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Ergonomiske stole
Til aktivitet, træning, arbejde og pleje

Stole fra VELA giver
personer med
funktionsnedsættelse
mulighed for at bevare
aktivitet, deltagelse og
uafhængighed

www.vela.dk

Ergonomi og sikkerhed
VELA udvikler stole for, at mennesker kan bevare aktivitetsniveau og selvhjulpenhed
Gennem samarbejde med terapeuter, 80 års erfaring med ergonomi
og viden om menneskers behov, tilbyder VELA et bredt sortiment af
ergonomiske stole, der understøtter en aktiv hverdag. VELA tilbyder
stole specialudviklet til børn, unge, voksne og ældre mennesker med
funktionsnedsættelse samt basisstole og taburetter til pårørende, terapeuter og hjælpere. Med ergonomi i højsædet bidrager en stol fra
VELA til uafhængighed, aktivitet, et bedre arbejdsmiljø samt komfort
og sikkerhed for mennesker med funktionsnedsættelse samt deres
hjælpere og terapeuter.
Stole fra VELA bidrager til at lette hverdagen for mennesker med
funktionsnedsættelse. VELA tilbyder ergonomiske stole, der er tilpasset til specifikke arbejdsopgaver, funktioner eller til mennesker med
helt særlige behov. Stolene er nemme at indstille, og ergonomisk
udformning af sæde, ryglæn, armlæn samt diverse tilbehør bidrager
til en sikker og god arbejdsstilling.

5 råd om god ergonomi
God ergonomi er både vigtigt for mennesker
med funktionsnedsættelser, da mange aktiviteter
foregår siddende, og for hjælpere og terapeuter
ift. arbejdsmiljøet, fx ved støtte og træning.
1. God ergonomi er ikke én bestemt siddestilling, men derimod variation og
skift mellem arbejdsstillinger i løbet af dagen, fx ved skift mellem arbejdsstol, hvilestol, eller evt. kørestol.
2. En ståstøttestol, fx med bremse, aflaster og stabiliserer en stående arbejdsstilling og giver mulighed for at skifte mellem siddende og stående arbejde.
3. Brug stolens indstillingsmuligheder af sæde, ryglæn og kip for at få en varieret arbejdsstilling, gerne med stillingskifte i forhold til arbejdsopgaverne.
4. Placer stolen tæt på opgaven og undgå stillinger, hvor der arbejdes med
foroverbøjet ryg og nakke eller med lang rækkeafstand.
5. Brug stolens højdeindstilling, så arbejde med løftede skuldre og arme
undgås. Højdeindstilling letter fx også hjælperens arbejde ved forflytninger.

Basisstole
Alle taburetter og ståstøttestole kan leveres med håndbetjent eller fodbetjent højdeindstilling. Basisstole fra VELA har 360° sæderotation.
Stolene kan tilpasses den enkelte bruger med bl.a. ryg, hjul og bremser. Tekst markeret med * er tilbehør.

TABURETTER
:: Nem at håndtere pga. lille stel og letløbende hjul
VELA Samba 500
:: Behagelig siddekomfort pga. ekstra god polstring
VELA Samba 400
:: Sadelsæde med kip fremmer en ergonomisk god
og aktiv siddestilling
VELA Samba 500

VELA Samba 400

VELA Samba 400
med small sæde

VELA Samba 400 med small sæde
:: Small sadelsæde med kip fremmer en ergonomisk
god og aktiv siddestilling
VELA Samba 530
:: Særligt udformet sæde med arbejdsområde i fronten, til fx fodbehandling

VELA Samba 530

VELA Samba 410
:: Dynamisk sædepude, som fremmer bevægelighed
i lænd og bækken
:: Den dynamiske bevægelse fra puden stimulerer
og styrker ryg og lænd
:: Sædet fås i to størrelser

VELA Samba 410

TABURETTER MED RYGLÆN
:: Ryglæn giver god siddekomfort ved længerevarende arbejde
:: Smal ryg giver fri bevægelighed for arme og skuldre
VELA Samba 510 med lille fast ryg
:: Behagelig siddekomfort med ekstra god polstring
og let støtte til ryg eller lænd
VELA Samba 520 med ergo ryg
:: Behagelig siddekomfort med ekstra god polstring
og indstilleligt ryglæn

VELA Samba 510

VELA Samba 520

VELA Samba 400
med S150-ryglæn
og fodbetjening*

VELA Samba 400 med S150 ryg
:: Sadelsæde med ryg for ekstra støtte
:: Smal ryg giver fri bevægelighed for arme og skuldre
:: Sadelsædet fås i to størrelser

KONTORSTOLE
:: Ergonomisk sæde med rundet forkant og ryg med
ekstra god polstring som støtter en god siddestilling
:: Alle kontorstole kan leveres med armlæn
VELA Latin 100
:: Lavt ryglæn giver lændestøtte og fri bevægelighed
for arme, ryg og skuldre
VELA Latin 200
:: Høj ryg kan låses i fast vinkel for ekstra lændestøtte
VELA Latin 400
:: Synkrofunktion i sæde og ryg giver god komfort
VELA Latin 100

VELA Latin 200

VELA Latin 400

VELA Samba 150

VELA Samba 150
:: Kort sæde gør det muligt at komme tæt på fx bord

Ståstøttestole
VELA ståstøttestole skaber en stabil, høj arbejdsplads og støtter en ergonomisk arbejdsstilling. En ståstøttestol er perfekt som
aflastende stol i en varieret arbejdsdag med både stående og siddende arbejde - både på jobbet og i hjemmet.

STÅSTØTTESTOLE
:: Ideel til skift mellem stående og siddende arbejde
:: Kort sæde med kip fremmer en aktiv stilling, åben
hoftevinkel og en sund ryg
:: Aflaster ryg og lænd ved stående arbejde
:: Kort sæde gør det muligt, at komme helt tæt på
bordet eller arbejdssituationen
:: Velegnet til høje arbejdspladser og som variation
til stående arbejde
:: Ekstra støtte og komfort fra fodring ved højt sæde
:: Ryglæn giver god, ergonomisk lændestøtte
:: 360° sæderotation
VELA Samba 100

VELA Samba 110
med fodring*

VELA Samba 120

VELA Samba 100
:: Ergonomisk, kurvet, kort sæde med rundet forkant
stabiliserer brugeren
VELA Samba 110
:: Ergonomisk, kurvet sæde med rundet forkant og
kap hindrer følelsen af at glide ud af sædet
VELA Samba 120
:: Ergonomisk, kurvet sæde med udskæring i forkant
VELA Samba 130 - ståstøtte uden ryglæn
:: Ergonomisk, kurvet sæde med udskæring i forkant

VELA Samba 130

STÅSTØTTESTOLE MED BREMSE
:: Bremse og armlæn giver ekstra sikkerhed ved
arbejde, samt når brugeren rejser eller sætter sig
:: Aflaster og giver stabilitet ved stående arbejde
:: Sæde med kip, støtter en ergonomisk stilling med
åben hoftevinkel ved stående og siddende arbejde
:: Muligt at ”gå” stolen frem i lav position
:: Ryglæn giver god, ergonomisk lændestøtte
VELA Salsa 100
:: Ergonomisk, kurvet, kort sæde med rundet forkant
stabiliserer brugeren.
VELA Salsa 100

VELA Salsa 110

VELA Salsa 120

VELA Salsa 110
:: Ergonomisk, kurvet sæde med rundet forkant og
kap hindrer følelsen af at glide ud af sædet
VELA Salsa 120
:: Ergonomisk, kurvet sæde med udskæring i forkant
VELA Salsa 130 - ståstøtte uden ryglæn
:: Ergonomisk, kurvet sæde med udskæring i forkant
VELA Salsa 400 - fås også med ryglæn
:: Sadelsædets udformning giver et naturligt, ergonomisk svaj i ryggen og en åben, aktiv hoftevinkel

VELA Salsa 130

VELA Salsa 400

VELA Tango El
Ståstøtte

VELA Tango El Ståstøtte (elektrisk højdeindstilling)
:: Kort sæde med kap i sædets front, hindrer følelsen
af at glide ud ad stolen, når sædet kippes fremad
:: Trinløs elektrisk højdeindstilling er behagelig og
støtter ved dårlig balance eller nedsat kraft i benene

Arbejdsstole
VELA arbejdsstole er udviklet for, at personer med funktionsnedsættelse kan bevare aktivitetsniveau og uafhængighed i hjemmet og på
jobbet. Arbejdsstole har fire letløbende hjul, så man kan “gå” stolen frem samt en unik centralbremse, der yder sikkerhed og stabilitet.

ARBEJDSSTOLE
:: Støttende arbejdsplads til daglige aktiviteter
:: Armlæn og bremse letter ind- og udstigning
:: Komfortabelt og letindstilleligt sæde, ryglæn og kip
VELA Tango 100
:: Lavt ryglæn, giver god lændestøtte og fri bevægelighed i ryg, skuldre og arme

VELA Tango 100

VELA Tango 200
med fodbøjle*

Nyhed

VELA Tango Artrodese

VELA Tango 200
:: Højt og bredt ryglæn med ekstra støtte
:: Ryglæn kan låses i fast vinkel for ekstra lændestøtte
VELA Tango Artrodese
:: Artrodesesæde med todelt indstillelig siddeflade

Nyhed

VELA Tango 300
:: Robust og forstærket stol kan modstå voldsomme
bevægelser, urolige brugere og stor belastning
:: Forstærket understel giver ekstra sikkerhed
VELA Tango 500
:: ALB-ryglæn med todelt, dynamisk lændestøtte fremmer et naturligt lændesvaj og en rank kropsholdning

VELA Tango 300
Maks. brugervægt 200 kg

VELA Tango 500
med fodbøjle*

VELA Tango 510

VELA Tango 510
:: Støttende ryglæn, nakkestøtte og 15° sædevinkling
bagover, giver mulighed for hvile og aflastning

ARBEJDSSTOLE MED EL
:: Trinløs elektrisk højdeindstilling af sæde giver
ubesværet og sikker ændring af siddehøjde
:: Støttende arbejdsplads til daglige aktiviteter
:: Armlæn og bremse letter ind- og udstigning
:: Komfortabelt og letindstilleligt sæde, ryglæn og kip
VELA Tango 100El med elektrisk højdeindstilling
:: Lavt ryglæn, der giver god lændestøtte og fri
bevægelighed i ryg, skuldre og arme

VELA Tango 100El

VELA Tango 200El

Nyhed

VELA Twist

Nyhed

VELA Tango 200El med elektrisk højdeindstilling
:: Høj og bred ryg med ekstra støtte
:: Ryglæn kan låses i fast vinkel for ekstra lændestøtte
VELA Twist med elektrisk højdeindstilling
:: Let at komme rundt på arbejdspladsen og hjemme
:: Opklappelige armlæn og drivhjul med skjult bremse
VELA Tango 300El med elektrisk højdeindstilling
:: Elektrisk højdeindstilling giver mulighed for at ændre siddehøjde, siddende i stolen
:: Forstærket understel giver ekstra sikkerhed
VELA Tango 500El med elektrisk højdeindstilling
:: ALB-ryglæn med todelt, dynamisk lændestøtte fremmer et naturligt lændesvaj og en rank kropsholdning

VELA Tango 300El
Maks. brugervægt 200 kg

VELA Tango 500El

VELA Tango 510El
med fodbøjle*

VELA Tango 510El med elektrisk højdeindstilling
:: Støttende ryglæn, nakkestøtte og 15° sædevinkling
bagover, giver mulighed for hvile og aflastning
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Optimal tilpasning
VELA tilbyder et stort udvalg af tilbehør, som giver mulighed for at tilpasse stolen til den enkelte
bruger eller medarbejder
:: Særlige sæder, ryglæn, kropsstøtter, sidestøtter og nakkestøtter bidrager til
en ergonomisk siddestilling, som fremmer aktivitet
:: Overtræk til sæder og ryglæn er en fordel, når stolen har flere brugere,
eller når der er særlige hygiejneproblemer
:: Armlæn bidrager til øget komfort, giver sikkerhed og letter ind- og udstigning af stolen, for de, der har balanceproblemer eller nedsat kraft i benene
:: Fodring, benstøtter og fodstøtter er en fordel, når stolen bruges i høj siddestilling fx i køkken, på arbejdsplads eller ved transport i stolen
:: Skubbebøjle letter hjælperens arbejdsmiljø, fx når brugeren flyttes i stolen
:: Særlige greb, fx til mennesker med gigt, kan lette indstilling af bremse,
sæde og ryglæn

Dansk kvalitet
VELA er en dansk, familieejet virksomhed, som er grundlagt i 1935
af Vermund Larsen. VELA har hovedsæde i Aalborg og har egen
udviklingsafdeling, produktion, polsterværksted, salg og marketing.
For at være tæt på vores kunder, har vi desuden 3 salgs- og servicekontorer i Danmark.

701.248-1 © Vermund Larsen A/S

STOLE MED OMHU OG PRÆCISION
Hos VELA har vi konstant fokus på at optimere sikkerhed, funktionalitet og design i samarbejde med vores terapeuter, som altid sikrer at der er fokus på ergonomi og komfort for brugerne. Vi tager
højde for, at VELA stole ofte er udsat for hårdt slid i mange timer
dagligt. Derfor bruger VELA hårdføre mekaniske dele og beklæder
stolene med ekstra slidstærke materialer, så de holder sig pæne
og funktionsdygtige i mange år.
Alle stole fra VELA bliver produceret i Aalborg, hvorfor vi kan tilbyde
markedets hurtigste leveringstid. Vi producerer ikke stolen før den
er bestilt og har derfor mulighed for individuel tilpasning.
VELA :: Gøteborgvej 8-12 :: 9200 Aalborg SV :: Tlf: 96 34 76 00 :: mail@vela.dk
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