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VELA Træningsstole 

VELA Træningsstol er designet til træ-
ning og genoptræning, f.eks. sam-
men med en arm- og bentræner.

:: En sikker stol til træning med antitip-bøjle, som 

giver ekstra stabilitet, selv ved kraftfulde bevægel-

ser, fx når der trænes/genoptrænes ved en arm- 

og bentræner

:: Stolens udformning med hjul og bremse gør, at 

stolen nemt kan flyttes til og fra træningsudstyr, 

og bremses når patienten er placeret korrekt ved 

træningsudstyret

:: Stolens sæde kan vinkles frem eller tilbage, så 

patienten får en optimal siddestilling i forhold til 

træning

:: Ryglænet kan indstilles, så patienten får optimal 

rygstøtte i forbindelse med træning

STOLEN LÅSES LET

MED HÅND- ELLER 

FODBREMSE

OG SIKRER EN 

STILLESIDDENDE OG 

STABIL PATIENT

MANUEL HØJDEINDSTILLING

SIKRER EN KORREKT

HØJDE FOR PATIENT IFT.

TRÆNING OG AKTIVITET

NEMT AT FLYTTE SIG IND TIL 

TRÆNINGSENHEDEN PGA. 

LETLØBENDE HJUL

ANTI-TIPBØJLE 

GIVER PATIENTEN 

EKSTRA STABILITET, 

SELV VED 

VOLDSOMME 

BEVÆGELSER

VELA ‘Medium’ Træningsstol

Varenr. 70035

ARMLÆN OG BREMSE GØR 

DET NEMT FOR PATIENTEN 

AT SÆTTE OG REJSE SIG 

FRA STOLEN



VELA ‘Medium’ Træningsstol

Varenr. 70035

VELA ‘Large’ Træningsstol

Varenr. 70036

Et lille ryglæn, støtter 

optimalt i lænden og 

giver fri bevægelighed 

i ryg, skuldre og arme.

Et bredt og højt ryglæn 

samt et dybt og bredt 

sæde, giver ekstra 

støtte og support.



En robust stol, der giver tryghed 
og mulighed for aktivitet for baria-
triske patienter. Stolen er velegnet 
til rehabilitering, træning og som 
patientstol på afdelingerne.

:: Optimeret og godkendt til en brugervægt op 

til 300 kg. Stolen kan bl.a. anvendes til genop-

træning og som patient- og undersøgelsesstol

:: Patienten kan selv rejse og sætte sig i stolen 

pga. en stabil base, centralbremse og forstær-

kede armlæn udviklet til bariatriske patienter

:: Elektrisk højdeindstilling muliggør nem æn-

dring af siddehøjde, og optimal arbejdshøjde 

for personalet, uden at patienten skal rejse sig

:: Patienten kan få assistance til at rejse og sæt-

te sig vha. elektrisk højdeindstilling

:: Bremse og hjul gør det nemt at flytte stolen 

rundt – med og uden patient

:: Stolen kan anvendes på sengeafdelinger som 

hjælpemiddel til de patienter, der har behov 

for støtte til daglige aktiviteter under indlæg-

gelse, fx toiletbesøg, spisning og påklædning

STOLEN LÅSES LET 

MED HÅNDBREMSE OG 

SIKRER EN STABIL STOL

ELEKTRISK HØJDEINDSTILLING

SIKRER EN TRINLØS, OPTIMAL 

HØJDE FOR PATIENT OG 

PERSONALE IFT.  AKTIVITET, 

BEHANDLING OG UNDERSØGELSE

LETLØBENDE HJUL MULIGGØR 

AT PATIENTEN KAN GÅ/SKUBBE 

STOLEN OMKRING SIDDENDE

ARMLÆN OG BREMSE GØR DET 

NEMT FOR PATIENTEN AT SÆTTE 

OG REJSE SIG FRA STOLEN

VELA ’Bariatrisk+’ Arbejdsstol

VELA ’Bariatrisk’ Arbejdsstol kan også bestilles med 
manuel højdeindstilling; varenr. 5125

Varenr. 5107





VELA Samba 530

VELA Samba 410

VELA Samba 530

:: Lille og kompakt terapeuttaburet som er vel-

egnet til arbejde i en lav arbejdshøjde, fx ved 

fodterapeutisk behandling

:: Sædets udformning giver ekstra plads i for-

længelse af sædet, hvilket bevirker, at perso-

nalet får en god og naturlig arbejdssituati-

on, tæt på kroppen

:: Sædet kan vinkles, så personalet kan opnå en 

optimal arbejdsstilling og placere patientens 

fod bedst muligt i forhold til behandlingen

:: Let at flytte taburetten med sig rundt imens 

man sidder på den

:: Nemt at variere siddehøjde og få en god ar-

bejdshøjde

Specialtaburetter

Varenr. 8046

Varenr. 80147

VELA Samba 410

:: Fremmer sundhedspersonalets arbejdsstil-

ling ved at aktivere kroppen via et unikt de-

signet 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 stimu-

lerer og styrker ryg og lænd, og man opnår 

en mere opret, aktiv siddestilling

:: Fremmer bevægelighed i lænderyggen og 

rotation af bækkenet via sædets udformning

:: Nemt at variere siddehøjde og få en god ar-

bejdshøjde

Det unikke sæde aktiverer 
kroppens balance på samme 
måde som en pilatesbold 



VELA Samba 420

VELA Samba 400

VELA Samba 520

VELA Samba 500

VELA Samba 520

:: Lille og kompakt taburet med ergonomisk 

ryglæn, som er ideel til kortere, stillesid-

dende arbejde

:: Ergonomisk, indstilleligt ryglæn, som støtter 

en aktiv siddestilling og giver frie bevægel-

sesmuligheder omkring skuldre og arme

:: Let at flytte taburetten med sig rundt imens 

man sidder på den

:: Nemt at variere siddehøjden

VELA Samba 500
:: Kompakt taburet uden ryglæn, så den er nem 

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

behov for den 

Taburetter

VELA Samba 420 

:: Taburet med sadelsæde og smalt ryglæn, 

som sikrer en aktiv siddestilling til varieren-

de, siddende arbejde

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

delsæde med kip giver en åben hoftevinkel

:: Giver siddende mobilitet, da det er nemt at 

flytte sig rundt imellem forskellige arbejds-

opgaver

:: Giver mulighed for at sidde meget tæt på lejet 

eller patienten

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

god arbejdsstilling, hvor man undgår for-

overbøjede arbejdsstillinger

Varenr. 80145

Varenr. 80148

Varenr. 80144

Varenr. 80149
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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 aftørre/desinficere - også på stolens underside

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

samlingerne og rengøring bliver lettere

:: 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
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