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Ergonomische stoelen
Voor activiteiten, training, werk en zorg

De unieke stoelen 

van VELA maken 

activiteiten, participatie en 

zelfstandigheid mogelijk 

voor mensen met een 

handicap 



 VELA Tango 200ElVELA Tango 100El  

VELA Tango 50 VELA Tango 100 

 VELA Tango 510 VELA Tango 500 

 VELA Tango 510El VELA Tango 500El 

 VELA Tango 200 

VELA Tango-stoelen

:: Elektrische hoogteverstelling zorgt voor een 
comfortabele en veilige wijziging van de 
zithoogte

:: Mogelijk om met de stoel te ’trippelen’ in lage 
positie  

:: Stabiele en veilige stoel met centrale rem
:: Rem en armleuningen bieden veiligheid en 

ondersteuning
:: Eenvoudig verstelbare stoel, rugleuning en 

kanteling

VELA Tango 100El – elektrische hoogteverstelling
:: Lage rugleuning biedt lendensteun en maakt 

vrije beweging mogelijk van bovenlichaam, 
schouders en armen

VELA Tango 200El – elektrische hoogteverstelling
::   Hoge rugleuning met vergrendeling aan de 

achterkant voor extra rug- en lendensteun

VELA Tango 500El – elektrische hoogteverstelling
:: ALB-rugleuning biedt optimale ondersteuning 

aan de lenden- en bekkenregio en bevordert 
een rechte houding

VELA Tango 510El – elektrische hoogteverstelling
:: Hoge rug- en neksteun gecombineerd met 

een grote achteroverhellende zitting zorgen 
voor verlichting en een goede rustpositie

:: Stabiele en veilige stoel met centrale rem
:: Gebruikersgewicht tot 160 kg
:: Eenvoudig verstelbare stoel, rugleuning en 

kanteling

VELA Tango 50
:: Eenvoudige ergonomische basisstoel

VELA Tango 100
:: Lage rugleuning biedt lendensteun en maakt 

vrije beweging mogelijk van bovenlichaam, 
schouders en armen

VELA Tango 200
:: Hoge rugleuning met vergrendeling aan de 

achterkant voor extra rug- en lendensteun

VELA Tango Arthrodesis met gesplitste zitting
:: Gesplitste stoelzitting met afzonderlijk 

verstelbare kussens

VELA Tango 500
:: ALB-rugleuning biedt optimale ondersteuning 

aan de lenden- en bekkenregio en bevordert 
een rechtopstaande houding

VELA Tango 510
:: Hoge rug- en neksteun gecombineerd met 

een grote achteroverhellende zitting zorgen 
voor verlichting en een goede rustpositie

VELA TANGO-STOELEN

VELA TANGO-STOELEN - ELEKTRISCH

 VELA Tango is een serie op maat gemaakte stoelen die ontwikkeld zijn voor mensen met een handicap om zowel actief als zelfstan-
dig te blijven, thuis en op de werkplaats. Elke VELA Tango-stoel beschikt over een unieke centrale rem die zorgt voor een veilige en 
stabiele werkplaats.

 VELA Tango Artrodesis 

met voetsteun*

met voetsteun*

met voetsteun*



VELA Tango El 

VELA Salsa 100 VELA Salsa 120

VELA Salsa 400

VELA Salsa 110

VELA Tango 300VELA Tango 300El

Zit-stastoel

:: Centrale rem en armleuningen bieden veiligheid 
tijdens activiteiten en bij het in- en uitstappen

:: Ontlast rug- en lendenspieren in staande 
werkhouding

:: Korte zitdiepte met kanteling bevordert een 
actieve zithouding en een gezonde rug

:: Mogelijk om met de stoel te ’trippelen’ in lage 
positie

:: Rugleuning geeft goede, ergonomische 
lendensteun

VELA Salsa 100
:: Ergonomisch gevormde zitting met afgeronde 

voorzijde stabiliseert de gebruiker

VELA Salsa 110
:: Ergonomisch gevormde zitting met afgeronde 

voorzijde en verhoogde pommel stabiliseert en 
ondersteunt de gebruiker

VELA Salsa 120
:: Ergonomische stoel met V-vormige voorzijde

VELA Salsa 400 - verkrijgbaar met rugsteun
:: Zadelzitting met kanteling promoot een 

ergonomische en actieve zithouding

VELA Tango El Zit-stastoel – elektrische 
hoogteverstelling

:: Ergonomisch gevormde zitting met afgeronde 
voorzijde en verhoogde pommel stabiliseert en 
ondersteunt de gebruiker

::  Traploze elektrische hoogteverstelling is 
comfortabel en ondersteunt wanneer men bv. 
slecht evenwicht heeft

Zit-stastoelen

ZIT-STASTOELEN MET REM

 De zit- & stastoelen van VELA creëren een stabiele, hoge werkruimte en ondersteunen een ergonomische werkhouding. Een 
zit-stastoel is perfect als een verlichtende stoel op een werkdag met zowel staand als zittend werk – zowel thuis als op de werkplek.

Bariatrische stoel

VELA TANGO-STOELEN - ELEKTRISCH

Max. gebruikersgewicht 200 kg

*Accessoires

:: Stabiele en veilige stoel met centrale rem
:: Gebruikersgewicht 200 kg
:: De stoel is robuust en kan een hoog gewicht, felle 

bewegingen en onrustige gebruikers aan  
:: Versterkte basis, armleuningen en rugleuning

VELA Tango 300
:: De stoel is robuust en bestand tegen dagelijks 

gebruik en ondersteunt enorme gewichten een 
hoog gewicht

:: Goed zitcomfort en veiligheid

VELA Tango 300El – elektrische hoogteverstelling
:: Elektrische hoogteverstelling zorgt voor een 

comfortabele en veilige wijziging van de zithoogte
:: Zithoogte kan worden aangepast terwijl men in 

de stoel zit
::  Goed zitcomfort en veiligheidMax. gebruikersgewicht 200 kg
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VELA is een Deens familiebedrijf dat in 1935 werd opgericht door 
Vermund Larsen. VELA heeft haar hoofdkantoor in Aalborg en haar 
eigen R&D-afdeling, evenals productie-, werkplaats-, verkoop- en 
marketingafdelingen.

STOELEN GEBOUWD MET TOEWIJDING EN PRECISIE

De R&D-afdeling van VELA is gericht op het optimaliseren van 
veiligheid, functionaliteit en ontwerp in samenwerking met onze 
therapeuten, die altijd zorgen voor het ergonomisch comfort van de 
gebruikers. Bij het ontwerp van onze stoelen houden we altijd reke-
ning met een hoge mate van slijtage. VELA maakt steeds gebruik van 
hoogwaardige materialen, zoals duurzame mechanische onderdelen. 
VELA bekleedt de stoelen met stoffen die langdurig slijtvast zijn, zodat 
de stoelen er mooi uitzien en jarenlang gebruikt kunnen worden.

Alle VELA-stoelen worden in Denemarken vervaardigd. Daardoor be-
schikken we over de snelste levertijden op de markt. We vervaardi-
gen de stoel pas nadat deze is besteld, waardoor we deze steeds op 
maat kunnen aanpassen aan de eventuele noden van de gebruiker.

Deense kwaliteit
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VELA ontwikkelt stoelen voor mensen met een 
handicap om een hoge mate van activiteit en 
zelfredzaamheid te kunnen behouden

Door middel van samenwerking met therapeuten en tachtig jaar 
ervaring in ergonomie, beschikt VELA over een brede selectie van 
ergonomische stoelen die de hele dag lang activiteit ondersteunen. 
VELA ontwikkelt stoelen voor kinderen, jongeren, volwassenen 
en ouderen met een handicap. Daarnaast produceren we ook 
basisstoelen en werkkrukken voor zorgverleners, therapeuten en 
assistenten. Dankzij zijn ergonomie, draagt de VELA-stoel bij aan 
de zelfstandigheid, activiteit, betere werkomgeving en het comfort 
en veiligheid van mensen met een handicap, hun assistenten en 
therapeuten.

De stoelen van VELA zorgen ervoor dat de dag van mensen met 
een handicap eenvoudiger verloopt. VELA ontwikkelt ergonomische 
stoelen, uitgerust voor bijvoorbeeld specifieke werktaken, functies 
en voor mensen met speciale behoeften. De stoelen zijn eenvoudig 
aan te passen en de ergonomische ontwerpen van bijvoorbeeld 
stoel, rugleuning, armleuningen en diverse accessoires dragen bij 
aan een veilige en gezonde werkhouding.

Ergonomie en veiligheid


