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Existuje mnoho cest k inovacím. A nedá se říct, co bude inspirací pro další 

průlomový design. U kotveného sezení začala transformace v Portlandu v 

Oregonu, když společnost Ziba Design potřebovala posluchárenské sezení, 

které by se vešlo na úzké stupně nového sálu. Byla to jasná technická výzva - 

jak vyrobit křeslo, pohodlné pro sezení, které může vizuálně téměř zmizet, když 

se nepoužívá. Odpovědí byl revoluční JumpSeat, elegantní a kompaktní křeslo, 

které má v pozici sedáku sklopeného nahoru hloubku menší než 100 milimetrů.

Společnost Sedia Systems uvedla JumpSeat  na světový trh v roce 2012 a 

obor profesionálního sezení rychle zaznamenal krásu jeho funkce a formy. 

Inspirována více než 15 oceněními,  Sedia Systems nadále inovuje a rozšiřuje 

produktovou řadu JumpSeat. Kolekce teď zahrnuje modely JumpSeat, 

JumpSeat 90, JumpSeat Wall a JumpSeat WOW.

JumpSeat jako 
evoluce sezení



JumpSeat

JumpSeat 90

JumpSeat Wall

Kolekce JumpSeat
Každá verze křesla JumpSeat má společný základ. Jeho osobitý 

design kombinuje tuhé kompresní komponenty konzolového 

nosníku s pružnějšími tenzními prvky  - podobně jak je tomu 

v lidské páteři. Pevnost březové překližky a oceli v tlaku a 

tahu spoluvytvářejí inovativní sklopný mechanismus křesla.  

JumpSeat  a jeho prostorová úspornost propůjčují interiéru 

osobitý vzhled a přinášejí všestranné možnosti užití v prostorách 

pro firmy, vzdělávání, kulturu, zdravotnictví a setkávání lidí.

Jumpseat WOW umožňuje přímý tisk vlastního motivu na 

jakoukoli verzi Jumpseat pro zosobnění vybavovaného prostoru.

Vlastnosti
•  Sklopný mechanismus bez tradičního pružinového nebo 

gravitačního mechanismu

•  Testováno na zatížení 272 kg.

•  Instalace v rovných i obloukových řadách

•  Instalace na stupních, rovné i šikmé podlaze

•  Antimikrobiální ochrana

Materiálové a povrchové úpravy
•  ČALOUNĚNÍ: Látky nebo netkané textilie

•  POVRCHY: Březová překližka (přírodní nebo mořená), 
bělená dubová dýha nebo HPL laminát

•  ZÁKLADNA: Černá nebo metalická šedá prášková barva



JumpSeat
Oceňovaný JumpSeat se dobře hodí do všech 
prostor, které vyžadují flexibilní a kompaktní 
sezení. K dispozici je s kotvenou nebo 
volnou základnou, je pohodlný v jakémkoliv 
uspořádání. Verze s pevně kotvenou základnou 
má doporučenou minimální osovou vzdálenost 
sedadel c-c 560mm, což funguje zvláště dobře 
v přednáškových sálech a posluchárnách.

JumpSeat  |  Pevná základna

JumpSeat WOW  |  Pohyblivá základna

© Lara Swimmer Fotografování



JumpSeat 90

JumpSeat 90
JumpSeat 90 kombinuje inovativní funkce 
základního modelu s výhodami prostorové 
úspornosti modelu JumpSeat Wall. Se 
sedákem v úhlu 90 st, je křeslo kotveno do 
podlahy i stěny, je ideální jako doplňkové 
sezení v úzkých chodbách, malých 
kancelářích, konferenčních místnostech, 
knihovnách apod.



JumpSeat Wall
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JumpSeat Wall
Model JumpSeat Wall je perfektní řešení pro 
sezení v omezeném prostoru. Jeho inovativní 
sklopný mechanismus umožňuje sklopení 
sedáku ze stěny, je ideální pro chodby, 
nemocniční pokoje, čekárny a další veřejné 
prostory, kde je prostor výrazně omezen. 
Křeslo je namontováno 150 mm nad podlahou 
pro snadný úklid a jeho štíhlost - méně než 
100 mm v zavřeném stavu - maximalizuje 
využití prostoru.
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Technická Specifikace

JumpSeat 90 s pevnou základnou 

JumpSeat Wall

JumpSeat s pevnou základnou JumpSeat s pohyblivou základnou
osová vzdálenost
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JumpSeat®  je registrovaná ochranná známka společnosti 
Aria Enterprises, Inc. používaná na základě licence 
společnosti Sedia Systems, Inc.
Patenty: www.sediasystems.eu/patents
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