Vela - Tango Kids Gasveer

Moderne trippel- en werkstoel voor kinderen en tieners
De Tango Kids Gasveer is een moderne en flexibiele stoel voor
kinderen en tieners met een beperkte mobiliteit. De stoel is
geschikt voor gebruik op school en thuis, bijvoorbeeld in de
keuken, aan de eettafel, of aan een bureau. De Tango Kids
Gasveer combineert de basis van de VELA Tango met het
zitsysteem van de VELA Hip Hop.
Verstelmogelijkheden
De trippelstoel is voorzien van een gasveer hoog-laag
verstelling waarmee gemakkelijk de juiste werkhoogte kan
worden ingesteld. Met de unieke rugsteun kan de hoek van
de rugleuning worden aangepast, dit maakt het mogelijk de
zitdiepte aan te passen naar de grootte van het kind. Wanneer
de maximale zitdiepte is bereikt kan er simpelweg een grotere
zitting en rugleuning worden besteld. De hendels zijn voorzien
van goed bereikbare grepen waarop de functie duidelijk staat
aangegeven.

Comfort
De stoelen in de VELA Tango reeks zijn ontwikkeld met het oog
op comfort en ergonomie. De zitting en rugleuning hebben de
juiste vorm en zachtheid om optimale stabiliteit, ondersteuning
en comfort te waarborgen.
Veiligheid en mobiliteit
De stabiele basis en de centrale rem voorkomen dat de stoel
zich ongewenst beweegt en maken het in en uit de stoel komen
uiterst gemakkelijk en veilig. De stoel is dankzij de soepele
wielen en de grote ruimte daartussen eenvoudig te verplaatsen.
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Vela - Tango Kids Gasveer
Standaard uitvoering:
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Tango 100 combiframe
42 zitmechanisme
2x 100 mm en 2x 100 mm ‘Soft-lock‘ zwenkwielen
Zithoogte 42 - 57 cm
Hoogteverstelling met Sigma greep rechts
Gasveercompressie 350 N
Zithoekverstelling met Sigma greep rechts
Zitting rotatie met Sigma greep links
E3 zitting
E3 rugleuning
Rugverstelling met Sigma greep rechts
Bekleding Mionetta zwart
Uni-Flex rem
Armsteun rechts in hoogte en breedte verstelbaar 310 mm
met ergonomische PU armlegger 8x26 cm
Armsteun rechts in hoogte en breedte verstelbaar 310 mm
met ergonomische PU armlegger 8x26 cm
S-voetenplaat

Keuze uit diverse zithoogtes
Hoogteverstelling met Sigma greep links
Zithoekverstelling met Sigma greep links
Zitting rotatie met Sigma greep rechts
Keuze uit diverse soorten en maten zittingen
Keuze uit diverse soorten en maten rugleuningen
Rugverstelling met Sigma greep links
Keuze uit diverse soorten remmen
Keuze uit diverse soorten armsteunen
Keuze uit diverse soorten beensteunen
4x 100 mm ‘Soft-lock‘ zwenkwielen
Keuze uit diverse soorten voetondersteuning
Keuze uit diverse soorten en maten lichaamsondersteuning
Hoofdsteun
Duwbeugel
Werkblad

Technische gegevens:
Zithoogte:

Kolom 100 mm

Kolom 150 mm

Kolom 200 mm

Dikgedrukt is standaard

38 - 48 cm

40 - 55 cm

47 - 67 cm

		
42 - 57 cm
		

47 - 62 cm

		

52 - 67 cm

Zitting:

36 x 43 cm

Zitdiepte:

35 - 43 cm

Rugleuning:

28 x 35 cm

Rughoekverstelling:

-15⁰ / +12⁰

Armsteunhoogte:

0 - 24 cm

Armsteunbreedte:

31 - 40 cm

Bediening:

Rechts / Links

Gewicht:

23 kg

Max. gebruikersgewicht:

80 kg
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