliga brukare och stor belastning
:: Förstärkt underrede ger extra säkerhet
VELA Tango 500
:: ALB-ryggstöd med tvådelat dynamiskt ländryggsstöd
främjar en naturlig ländkurva och rak kroppshållning

VELA Tango 300
Brukarvikt på upp till 200 kg

VELA Tango 500
med fotbåge*

VELA Tango 510

VELA Tango 510
:: Stödjande ryggstöd, nackstöd och möjligheten
att vinkla sitsen 15° bakåt ger möjlighet till vila och
avlastning

ARBETSSTOLAR – EL

Brukarvikt på upp till 160 kg

:: Steglös elektrisk höjdinställning av sitsen gör att
sitthöjden enkelt och säkert kan justeras
:: Stödjande arbetsplats för dagliga aktiviteter
:: Armstöd och broms underlättar i- och urstigning
:: Sits, ryggstöd och lutning är bekväma och enkla
att ställa in
VELA Tango 100El med elektrisk höjdinställning
:: Lågt ryggstöd som ger bra stöd för ländryggen
och ger ryggen, axlar och armar fritt spelrum
VELA Tango 100El

VELA Salsa 120
:: Ergonomisk kurvad sits med urtag i framkanten

VELA Latin 100
:: Lågt ryggstöd ger bra stöd för ländryggen och ger
armar, rygg och axlar fritt spelrum

VELA Samba 150
:: Den korta sitsen gör det möjligt att komma nära
t.ex. ett bord

VELA Tango Artrodes

VELA Salsa 100
:: Ergonomisk kurvad kort sits med rundad framkant
stabiliserar brukaren.

:: Ergonomisk sits med rundad framkant och rygg med
extra rejäl stoppning som främjar en god sittställning
:: Alla kontorsstolar kan levereras med armstöd

VELA Latin 100

VELA Tango 200
med fotbåge*

:: Bromsen ger extra säkerhet under arbetet och när
brukaren reser eller sätter sig
:: Avlastar och erbjuder stabilitet vid stående arbete
:: Sitsen kan vinklas och främjar en ergonomisk ställning med öppen höftvinkel
:: Möjlighet att gå fram sittande i stolen inställd på låg
position
:: Ryggstödet ger ett bra och ergonomiskt stöd för
ländryggen

VELA Samba 520 med ergo-rygg
:: Skön sittkomfort tack vare extra rejäl stoppning och
inställbart ryggstöd

VELA Samba 520

VELA Tango 100

VELA Samba 100
:: Ergonomisk kurvad kort sits med rundad framkant
stabiliserar brukaren

STÅSTOL MED BROMS

VELA Samba 510 med liten fast rygg
:: Skön sittkomfort tack vare extra rejäl stoppning och
lätt stöd för rygg och ländrygg

VELA Samba 510

VELA Tango 100
:: Det låga ryggstödet ger bra stöd för ländryggen
och ger rygg, axlar och armar fritt spelrum

VELA Samba 130 – ståstol utan ryggstöd
:: Ergonomisk kurvad sits med urtag i framkanten

VELA Samba 130

Brukarvikt på upp till 160 kg

:: Stödjande arbetsplats för dagliga aktiviteter
:: Armstöd och broms underlättar i- och urstigning
:: Sits, ryggstöd och lutning är bekväma och enkla
att ställa in

VELA Samba 120
:: Ergonomisk kurvad sits med urtag i framkanten

PALLAR MED RYGGSTÖD

VELA Samba 400 med S150-rygg
:: Sadelsits med rygg för extra stöd
:: Den smala ryggen ger rörelsefrihet för armar och
axlar
:: Sadelsitsen finns i två storlekar

ARBETSSTOLAR

VELA Samba 110
:: Ergonomisk kurvad sits med rundad framkant och
förhöjning gör att användaren slipper känslan av att
glida av sitsen

VELA Samba 410
:: Dynamisk sitsdyna som främjar rörlighet i länd och
bäcken
:: Dynans dynamiska rörelser stimulerar och stärker
rygg och länd

VELA Samba 410

VELA arbetsstolar är utvecklade för att personer med funktionshinder ska kunna bevara sin aktivitetsnivå och sitt oberoende i hemmet och på jobbet.
Arbetsstolarna har fyra lättrullande hjul som gör det möjligt att gå fram sittande i stolen, samt en unik centralbroms som ger säkerhet och stabilitet.

STÅSTOLAR

PALLAR

VELA Samba 500

Arbetsstolar

VELA Tango 200El med elektrisk höjdinställning
:: Hög och bred rygg som ger extra stöd
:: Ryggstödet kan låsas i fast vinkel för att ge extra
gott stöd för ländryggen

VELA Tango 200El

Nyhet

Nyhet

VELA Tango 300El med elektrisk höjdinställning
:: Elektrisk höjdinställning gör det möjligt att ändra
sitthöjden medan man sitter i stolen
:: Förstärkt underrede ger extra säkerhet
VELA Tango 500El med elektrisk höjdinställning
:: ALB-ryggstöd med tvådelat dynamiskt ländryggsstöd främjar en naturlig ländkurva och rak kroppshållning

VELA Tango 300El
Brukarvikt på upp till 200 kg

VELA Tango 500El

VELA Tango 510El
med fotbåge*

VELA Tango 510El med elektrisk höjdinställning
:: Stödjande ryggstöd, nackstöd och möjligheten
att vinkla sitsen 15° bakåt ger möjlighet till vila och
avlastning

Basstolar
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ländryggen

VELA Samba 520 med ergo-rygg
:: Skön sittkomfort tack vare extra rejäl stoppning och
inställbart ryggstöd

VELA Samba 520

VELA Tango 100

VELA Samba 100
:: Ergonomisk kurvad kort sits med rundad framkant
stabiliserar brukaren

STÅSTOL MED BROMS

VELA Samba 510 med liten fast rygg
:: Skön sittkomfort tack vare extra rejäl stoppning och
lätt stöd för rygg och ländrygg

VELA Samba 510

VELA Tango 100
:: Det låga ryggstödet ger bra stöd för ländryggen
och ger rygg, axlar och armar fritt spelrum

VELA Samba 130 – ståstol utan ryggstöd
:: Ergonomisk kurvad sits med urtag i framkanten

VELA Samba 130

Brukarvikt på upp till 160 kg

:: Stödjande arbetsplats för dagliga aktiviteter
:: Armstöd och broms underlättar i- och urstigning
:: Sits, ryggstöd och lutning är bekväma och enkla
att ställa in

VELA Samba 120
:: Ergonomisk kurvad sits med urtag i framkanten

PALLAR MED RYGGSTÖD

VELA Samba 400 med S150-rygg
:: Sadelsits med rygg för extra stöd
:: Den smala ryggen ger rörelsefrihet för armar och
axlar
:: Sadelsitsen finns i två storlekar

ARBETSSTOLAR

VELA Samba 110
:: Ergonomisk kurvad sits med rundad framkant och
förhöjning gör att användaren slipper känslan av att
glida av sitsen

VELA Samba 410
:: Dynamisk sitsdyna som främjar rörlighet i länd och
bäcken
:: Dynans dynamiska rörelser stimulerar och stärker
rygg och länd

VELA Samba 410

VELA arbetsstolar är utvecklade för att personer med funktionshinder ska kunna bevara sin aktivitetsnivå och sitt oberoende i hemmet och på jobbet.
Arbetsstolarna har fyra lättrullande hjul som gör det möjligt att gå fram sittande i stolen, samt en unik centralbroms som ger säkerhet och stabilitet.

STÅSTOLAR

PALLAR

VELA Samba 500

Arbetsstolar

VELA Tango 200El med elektrisk höjdinställning
:: Hög och bred rygg som ger extra stöd
:: Ryggstödet kan låsas i fast vinkel för att ge extra
gott stöd för ländryggen

VELA Tango 200El

Nyhet

Nyhet

VELA Tango 300El med elektrisk höjdinställning
:: Elektrisk höjdinställning gör det möjligt att ändra
sitthöjden medan man sitter i stolen
:: Förstärkt underrede ger extra säkerhet
VELA Tango 500El med elektrisk höjdinställning
:: ALB-ryggstöd med tvådelat dynamiskt ländryggsstöd främjar en naturlig ländkurva och rak kroppshållning

VELA Tango 300El
Brukarvikt på upp till 200 kg

VELA Tango 500El

VELA Tango 510El
med fotbåge*

VELA Tango 510El med elektrisk höjdinställning
:: Stödjande ryggstöd, nackstöd och möjligheten
att vinkla sitsen 15° bakåt ger möjlighet till vila och
avlastning

Basstolar

Ståstolar

Alla pallar och ståstolar kan levereras med hand- eller fotmanövrerad höjdinställning. VELA stolar i basmodell har 360° sitsrotation
Stolarna kan anpassas efter den enskilde brukaren med bl.a. rygg, hjul och bromsar. Produkter markerade med * är tillbehör.

VELA ståstolar skapar en stabil och hög arbetsplats och främjar samtidigt en ergonomisk arbetsställning. VELA Salsa ståstolar ger ett ergonomiskt stöd och en perfekt avlastning under varierade arbetsdagar med både stående och sittande arbete, såväl i hemmet som på arbetsplatsen.

:: Idealiska för omväxling mellan stående och sittande
arbete
:: Kort sits med lutning gynnar en aktiv sittställning,
öppen höftvinkel och en frisk rygg
:: Avlastar rygg och länd vid stående arbete
:: Den korta sitsen gör det möjligt att komma nära bordet eller arbetsytan
:: Lämplig för höga arbetsplatser och som variation till
stående arbete
:: Ryggstödet ger ett bra och ergonomiskt stöd för
ländryggen
:: 360° sitsrotation

:: Enkla att hantera tack vare små underreden och
lättrullade hjul
VELA Samba 500
:: Mycket god sittkomfort tack vare extra rejäl stoppning
VELA Samba 400
:: Sadelsits med lutning gynnar en ergonomisk och
aktiv sittställning
VELA Samba 400

VELA Samba 400
med liten sits

VELA Samba 400 med liten sits
:: Sadelsits med lutning gynnar en ergonomisk och
aktiv sittställning

VELA Samba 100

VELA Samba 110
med fotring*

VELA Samba 120

VELA Samba 530
:: Specialutformad sits med arbetsyta i framkanten,
t.ex. för fotbehandling

VELA Samba 530

:: Ryggstödet ger god sittkomfort vid långvarigt arbete
:: Den smala ryggen ger rörelsefrihet för armar och axlar

VELA Samba 400
med S150-ryggstöd
och fotmanövrering*

VELA Salsa 100

VELA Salsa 110

VELA Salsa 120
VELA Salsa 110
:: Ergonomisk kurvad sits med rundad framkant och
förhöjning gör att användaren slipper känslan av att
glida av sitsen

KONTORSSTOLAR

VELA Latin 200

VELA Latin 400

VELA Samba 150

Nyhet

Nyhet

VELA Salsa 130 – ståstol utan ryggstöd
:: Ergonomisk kurvad sits med urtag i framkanten

VELA Latin 200
:: Den höga ryggen kan låsas i fast vinkel för att ge
extra gott stöd för ländryggen

VELA Salsa 400 – finns även med ryggstöd
:: Sadelsitsens utformning ger en naturlig och ergonomisk ryggkurva och en öppen, aktiv höftvinkel

VELA Latin 400
:: Synkronfunktion för sits och rygg ger bra komfort

VELA Tango El ståstol (elektrisk höjdinställning)
:: Kort sits med upphöjning i framkanten gör att brukaren slipper känslan av att glida ur stolen när sitsen
vinklas framåt
:: Elektrisk höjdinställning är bekvämt, och till god hjälp
om brukaren har dålig balans eller nedsatt benstyrka

VELA Salsa 130

VELA Salsa 400

VELA Tango El
Ståstol

VELA Tango 200
:: Högt och brett ryggstöd med extra stöd
:: Ryggstödet kan låsas i fast vinkel för att ge extra
gott stöd för ländryggen
VELA Tango Artrodes
:: Artrodessits med tvådelad inställbar sittyta
VELA Tango 300
:: Robust och förstärkt stol som klarar av våldsamma
rörelser, oroliga brukare och stor belastning
:: Förstärkt underrede ger extra säkerhet
VELA Tango 500
:: ALB-ryggstöd med tvådelat dynamiskt ländryggsstöd
främjar en naturlig ländkurva och rak kroppshållning

VELA Tango 300
Brukarvikt på upp till 200 kg

VELA Tango 500
med fotbåge*

VELA Tango 510

VELA Tango 510
:: Stödjande ryggstöd, nackstöd och möjligheten
att vinkla sitsen 15° bakåt ger möjlighet till vila och
avlastning

ARBETSSTOLAR – EL

Brukarvikt på upp till 160 kg

:: Steglös elektrisk höjdinställning av sitsen gör att
sitthöjden enkelt och säkert kan justeras
:: Stödjande arbetsplats för dagliga aktiviteter
:: Armstöd och broms underlättar i- och urstigning
:: Sits, ryggstöd och lutning är bekväma och enkla
att ställa in
VELA Tango 100El med elektrisk höjdinställning
:: Lågt ryggstöd som ger bra stöd för ländryggen
och ger ryggen, axlar och armar fritt spelrum
VELA Tango 100El

VELA Salsa 120
:: Ergonomisk kurvad sits med urtag i framkanten

VELA Latin 100
:: Lågt ryggstöd ger bra stöd för ländryggen och ger
armar, rygg och axlar fritt spelrum

VELA Samba 150
:: Den korta sitsen gör det möjligt att komma nära
t.ex. ett bord

VELA Tango Artrodes

VELA Salsa 100
:: Ergonomisk kurvad kort sits med rundad framkant
stabiliserar brukaren.

:: Ergonomisk sits med rundad framkant och rygg med
extra rejäl stoppning som främjar en god sittställning
:: Alla kontorsstolar kan levereras med armstöd

VELA Latin 100

VELA Tango 200
med fotbåge*

:: Bromsen ger extra säkerhet under arbetet och när
brukaren reser eller sätter sig
:: Avlastar och erbjuder stabilitet vid stående arbete
:: Sitsen kan vinklas och främjar en ergonomisk ställning med öppen höftvinkel
:: Möjlighet att gå fram sittande i stolen inställd på låg
position
:: Ryggstödet ger ett bra och ergonomiskt stöd för
ländryggen

VELA Samba 520 med ergo-rygg
:: Skön sittkomfort tack vare extra rejäl stoppning och
inställbart ryggstöd

VELA Samba 520

VELA Tango 100

VELA Samba 100
:: Ergonomisk kurvad kort sits med rundad framkant
stabiliserar brukaren

STÅSTOL MED BROMS

VELA Samba 510 med liten fast rygg
:: Skön sittkomfort tack vare extra rejäl stoppning och
lätt stöd för rygg och ländrygg

VELA Samba 510

VELA Tango 100
:: Det låga ryggstödet ger bra stöd för ländryggen
och ger rygg, axlar och armar fritt spelrum

VELA Samba 130 – ståstol utan ryggstöd
:: Ergonomisk kurvad sits med urtag i framkanten

VELA Samba 130

Brukarvikt på upp till 160 kg

:: Stödjande arbetsplats för dagliga aktiviteter
:: Armstöd och broms underlättar i- och urstigning
:: Sits, ryggstöd och lutning är bekväma och enkla
att ställa in

VELA Samba 120
:: Ergonomisk kurvad sits med urtag i framkanten

PALLAR MED RYGGSTÖD

VELA Samba 400 med S150-rygg
:: Sadelsits med rygg för extra stöd
:: Den smala ryggen ger rörelsefrihet för armar och
axlar
:: Sadelsitsen finns i två storlekar

ARBETSSTOLAR

VELA Samba 110
:: Ergonomisk kurvad sits med rundad framkant och
förhöjning gör att användaren slipper känslan av att
glida av sitsen

VELA Samba 410
:: Dynamisk sitsdyna som främjar rörlighet i länd och
bäcken
:: Dynans dynamiska rörelser stimulerar och stärker
rygg och länd

VELA Samba 410

VELA arbetsstolar är utvecklade för att personer med funktionshinder ska kunna bevara sin aktivitetsnivå och sitt oberoende i hemmet och på jobbet.
Arbetsstolarna har fyra lättrullande hjul som gör det möjligt att gå fram sittande i stolen, samt en unik centralbroms som ger säkerhet och stabilitet.

STÅSTOLAR

PALLAR

VELA Samba 500

Arbetsstolar

VELA Tango 200El med elektrisk höjdinställning
:: Hög och bred rygg som ger extra stöd
:: Ryggstödet kan låsas i fast vinkel för att ge extra
gott stöd för ländryggen

VELA Tango 200El

Nyhet

Nyhet

VELA Tango 300El med elektrisk höjdinställning
:: Elektrisk höjdinställning gör det möjligt att ändra
sitthöjden medan man sitter i stolen
:: Förstärkt underrede ger extra säkerhet
VELA Tango 500El med elektrisk höjdinställning
:: ALB-ryggstöd med tvådelat dynamiskt ländryggsstöd främjar en naturlig ländkurva och rak kroppshållning

VELA Tango 300El
Brukarvikt på upp till 200 kg

VELA Tango 500El

VELA Tango 510El
med fotbåge*

VELA Tango 510El med elektrisk höjdinställning
:: Stödjande ryggstöd, nackstöd och möjligheten
att vinkla sitsen 15° bakåt ger möjlighet till vila och
avlastning

www.vela-stolar.se

www.vela-stolar.se

Ergonomi och säkerhet

Optimal anpassning

VELA utvecklar stolar som ser till att människor
kan fortsätta att vara aktiva och självständiga

VELA har ett stort tillbehörsutbud som gör det
möjligt att anpassa stolen efter den individuella
brukarens eller medarbetarens behov

Genom samarbete med terapeuter, 80 års erfarenhet och kunskap
om människors behov kan VELA erbjuda ett brett sortiment ergonomiska stolar som bidrar till en aktiv vardag. VELA erbjuder stolar
som är specialutvecklade för barn, ungdomar, vuxna och äldre
människor med funktionshinder samt stolar och pallar i basmodell
för anhöriga, terapeuter och assistenter. Med ergonomi som högsta
prioritet bidrar en stol från VELA till självständighet, aktivitet, en
bättre arbetsmiljö samt komfort och säkerhet för människor med
funktionshinder, samt deras assistenter och terapeuter.

:: Speciella sitsar, ryggstöd, kroppsstöd, sidostöd och nackstöd bidrar till en

www.vela-stolar.se

Ergonomiska stolar
För aktivitet, träning, arbete och vård

ergonomisk sittposition som främjar aktivitet
:: Överdrag till sits och ryggstöd är fördelaktigt när stolen används av flera
personer, eller när det finns risk för hygienproblem
:: Armstöden bidrar till bättre komfort och säkerhet, och underlättar dessutom i- och urstigning för personer med balansproblem eller nedsatt
benstyrka
:: Fotring, ben- och fotstöd är fördelaktigt när stolen används i en hög sittposition, t.ex. i köket, vid arbetsplatsen eller under transport i stolen.

Stolar från VELA bidrar till att förenkla vardagen för människor med
funktionshinder. VELA erbjuder ergonomiska stolar anpassade för
specifika arbetsuppgifter, funktioner och för människor med unika
behov. Stolarna är enkla att ställa in, och den ergonomiska utformningen av sits, ryggstöd, armstöd samt diverse tillbehör bidrar till en
säker och god arbetsställning.

:: Skjuthandtaget förbättrar assistentens arbetsmiljö, t.ex. när brukaren flyttas
sittande i stolen
:: Speciella handtag, t.ex. för reumatiker, kan göra det enklare att hantera
broms, sits och ryggstöd

Dansk kvalitet

5 råd om god ergonomi

VERMUND LARSEN A/S (VELA) är ett danskt familjeföretag grundat 1935 av fabrikant Vermund Larsen. VELA har sitt säte i Ålborg
och har egna avdelningar för utveckling, produktion, stoppning,
försäljning och marknadsföring. För att alltid befinna oss nära våra
kunder har vi dessutom tre sälj- och servicecentra i Danmark.

God ergonomi är mycket viktigt för människor
med funktionsnedsättningar eftersom de ofta
arbetar sittande. Ergonomi är dessutom viktigt
för att skapa en god arbetsmiljö

STOLAR MED OMSORG OCH PRECISION

1. God ergonomi handlar inte om en bestämd sittställning, utan snarare
om variation och byte av arbetsställning under dagens lopp, exempelvis
genom att växla mellan arbetsstol, vilstol eller kanske en rullstol.

3. Använd stolens möjligheter att ställa in sits, ryggstöd och vinkel för att skapa en varierad arbetsställning, gärna så att byte av arbetsuppgifter innebär
byte av arbetsställning.
4. Placera stolen nära arbetsytan, och undvik positioner där arbetet utförs
med framåtböjd rygg eller nacke eller där man måste sträcka sig för att nå
fram till arbetsytan.
5. Utnyttja stolens höjdinställning så att brukaren inte behöver arbeta med
lyfta axlar och armar. En korrekt höjdinställning gör det också enklare för
assistenten att hjälpa till vid förflyttning.
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2. En ståstol, t.ex. med broms, ger avlastning och stabilitet vid stående arbetsställning och gör det möjlighet att växla mellan sittande och stående arbete.

VELA ägnar konstant uppmärksamhet åt att optimera säkerhet,
funktion och design tillsammans med våra terapeuter, som alltid
garanterar att fokus ligger på ergonomi och komfort för användarna. Vi tar alltid hänsyn till att VELA-stolarna ofta utsätts för kraftigt
slitage under många timmar varje dag. Därför använder VELA kraftiga mekaniska delar och klär stolarna med extra slitstarka material
så att de håller sig snygga och funktionsdugliga i många år.

Stolar från VELA
ger personer med
funktionshinder möjlighet

Alla stolar från VELA tillverkas i Ålborg, och det innebär att vi kan
erbjuda de snabbaste leveranstiderna på marknaden. Vi tillverkar
inte stolen förrän den är beställd och kan därför erbjuda individuell
anpassning.

VELA :: Gøteborgvej 8-12 :: 9200 Aalborg SV :: T:: Danmark :: Tlf: +45 96 34 76 00 :: mail@vela.dk

att fortsätta vara
aktiva, inkluderade och
självständiga
www.vela-stolar.se

