VELA Samba Taburetter
VARIANT:

400, 410, 500, 510, 520 & 530

VELA Samba 400 med sadelsæde,
sikrer god ergonomi. Sædets udformning fremmer et naturligt svaj i
ryggen og en åben, aktiv hoftevinkel.
Sædet findes i to størrelser.

VELA Samba 400

VELA Samba 500 er en ekstra godt
polstret klassisk taburet, der giver
en behagelig siddekomfort

VELA Samba 410

VELA Samba 530

VELA Samba 410 aktiverer lænd
og ryg via det dynamiske sæde,
og træner ryg, lænd og mave

VELA Samba 530 er målrettet terapier og klinikker. Sædet kan kippes og
har et arbejdsområde på fronten

VELA Samba 500

(Fodbetjent højdeindstilling er tilbehør)

VELA Samba Taburetter støtter varierende arbejdsstillinger i hjemmet eller på jobbet.
Taburetterne gør det muligt at sidde ergonomisk godt med åben hoftevinkel, hvorved
brugeren støttes i en sund arbejdsstilling - dette kan bl.a. være en hjælp til at variere sin
siddestilling i løbet af en lang arbejdsdag.
VELA Samba 400-530 er en serie af kompakte taburetter med letløbende
hjul, der passer ind i hjemmet eller på kontoret. Taburetterne er lette at
flytte rundt med og de kan let gemmes væk under fx borde.

FORDELE
:: VELA Samba Taburetter er god som
ekstrastol - hjemme og på job

En VELA Samba taburet giver mulighed for ekstra lav siddehøjde, helt ned
til 36 cm, så det fx er muligt at hjælpe børn ved påklædning. Høj siddehøjde, muliggør arbejde ved, fx høje arbejdspladser og borde. En taburet
er desuden god som supplement til en kontorstol - dette sikrer en varieret siddestilling i løbet af dagen.

:: Giver god stabilitet i lave arbejdsstillinger, som fx når børn, ældre og mennesker med handicap skal hjælpes
med påklædning

TRÆNING OG AKTIVITET:
VELA Samba 400 med kip giver en åben hoftevinkel og let afstand mellem fødderne. Brugeren får et let svaj i lænden og en rank stilling i ryggen.
Dette giver optimale vilkår for en ergonomisk, sund siddestilling.

:: VELA Samba giver mulighed for en
siddestilling, hvor ryg og lænd aktiveres, hoftevinklen åbnes og man opnår
en sund og aktiv arbejdsstilling

VELA Samba 410 aktiverer musklerne i ryg og lænd, da sædepuden er
opbygget udfra Pilatesboldens principper. Brugeren får taburettens stabilitet og sikre siddeflade men kan samtidig træne mave, ryg og lænd.

:: Skift mellem en stol og en taburet, for
at sikre en varieret siddestilling
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STANDARDKONFIGURATION
VELA Samba 400

VELA Samba 410

VELA Samba 500

VELA Samba 510

VELA Samba 520

VELA Samba 530

150mm, 200mm eller
260mm vandring

150mm, 200mm eller
260mm vandring

100mm, 150mm,
200mm eller
260mm vandring

100mm, 150mm,
200mm eller
260mm vandring

100mm, 150mm,
200mm eller
260mm vandring

100mm, 150mm,
200mm eller
260mm vandring

v. 150 mm:
37-52 cm
v. 200 mm:
48-67 cm (19 cm)
v. 260 mm:
60-86 cm

v. 150 mm:
42-57 cm
v. 200 mm:
49-69 cm
v. 260 mm:
60-86 cm

v. 10 mm:
36-46 cm
v. 150 mm:
37-52 cm
v. 200 mm:
44-64 cm, 50-70 cm
v. 260 mm:
60-86 cm

v. 100 mm:
36-46 cm
v. 150 mm:
37-52 cm
v. 200 mm:
44-64 cm, 50-70 cm
v. 260 mm:
60-86 cm

v. 100 mm:
36-46 cm
v. 150 mm:
37-52 cm
v. 200 mm:
44-64 cm, 50-70 cm
v. 260 mm:
60-86 cm

v. 100 mm:
36-46 cm
v. 150 mm:
37-52 cm
v. 200 mm:
44-64 cm, 50-70 cm
v. 260 mm:
60-86 cm

43 x 35 cm
39x30 cm (lille)

47 x 36 cm
44x33 cm (lille)

Ø 34 cm

Ø 34 cm

Ø 34 cm

Ø 32 cm
48 cm lang

14° (2° frem-16° frem)

-

-

-

-

14° (7° frem, 7° tilbage)

Ryg Bredde x højde

-

-

-

29x10 cm (fast)

38x22 cm (Ergo-ryg)

-

Rygvinkling

-

-

-

fast

17° tilbage

-

Højdeindstilling, gas

Sæde Bredde x dybde
Sædevinkling

Højdeindstilling af ryglæn
Sæderotation
Understel, størrelse

-

-

-

-

10 cm

-

360°

360°

360°

360°

360°

360°

Ø 50 cm

Ø 50 cm

Ø 50 cm

Ø 50 cm

Ø 50 cm

Ø 62 cm

Stolens vægt

6 kg

5 kg

6 kg

7 kg

7 kg

7 kg

Brugervægt

125 kg

125 kg

125 kg

125 kg

125 kg

125 kg

HMI nr.

37349

47404

31932

31931

31933

18978

Alle stole fra VELA er CE-mærkede og overholder gældende standarder.
VELA Samba leveres som standard i Phoenix-polster
som er slidstærkt, åndbart og meget komfortabelt. Specialønsker kan efterkommes, da VELA har eget polsterværksted, med over 300 typer skum, tekstiler og farver
på lager.
TILBEHØR OG SPECIALLØSNINGER
Alle stole fra VELA kan bestilles med et stort udvalg af
tilbehør og specialløsninger, så stolen kan tilpasses den
enkeltes behov. VELA kan tilbyde individuelle løsninger
indenfor polstring, komfort, armlæn, og greb.

:: Hjul med belasningsbremse, bremser taburetten når
der er vægtbelastning på den, og skaber derved en
stabil og sikker arbejdsplads. Disse hjul er fx egnede
ved hæve-sænkeborde, hvor det er vigtigt at taburetten står helt stille.
:: Hjul med frivægtsbremse, der kun kan rulle, hvis der
er vægtbelastning på taburetten. Særligt egnede, hvis
brugeren har behov for at flytte sig på stolen og hvor
taburetten står helt stille, når man rejser sig.
VELA SAMBA 510 & 520
VELA Samba fås også med ryglæn, der giver god lændestøtte ved længerevarende arbejde.

Komplet tilbehørsliste med varenumre, fotos og beskrivelser findes på www.vela.dk.
HJUL MED SPECIFIKKE FUNKTIONER
VELA Samba Taburetter leveres med almindelige, let-løbende hjul, der passer til de fleste behov. Det er dog
muligt at vælge mellem mange forskellige hjultyper i
VELAs sortiment. Herunder kan du læse mere om nogle
af vores populære specialhjul.
:: Træge hjul er særligt egnede til høje taburetter. Hjulene ruller med modstand, så taburetten ikke ruller væk
og kan derfor støtte brugeren når man sidder/står.

VELA Samba 510

VELA Samba 520

med lille, fast ryglæn

med indstilleligt ryglæn
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