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Ergonomiske dentalstole der

optimerer din hverdag

Dansk design og produktion siden 1935



Tandlæger, tandplejere og klinikassistenter udsættes dagligt for stillesiddende arbej-
de og gentagende slidsomme bevægelser. Stole fra VELA Medical er designet til at 
give variation i siddestillingen og give ergonomisk støtte, så belastningen mindskes.

FOKUS PÅ  GOD ERGONOMI

:: Vores specialdesignede dentalstole og -taburetter giver 

ergonomisk støtte, så klinikpersonalet belastes minimalt.

:: Klinikpersonalet kan nemt indstille stolene til at un-

derstøtte deres daglige arbejdsopgaver.

:: Alle vores dentalstole og -taburetter kan bestilles så de 

højdeindstilles med fødderne. Klinikpersonalet får der-

ved mulighed for at indstille siddehøjden uden at kom-

promittere steriliteten, imens de udfører en behandling.

TILPASNING TIL DIN KLINIK

:: Vi har et bredt udvalg af polstertyper og farver, så sto-

lene passer til klinikkens øvrige indretning. Vi kan des-

uden tilbyde at lave stole med de fleste typer af stof, 

da vi har eget polsterværksted på fabrikken i Aalborg.

:: Vi har et stort udvalg i hjul, som passer til forskellige 

typer af gulvbelægning, så vores stole og taburetter 

altid er lette at flytte rundt. Hvis du har behov for, at 

stolen skal have bremsende hjul, kunne bremses fuld-

stændig eller stå helt fast, har vi også løsningen til det.

Fokus på god ergonomi og 

tilpasning til din klinik



VELA Latin 300 giver klinikper-
sonalet mulighed for at sidde 
helt tæt på patient eller kollega 
under behandlinger, da den har 
en særlig udskæring i sædet.

:: Stolen er designet til, at man kan sidde læn-

ge i samme stilling, da den afrundede for-

kant på sædet giver god blodcirkulation i 

benene

:: God variabel støtte til lænderyggen, da 

stolen har et ergonomisk formet ryglæn

:: Mulighed for varierende siddestillinger 

der fremmer bevægelse og en aktiv sid-

destilling pga. stolens nemme indstilling af 

sædehøjde, kip samt ryglæn

:: Hurtig og nem indstilling af stolen for per-

sonalet, da stolens håndtag har letaflæseli-

ge piktogrammer

VELA Latin 300

LAVT RYGLÆN STØTTER I 

LÆND OG GIVER SAMTIDIG 

FRI BEVÆGELSE AF ARME OG 

SKULDRE

AFRUNDET FORKANT PÅ SÆDET 

GIVER GOD BLODCIRKULATION 

I BENENE, SÅ MAN KAN SIDDE 

LÆNGE I DEN SAMME STILLING

Varenr. 80132

SÆRLIG UDSKÆRING 

I SÆDET GIVER 

MULIGHED FOR AT 

SIDDE HELT TÆT PÅ 

PATIENT ELLER KOLLEGA



VELA Dentalstol støtter og forbedrer 
personalets arbejdsstilling, når der 
arbejdes i fremadlænede, statiske 
og anstrengende stillinger. Stolen 
er designet i samarbejde med tand-
læge Herluf Skovsgaard, som bl.a. 
underviser i og udgiver bøger om 
arbejdsmetode og arbejdsplads- 
design i tandlægeklinikker.

:: Det unikke sæde aflaster siddeknoglerne og 

øger komforten, da det er opbygget med for-

skellige typer skum, bl.a. en trykaflastende zone 

i sædets midte

:: Stolens design fremmer en sund ryg, da læn-

desvajet bevares i fremadlænet stilling og brusk-

skiverne i rygsøjlen derved belastes ensartet

:: Stolen er designet til, at man kan sidde længe 

i samme stilling, da den afrundede forkant på 

sædet giver god blodcirkulation i benene

:: Frie bevægelsesmuligheder omkring nakke, 

skuldre og arme pga. det smalle, ergonomiske 

ryglæn

:: Klinikpersonalet kan arbejde meget tæt på 

patienten pga. det ekstra korte sæde med kip

VELA Dentalstol 

AFRUNDET 

FORKANT PÅ 

SÆDET GIVER GOD 

BLODCIRKULATION 

I BENENE, SÅ MAN 

KAN SIDDE LÆNGE I 

SAMME STILLING

SMALT RYGLÆN STØTTER I 

LÆND OG GIVER SAMTIDIG 

FRI BEVÆGELSE AF NAKKE, 

ARME OG SKULDRE

Varenr. 80143

UNIK SÆDEKONSTRUKTION 

SIKRER, AT MAN IKKE 

GLIDER FREM PÅ SÆDET I 

FREMADLÆNET SIDDESTILLING

DET EKSTRA KORTE SÆDE 

GØR DET MULIGT AT ARBEJDE 

MEGET TÆT PÅ PATIENTEN

Sædets unikke opbygning, bl.a. med en 

trykaflastende zone i sædets midte, afla-

ster siddeknoglerne og øger komforten.





VELA ’Support+’ Kirurgistol forbed-
rer tandlægens forudsætninger for 
en god arbejdsstilling ved længe-
revarende præcisionsarbejde. Her 
er det afgørende, at stolen kan ind-
stilles til at understøtte den enkelte 
tandlæges behov.

:: De multiindstillelige armstøtter hjælper med at 

holde arme og hænder stabile og aflaster ryg, 

skuldre og nakke

:: De multiindstillelige armstøtter kan indstilles og 

låses i mange positioner, så det passer præcis til 

typen af behandling og ønskede arbejdsstilling

:: Optimal positionering og indstilling af stolens 

højde i forhold til unit med elektrisk højdeind-

stilling. Højden indstilles med fødderne så der 

opretholdes sterilitet under behandlingen

:: En kompakt og fleksibel stol, der, pga. sit unikke 

design, giver god plads til fødderne og gør, at 

man kan komme ekstra tæt på unit

:: Det lave ryglæn støtter i lænden og giver fri 

bevægelse af arme og skuldre

VELA ’Support+’ Kirurgistol

FODBETJENT, 

ELEKTRISK

HØJDEINDSTILLING, 

SIKRER NEM OG

KORREKT 

PLACERING

IFT. UNIT

ALLE HJUL KAN LÅSES, HVIS DER 

ER BEHOV FOR ØGET STABILITET 

LAVT RYGLÆN STØTTER I 

LÆND OG GIVER SAMTIDIG 

FRI BEVÆGELSE AF ARME 

OG SKULDRE

Varenr. 80115
MULTIINDSTILLELIGE 

ARMSTØTTER AFLASTER ARME, 

SKULDRE OG NAKKE



VELA ’Support’ Kirurgistol har mul-
tiindstillelige armlæn, som er op-
timeret til arbejde ved mikroskop. 
Stolen er nem at indstille, så den 
understøtter den enkeltes behov 
og forudsætninger for en god er-
gonomisk arbejdsstilling, eksem-
pelvis ved endodonti.

:: De multiindstillelige armlæn understøtter og 

hjælper med at holde arme og hænder stabile 

imens ryg, skuldre og nakke aflastes.

:: En kompakt og fleksibel stol med et special-

udformet understel, der giver god plads til 

fødder samt til mikroskopets og unittens fod-

kontrol, hvilket betyder, at man kan komme 

ekstra tæt på patienten.

:: En unik centralbremse gør det nemt for ki-

rurg eller assistent at låse stolens hjul fra alle 

vinkler via fodbetjening.

:: Stolen kan nemt flyttes rundt mellem rum 

eller ift. rengøring, pga. letløbende hjul.

VELA ’Support’ Kirurgistol

Varenr. 70037

ALLE HJUL KAN LÅSES VIA EN FODBETJENT 

CENTRALBREMSE, DER KAN TILGÅS FRA ALLE 

SIDER AF ENTEN KIRURG ELLER ASSISTENT

MULTIINDSTILLELIGE 

ARMSTØTTER AFLASTER 

ARME, SKULDRE OG NAKKE

LAVT OG ERGONOMISK RYGLÆN 

STØTTER I LÆND OG GIVER 

SAMTIDIG FRI BEVÆGELSE AF ARME 

OG SKULDRE



VELA ’Basic+’ Kirurgistol forbedrer 
tandlægens forudsætninger for en 
god arbejdsstilling, da den kan ind-
stilles til den enkelte tandlæges be-
hov. Kirurgistol til behandlinger hvor 
der ikke er behov for armstøtte.

:: Optimal positionering og indstilling af stolens 

højde i forhold til unit med elektrisk højdeind-

stilling. Højden indstilles med fødderne så der 

opretholdes sterilitet under behandlingen

:: En kompakt og fleksibel stol, der, pga. sit unikke 

design, giver god plads til fødderne og gør, at 

man kan komme ekstra tæt på unit

:: Stolen kan nemt flyttes rundt ifm. behandlin-

ger, da alle hjul kan låses/låses op med foden

:: Det lave ryglæn støtter i lænden, og giver fri 

bevægelse af arme og skuldre

:: Stolen er nem at indstille, også af assisterende 

personale, hvis der er behov for ændret arbejds-

stilling under længerevarende behandlinger

:: Stolen er optimal til behandlinger, hvor der ikke 

er behov for armstøtte

VELA ’Basic+’ Kirurgistol

LAVT RYGLÆN STØTTER I 

LÆND OG GIVER SAMTIDIG 

FRI BEVÆGELSE AF ARME OG 

SKULDRE

ALLE HJUL KAN LÅSES, HVIS DER ER 

BEHOV FOR ØGET STABILITET

HØJDEN 

INDSTILLES MED 

FØDDERNE, HVILKET 

OPRETHOLDER 

STERILITET

FODBETJENT, 

ELEKTRISK

HØJDEINDSTILLING, 

SIKRER NEM OG

KORREKT 

PLACERING

IFT. UNIT

Varenr. 80114



VELA ’Assist’ Dentalstol forbedrer 
og understøtter klinikpersonalets 
arbejdsstillinger i situationer, hvor 
der er behov for at arbejde i yder-
lige stillinger med armene langt 
ud fra kroppen.

:: Stolens ’Ergorest’ armlæn giver aflastning af 

arme, skulder og nakke, når der arbejdes med 

armene langt ud fra kroppen. En aflastende 

armlænsstøtte reducerer muskelspændinger

:: De unikke armlæn understøtter underarm 

og giver fri bevægelighed i vandret plan, 

hvilket klinikpersonale ofte har behov for

:: Optimal støtte og frie bevægelsesmulighe-

der omkring øvre ryg og skuldre pga. stolens 

smalle, ergonomiske ryglæn

:: Giver en fremadrettet siddestilling med 

åben hoftevinkel, som gør det nemt at kom-

me helt tæt på patienten pga. taburettens sa-

delsæde med kip

:: Indstilling af stolens højde vha. fodbetjent 

højdeindstilling giver frie hænder og opret-

holder sterilitet

VELA ’Assist’ Dentalstol

Varenr. 80146

HØJDEINDSTILLING VHA. 

FØDDERNE GIVER FRIE HÆNDER 

OG OPRETHOLDER STERILITET

SADELSÆDE MED 

KIP GIVER EN ÅBEN 

HOFTEVINKEL 

OG STØTTER EN 

FREMADLÆNET 

SIDDESTILLING

SMALT RYGLÆN STØTTER I 

LÆND OG GIVER SAMTIDIG 

FRI BEVÆGELSE AF NAKKE, 

ARME OG SKULDRE

’ERGOREST’ ARMLÆN GIVER 

AFLASTNING OG STØTTE AF 

ARME, SKULDER OG NAKKE OG 

REDUCERER MUSKELSPÆNDINGER



VELA Samba 120

VELA Latin 100
Alle stole og taburetter kan fås med forskellige

typer hjul og fodbetjent højdeindstilling

Udformningen af sædet 

giver let støtte i stående  

stilling og gør det nemt at 

flytte stolen med sig rundt 

VELA Latin 100 

:: Ideel til kortere- og længerevarende, sidden-

de arbejde

:: Ergonomisk formet sæde og ryglæn, som 

støtter og stimulerer en god siddestilling

:: Nem og trinløs indstilling af sædehøjde og kip 

samt rygfunktioner, muliggør varierende sid-

destillinger, fremmer bevægelse og giver en 

aktiv siddestilling

:: Hurtig og nem indstilling af stolen for den 

enkelte, da stolens håndtag har letaflæselige 

piktogrammer

VELA Samba 120

:: Ståstøttestolen er ideel til stående arbejde, 

da den kan aflaste kroppen i stående stilling

:: Aflaster ryg og lænd ved stående eller skif-

tende stående/siddende arbejdsstillinger

:: Kort sæde giver en åben hoftevinkel og gør 

det muligt at arbejde meget tæt på patienten, 

så man undgår en foroverbøjet arbejdsstilling

:: Nemt at flytte stolen med sig rundt, imens 

man sidder, da sædets udformning sikrer 

imod at man glider af sædet

:: Ergonomisk, indstilleligt ryglæn, som støtter 

en aktiv sidestilling og giver frie bevægelses-

muligheder omkring arme, skuldre  og nakke

Personalestole

Varenr. 80142

Varenr. 80131



VELA Samba 420

VELA Samba 400

VELA Samba 410

VELA Samba 420 

:: Taburet med sadelsæde og smalt ryglæn, som 

sikrer en aktiv siddestilling ved 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 unit

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

arbejdsstilling, hvor man undgår foroverbøje-

de arbejdsstillinger

VELA Samba 410

:: Fremmer klinikpersonalets arbejdsstilling ved 

at aktivere kroppen via et unikt designet sæde, 

så man får en aktiv siddestilling

:: Stolens sæde aktiverer kroppens balance og 

derved også muskler og led i ryg og mave på 

samme måde som en pilatesbold, dog uden 

risiko for at miste balancen

:: Den dynamiske bevægelse fra sædet stimule-

rer og styrker ryg og lænd, og man opnår en 

mere opret, aktiv siddestilling

:: Fremmer bevægelighed i lænderyggen og rota-

tion af bækkenet via sædets udformning

Varenr. 80145

Varenr. 80144

Taburetter

Varenr. 80147

Det unikke sæde aktiverer 

kroppens balance på samme 

måde som en pilatesbold 
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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 fagperso-

nale 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 på overfladerne

Hygiejnefordele

Forhandlerinformation:


