
VELA Samba Taburetter

VELA Samba 500VELA Samba 400

400, 410, 500, 520 & 530

VELA Samba 410 VELA Samba 530

VELA Samba taburetter støtter varierende arbeidsstillinger i hjemmet eller på jobben. 
Taburettene gjør det mulig å sitte ergonomisk godt med åpen hoftevinkel, hvor bruke-
ren støttes i en sunn arbeidsstilling - dette kan bl.a. bidra til at man får variert sittestillin-
gen sin under lang arbeidsdag.

FORDELER

:: VELA Samba taburetter er gode som 
ekstrastol - hjemme og på jobb

:: Gir god stabilitet ved lave arbeidsstil-
linger, som f.eks når barn, eldre og 
mennesker med handicap skal hjelpes 
med påkledning

:: VELA Samba gir muligheten for en 
sittestilling hvor rygg og korsrygg 
aktiveres, hoftevinkelen åpnes og man 
oppnår en sunn og aktiv arbeidsstilling

::  Bytt mellom en stol og en taburett for 
å sørge for en variert sittestilling
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VELA Samba 400 med sadelsete 

sikrer god ergonomi. Setets design 

fremmer en naturlig svai i ryggen 

og en åpen, aktiv hoftevinkel. Setet 

kommer i to størrelser.

(Fotbetjent høydejustering er tilbehør)

VELA Samba 500 er en ekstra godt 

polstret klassisk taburett som gir 

en behagelig sittekomfort.

VELA Samba 400-530 er en serie med kompakte taburetter med lettgåen-
de hjul, som passer inn i hjemmet eller på kontoret. Taburettene er enkle 
å flytte seg rundt med og de kan enkelt gjemmes bort, f.eks under bord.

En VELA Samba taburett gir mulighet for ekstra lav sittehøyde, helt ned til 
36 cm, slik at det f.eks. er mulig å hjelpe barn med påkledning. Høy sit-
tehøyde gjør det mulig å arbeide ved f.eks. høye arbeidsplasser og bord. 
En taburett er forøvrig et godt supplement til en kontorstol - dette sørger 
for en variert sittestilling gjennom dagen.

TRENING OG AKTIVITET: 
VELA Samba 400 med vipp gir en åpen hoftevinkel og lett avstand 
mellom føttene. Brukeren får en lett svai i korsryggen og en rett stilling i 
ryggen. Dette gir optimale vilkår for en ergonomisk, sunn sittestilling.

VELA Samba 410 aktiverer musklene i rygg og korsrygg, da seteputen er 
bygget opp basert på Pilates-ballens prinsipper. Brukeren får taburettens sta-
bilitet og trygge sitteflate men kan samtidig trene mage, rygg og korsrygg.

VARIANT:

VELA Samba 410 aktiverer kors-

rygg og rygg via det dynamiske 

setet og trener rygg, korsrygg og 

mage.

VELA Samba 530 er siktet mot tera-

pier og klinikker. Setet kan vippes og 

har et arbeidsområde på fremsiden.



VELA Samba 520

Alle stoler fra VELA er CE-merkede og overholder gjel-
dende standarder.

VELA Latin leveres som standard i Phoenix-polster som 
er slitesterkt, pustende og meget behagelig. Spesialpol-
stringer kan utføres, da VELA har eget polstringsverksted 
med over 300 typer skum, tekstiler og farger på lager.

TILBEHØR OG INDIVIDUELLE LØSNINGER

Alle stoler fra VELA kan bestilles med et stort utvalg av 
tilbehør og spesialløsninger slik at stolen kan tilpasses 
den enkeltes behov. VELA kan f.eks. tilby individuelle 
løsninger innenfor polstring, komfort, armlener, ekstra 
høyde, fotring og spesielle håndtak.

Komplett tilbehørsliste med varenumre, bilder og be-
skrivelser finner man på www.vermundlarsen.no

HJUL MED SPECIFIKKE FUNKTIONER

VELA Samba Taburetter monteres som standard med 
vanlige, lett-rullende hjul som passer til de fleste behov. 
Men VELA Samba kan også fås med et bredt utvalg av 
spesialhjul.

:: Trege hjul er spesielt egnet for høye taburetter. Hjule-
ne ruller med motstand slik at stolen ikke ruller bort, 
og kan derfor støtte brukeren når man sitter/står

:: Hjul med belastningsbrems bremser stolen når det 
er vektbelastning på stolen, og skaper på den måten 
en stabil og sikker arbeidsplass. Disse hjulene er f.eks. 
egnet for hevbare/senkbare bord, hvor det er viktig at 
stolen står helt i ro under arbeidet

:: Hjul med frivektsbrems ruller kun hvis det er vektbelast-
ning på stolen. Spesielt godt egnet dersom brukeren 
har behov for å bevege seg mens man sittter i stolen, 
og hvor stolen må stå helt i ro når man reiser sig

VELA SAMBA 520

VELA Samba er også tilgjengelig med ryggstøtte, som 
gir god korsryggstøtte under lang arbeidsdag.

 VELA Samba 400 VELA Samba 410 VELA Samba 500 VELA Samba 520 VELA Samba 530

Høydeinnstilling, gassfjær 150mm, 200mm eller 

260mm vandring

150mm eller 200mm 

vandring

100mm, 150mm, 

200mm eller 

260mm vandring

100mm, 150mm, 200mm 

eller 

260mm vandring

100mm, 150mm, 200mm eller 

260mm vandring

Setehøyde v. 150 mm: 
37-52 cm

v. 200 mm:
48-67 cm (19 cm)

v. 260 mm:
60-86 cm

v. 150 mm: 
37-52 cm

v. 200 mm:
49-69 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

Setepute Bredde x dybde 43 x 35 cm 

39x30 cm (liten)

47 x 36 cm

44x33 cm (liten)

Ø 34 cm Ø 34 cm Ø 32 cm

48 cm lang

Setetilt 14° (2° forover-16° bakover) - - 7° forover 14° (7° forover, 7° bakover)

Ryggpute Bredde x højde - - - 38x22 cm (Ergo-rygg) -

Ryggvinkel - - - 17° bakover -

Høydeinnstilling av ryggstøtte - - - 10 cm -

Seterotasjon 360° 360° 360° 360° 360°

Understell, diameter Ø 50 cm Ø 50 cm Ø 50 cm Ø 50 cm (*Ø 64,5 cm) Ø 64,5 cm

Vekt av stol 6 kg 5 kg 6 kg 7 kg 7 kg

Maks belastning 125 kg 95 kg 125 kg 125 kg 125 kg

Anbefalet brukervægt 40-110 kg 40-90 kg 40-110 kg 40-110 kg 40-110 kg

Varenr. 3030 3040 3022 3023 3300

STANDARDKONFIGURASJON
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med justerbar ryggstøtte


