
VELA Salsa

VELA Salsa 120VELA Salsa 100

100, 110, 120, 130 & 400

VELA Salsa 110

VELA Salsa är en serie av medicintekniska arbetsstolar / ståstödsstolar som 
främjar och utmanar användarens självständighet vid olika aktiviteter. 
Ståstödsstolen erbjuder en säker och trygg plats. 

FÖRDELAR

• VELA Salsa passar personer som har
behov av stöd och stabilitet, särskilt vid
stående arbete. Passar framförallt
personer med ryggsmärta, balans- och
förflyttningsproblematik.

• Stödjer en ergonomisk kroppshållning
under arbete i hemmet eller på
arbetsplatsen.

• Bromsen ger trygghet och säkerhet vid
stillasittande  arbetsuppgifter och när
användaren reser sig upp eller sätter sig
ned.

• Låg sitthöjd ger möjlighet att ”gå”
runt, sittandes i stolen.

VELA Salsa 100 har kort sits 
med en sitsvinkel som stöttar 
och stabiliserar användaren.

Fotstödsring finns som tillbehör

VELA Salsa 120 har utskärningar i sitsens 
framkant, vilket skapar en sittyta som ger 
användaren ett stabilt stöd och samtidigt 
plats för en öppen höftvinkel.

VELA Salsa ger användaren säkerhet och stabilitet, den framåtlutande sitsen 
hjälper användaren att få en rak sittställning. Öppen höftvinkeln och det 
ryggstödet ger stöd, samtidigt som axlar och armar kan röra sig fritt, t.ex. vid 
köksarbete eller på arbetsplatser.

Stabila armstöd och centralbroms gör det säkert att resa sig upp och sätta sig 
ned – en stor fördel för användare som har mobilitets- och / eller 
balansproblem.

VELA Salsa-stol gör det möjligt att ställa in en låg sitthöjd så att man kan t ex 
hjälpa barn med påklädning. Det går också att ställa in arbetstolen till en hög 
sitthöjd, så att man enklare kan stryka, laga mat eller sätta in ren disk i höga 
skåp.

Med en VELA Salsa går det att ställa in sitthöjd, sittdjup, sittvinkel samt höjden 
på rygg- och armstöd. Allt detta gör det möjligt att få en ergonomisk 
sittställning som ger stöd och stabilitet vid olika aktiviteter.

MODELL:

VELA Salsa 110 har kort sits med en 
abduktionsförhöjning på sitsens framkant för 
att undvika att användaren glider av stolen 
när sitsen är vinklad.
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*Alla modeller finns med 
eller utan armstöd



VELA Salsa 400VELA Salsa 400

VELA Salsa 130

VELA Salsa 100
Art.nr. 4113

VELA Salsa 110
Art.nr.  4114

VELA Salsa 120
Art.nr. 4112

VELA Salsa 130
Art.nr. 4110

VELA Salsa 400
Art.nr. 4130

Höjdinställning, gas 150mm, 200mm eller

260mm

150mm, 200mm eller

260mm

150mm, 200mm eller

260mm

150mm, 200mm eller

260mm

150mm, 200mm eller

260mm

Sitthöjd
Stolen kan ställas in i intervall om 10 

cm:

(verktyg krävs)

v. 150 mm:
min. höjd 45-60 cm

v. 200 mm:
min. höjd 50-70 cm

v. 260 mm:
min. höjd 60-86 cm

v. 150 mm:
min. höjd 45-60 cm

v. 200 mm:
min. höjd 50-70 cm

v. 260 mm:
min. höjd 60-86 cm

v. 150 mm:
min. höjd 45-60 cm

v. 200 mm:
min. höjd 50-70 cm

v. 260 mm:
min. höjd 60-86 cm

v. 150 mm:
min. höjd 45-60 cm

v. 200 mm:
min. höjd 50-70 cm

v. 260 mm:
min. höjd 60-86 cm

v. 150 mm:
min. höjd 45-60 cm

v. 200 mm:
min. höjd 50-70 cm

v. 260 mm:
min. höjd 60-86 cm

Sits bredd x djup 46 x 35 cm 46 x 35 cm 40 x 35 cm 40 x 35 cm 43 x 35 cm

Sitsvinkel 14° (7° fram, 7° bakåt) 14° (7° fram, 7° bakåt) 14° (7° fram, 7° bakåt) 14° (7° fram, 7° bakåt) 14° (2° fram-16° fram)

Sittdjup 28-35 cm 28-35 cm 28-35 cm - -

Rygg bredd x höjd 38x22 cm (Ergo-rygg) 38x22 cm (Ergo-rygg) 38x22 cm (Ergo-rygg) - -

Ryggvinkel 22° (7° fram, 15° bakåt) 22° (7° fram, 15° bakåt) 22° (7° fram, 15° bakåt) - -

Höjdinställning av ryggstöd 13 cm 13 cm 13 cm - -

Armstödsdyna 8 x 26 cm 8 x 26 cm 8 x 26 cm 8 x 26 cm (tillval) -

Armstödshöjd, kan ställas in 0-24 cm 0-24 cm 0-24 cm 0-24 cm (tillval) -

Avstånd mellan armstöd, kan ställas in 38-48 cm 38-48 cm 38-48 cm 38-48 cm (tillval) -

Sitsrotation (fi nnas med och utan) Tillval Tillval Tillval Tillval Nej

Underrede, storlek 53 x 55 cm 53 x 55 cm 53 x 55 cm 53 x 55 cm 53 x 55 cm

Stolens vikt 17 kg 17 kg 17 kg 14 kg 14 kg

Max Brukarvikt 125 kg 125 kg 125 kg 125 kg 125 kg

STANDARDKONFIGURATION
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VELA arbetsstolar och ståstödstolar är medicintekniska produkter 
och CE-märkta i enlighet med Läkemedelsverkets föreskrifter 
2003:11.

VELA Salsa 110 levereras med Zoom-klädsel övriga VELA Salsa 
stolar levereras med Phoenix-klädsel i standardutförande, båda 
materialen är slitstarka och mycket bekväma.  VELA har i sin 
tapetserarverkstad över 300 olika slags skum, textilier och färger 
för att kunna möta de flesta speciella önskemål.

TILLBEHÖR OCH SPECIALLÖSNINGAR

Alla stolar från VELA kan beställas med olika sitsar och ryggstöd 
dessutom med olika tillbehör, så att stolen kan anpassas utifrån 
var och ens behov. VELA erbjuder även andra individuella 
lösningar vad gäller klädsel, komfort, armstöd och spakar.

Snurr / Roterande sits kan beställas som tillval till VELA Salsa 
modellerna 100-130. En komplett tillbehörslista med 
artikelnummer, bilder och beskrivningar fi nns på 
www.maydayaid.se

 VELA SALSA 130 & 400

:: VELA Salsa 130 har en ”cykelsadel”  Sitsens utformning 
uppmanar till en god sittposition. 
Tänk på att ha rätt höjd – fötterna ska vila stadigt på golvet. 

:: VELA Salsa 400 med sadelsits garanterar en ergonomisk 
sittställning med en öppen aktiv höftvinkel. Sitt längst bak på 
sitsen och håll fötterna under kroppen – på så vis främjar du den 
kroppsvinkel som stolen är anpassad för. VELA Salsa 130 och VELA Salsa 400 har inte rygg- och armstöd.

STABILT
UNDERREDE

CENTRALBROMS 
FÖR EXTRA
SÄKERHET

SADELSITS FÖR EN 
AKTIV SITTSTÄLLNING

JUSTERING AV
SITTVINKEL

LÄTTRULLANDE 
MASSIVA HJUL

HÖJD-
INSTÄLLNING

KONSTLÄDER (TILLVAL) 
FÖR ENKEL RENGÖRING
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