
VELA ’Basic’ Prøvetagningsstol 
giver optimale betingelser i almen 
praksis for hurtige og korrekte 
prøvetagninger med et moderart 
patientflow.

:: Regulerbare armlæn understøtter patien-

tens arm og giver dermed gode forudsæt-

ninger for en korrekt prøvetagning 

:: Hurtig placering af patient i en stationær 

og stabil base

:: Stolen er designet til almen praksis med et 

moderat patientflow 

:: Stationær arbejdsplads med meget robu-

ste armlæn, som er designet til  at kunne 

holde til stor belastning og konstante æn-

dringer af indstillinger

VELA ’Basic’ Prøvetagningsstol

STABIL BASE DER STÅR 

GODT FAST PÅ GULVET

REGULERBARE ARMLÆN 

UNDERSTØTTER OG SIKRER 

KORREKT PRØVETAGNING
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VELA Latin 100

VELA Latin 100 er ideel som flere-
bruger stol til alle typer af siddende 
arbejde på kontor eller ved com-
puter, hvor der er behov for en 
støttende, komfortabel og nemt 
indstillelig stol.

:: Nem og trinløs indstilling af sædehøjde, kip 

samt rygfunktioner, der muliggør varierende 

siddestillinger og fremmer bevægelse og 

en aktiv siddestilling

:: Ergonomisk formet sæde og ryglæn, som 

støtter og stimulerer en god siddestilling

:: Hurtig og nem indstilling af stolen for per-

sonalet, da stolens håndtag har letaflæselige 

piktogrammer

Personalestol

Alle stole og taburetter kan fås med forskellige 
typer hjul og fodbetjent højdeindstilling
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VELA Samba 420

VELA Samba 400

VELA Samba 520

VELA Samba 500

VELA Samba 420 

:: Taburet med sadelsæde og smalt ryglæn, som 

sikrer en aktiv siddestilling til varierende, sid-

dende arbejde

:: Fremmer en aktiv, rank siddestilling, da sadel-

sæde med kip giver en åben hoftevinkel

:: Giver siddende mobilitet, da det er nemt at flyt-

te sig rundt imellem forskellige arbejdsopgaver

:: Giver mulighed for, at sidde meget tæt på patient

VELA Samba 400
:: Taburet med sadelsæde, som fremmer en god 

arbejdsstilling, hvor man undgår foroverbøje-

de arbejdsstillinger

VELA Samba 520

:: Lille og kompakt taburet med ergonomisk 

ryglæn, som er ideel til kortere, stillesiddende 

arbejde

:: Ergonomisk, indstillelig ryglæn, som støtter en 

aktiv siddestilling og giver frie bevægelsesmu-

ligheder omkring skuldre og arme 

:: Let at flytte taburetten med sig rundt imens 

man sidder

:: Nemt at variere siddehøjde

VELA Samba 500
:: Kompakt taburet uden ryglæn, som er nem at 

få af vejen, fx under et bord,  når der ikke er be-

hov for den 

Taburetter
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VELA er en dansk, familieejet virksomhed, som er grundlagt i 1935 

af Vermund Larsen. VELA har hovedsæde i Aalborg og har egen ud-

viklingsafdeling, produktion og polsterværksted. For at være tæt på 

vores kunder, har vi desuden 3 salgs- og servicekontorer i Danmark.

STOLE MED OMHU OG PRÆCISION

Udviklingsafdelingen hos VELA har konstant fokus på at optimere 

sikkerhed, funktionalitet og ergonomi i samarbejde med fagperson-

ale fra sundhedssektoren. 

Vi tager højde for, at stolene er udsat for hårdt slid i mange timer 

dagligt i sundhedssektoren. VELA bruger hårdføre mekaniske dele 

og beklæder stolene med ekstra slidstærke materialer, så de holder 

sig pæne og funktionsdygtige i mange år.

Alle stole fra VELA er CE-mærkede og bliver produceret i Aalborg, 

hvorfor vi kan tilbyde markedets hurtigste leveringstid.

Dansk kvalitet

Stole fra VELA Medical er designet så de lever 
op til de hygiejne- og desinficeringskrav der er 
i sundhedssektoren

:: For optimal hygiejne er alle stolens overflader rengøringsvenlige 

og lette at aftørrer/desinficere - også på stolens underside

:: Alle ryglæn leveres med kantbånd, så der ikke kommer snavs i 

samlingerne og rengøring lettes

:: Stolene har rengøringsvenlige overflader uden fordybninger, så 

snavs ikke kan samle sig

:: Alle dele på stolene tåler desinfektion med fx alkohol eller klor 

ved de anbefalede koncentrationer og blandingsforhold

:: Stolens lyse ramme gør det nemt at identificere, om der er uren-

heder såsom blod på overfladerne

Hygiejnefordele
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