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V E L A   M E D I C A L

SMALT RYGLÆG GIVER BEVÆGELSESFRIHED
VELA Samba 150 er udviklet specielt til arbejds‑
situationerne i behandlingsøjeblikket. Tandlæge og 
klinikassistentens arbejdsproces er blevet analyseret og 
VELA Samba 150 er resultatet.

Stolen har et enestående ryglæn, der støtter ryggen 
optimalt. Det er et meget smalt ryglæn, som støtter 
ryggen, men samtidigt giver bevægelsesfrihed til arme 
og skuldre.

Sædet består af en rigtig god skum, der giver optimal 

komfort. Forkanten er afrundet og giver en god 
blodtilstrømning til benene.

FoDBETjEnT HøjDEREGuLERInG - BEDRE ERGonoMI
Den fodbetjente højderegulering sætter fokus på steril 
behandling, og dermed også en hurtigere behandling af 
patienten.

Nogle sidde i en forkert højde, men undlade at ændre på 
positionen, da man ikke vil bruge tid på steriliseringen 
bagefter. Derved bliver ens muskler påvirket af en unødig 
belastning, hvilket kan føre til overbelastningsskader.

•	 Kort sædedybde = tættere på   
patienten

•	 Smal ryg der giver bevægelsesfrihed

•	 Fodbetjent højderegulering giver nem 
og steril højdejustering

•	 Designet og udviklet med ergonomien 
i højsæde

VELA sAmbA 150
VELA Samba 150 er designet til tandklinikken. Leveres som standard med fodbetjent 
højdeindstilling, men findes også med traditionel højdejustering.
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VELA sAmbA 150
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V E L A   M E D I C A L

DER ER FøLGEnDE InDSTILLInGSMuLIGHEDER:
•	 Ryggen kan reguleres frem/tilbage samt op/ned
•	 Regulering af sædedybden 
•	 Indstilling af sædevinkel +/‑ 6 grader
•	 Højdejustering ‑ mulighed for håndbetjent højdeindstilling

TILBEHøR
Stolen kan fås med forskellige hjultyper, gashøjder, fodkryds, fodring, armlæn samt mange forskellige stoftyper.

TEknISkE DETALjER
Siddehøjde, fodbetjent højdejustering: 44‑64 cm, 55‑81 cm
Siddehøjde, traditionel højdejustering: 44‑64 cm, 50‑70 cm, 60‑86 cm 
Vægt: 12 kg
Brugervægt: 125 kg.

Standard konfiguration
Poleret alu fod type 1, Ø 50 cm
Hjul: 5x50 mm dobbelt bløde 
Siddehøjde: 44‑64 cm
Greb for højderegulering, Greb for sædevinkling, Greb for rygregulering frem/tilbage, Greb lændestøtte op/ned.

konTAkT
Ring til din forhandler og få yderligere information.


