
Vela Samba 400 och 420, sadelstol
VELA Samba 400 med sadelsits tryggar god ergonomi.
Sitsens utformning främjar naturlig ryggkontur och 
öppen, aktiv  höftvinkel.

Fot
I aluminium, Ø 50 cm. Hjul 50 mm.

Höjdreglering
Modellen finns med hand- eller fotkontroll.
Handkontroll 60-86 cm är standard.

Säte
43x35 cm är standard.

Ryggstöd
Modell 420 har ett ryggstöd, 22x29 cm (BxH). S150-
ryggstödet är ett ergonomiskt kurvat, smalt ryggstöd
som ger fri rörlighet för rygg, axlar och armar.
Ryggstödet ger god sittkomfort vid långvarigt arbete.

Konstläder
Konstlädret Compound har en snygg yta som inte
blir hal eller svettig att sitta på vid långtidsarbete.
Flertalet färger tillgängliga för samma pris. Svart  med
handkontroll utan ryggstöd finns oftast i lager (80144-10)
för snabb leverans.

Rengöring/desinfektion
Compound uppfyller alla sjukvårdens höga ren-
göringskrav, det tål medel med 70-85%  alkohol samt 
klordesinfektion (aktivt klor vid 1000-1200 ppm).
Efter desinfektion, avtorka  med kallt, rent vatten.

Mått och vikt
Höjd 60-86 cm
Säte 43x35 cm
Ryggstöd (Samba 420) 22x29 cm
Max användarvikt 125 kg

Benämning Art nr
Vela Samba 400, handkontroll 60-86 cm
Vela Samba 400, fotkontroll 48-67 cm
Vela Samba 400, fotkontroll 55-81 cm

Vela Samba 420 med ryggstöd,
handkontroll 60-86 cm
Vela Samba 420 med ryggstöd,
fotkontroll 48-67 cm
Vela Samba 420 med ryggstöd,
fotkontroll 55-81 cm

Tillval
Mindre säte 39x30 cm (43x35 är std)
Alternativ höjd handkontroll (37-52/48-67 cm)
Fotring att vila fötterna på (för stol med handkontroll)
Alternativa hjul (tröga/belastningsbromsade/
fria vid belastning/antistatiska)

80144-10
80144-11
80144-12

80145-10

80145-11

80145-12

I vårt sortiment har vi några artiklar som vi inte tillverkar själva. Vela är
en dansk tillverkare av kvalitetsstolar, som funnits sedan 1935.
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