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Innovationen finder mange veje, og det er svært at forudse fremtidens næste 

banebrydende design. ”Jumpseat” stolen tog sin begyndelse i Portland, 

Oregon. Virksomhed Ziba Design’s skulle bruge nogle auditoriestole, hvor 

stolen skulle kunne tilpasses smalle trin og begrænset plads. 

Den umiddelbare udfordring var geometrisk: Hvordan skulle man udvikle et 

robust sæde, der kunne understøtte en voksens vægt og samtidig pakkes 

”væk” når sædet ikke er i brug? Svaret blev det revolutionerende Jumpseat: En 

slank og kompakt stol, som i sammenlukke tilstand ikke fylder mere end 100 

millimeter i bredden. 

Sedia Systems lancerede Jumpseat globalt i 2012, hvorefter industrien hurtigt 

tog imod og anerkendte skønheden, både for sin form og funktion. Sedia 

Systems forsætter udviklingen og innovationen for at forbedre Jumpseat’s 

produktlinje. De har mere en 15 priser i rygsækken, og bliver inspireret af nye 

ideer hver dag. Jumpseat kollektionen består i dag af: JumpSeat, JumpSeat 

90 and JumpSeat Wall, og JumpSeat WOW.

Den historisk udvikling 
af den stilede, 
innovative JumpSeat



JumpSeat

JumpSeat 90

JumpSeat Wall

JumpSeat Kollektionen 
Hver version af den patenterede Jumpseat, bygger på de 

samme grundlæggende funktioner. Dens karakteristiske design 

kombinerer de solide, stive elementer fra en frit bærende bro med 

fleksible, kraftfulde komponenter, som findes i den menneskelige 

rygsøjle. Resultatet af denne kombination, samt kombinationen af 

den smukke, naturlige bøg og stålens styrke, resulterer i den smarte 

innovative foldemekanisme. Den pladsbesparende Jumpseats 

egenskaber og alsidighed, gør den egent til brug i for eksempel 

sundheds- og uddannelses institutioner, eller virksomheder, hvor 

den elegante og karakteristiske fremtoning, gør den anvendelig 

i de fleste rum. Det er kun dig selv, som sætter begrænsningen! 

Funktioner
•  Flex fjedersæde uden hængsler

•  Testet til 272 kg.

•  Lige eller buede rækkekonfigurationer

•  Lige, hældende eller differentieret installationer

•  Antimikrobiel produktbeskyttelse

Finish
•  TEKSTILER: Flere typer af tekstil, læder eller kunstlæder

•  OVERFLADER: Birkekrydsfiner (naturlig eller bejdset) eller 

hvid eg finer

•  MALING: Sort eller Sølv 



JumpSeat
Den prisbelønnede JumpSeat stol, er velegnet 

til rum, som kræver en fleksible og kompakte 

løsning. Jumpseat kan leveres til fastmontering 

eller som flytbare stole med fod, og hvor 

sædet vinklet 10 grader. Den faste base stols 

sædeafstand er 560mm center til center, og 

er unik til auditorier og forelæsningssale eller i 

receptioner.

JumpSeat  |  Fast Base

JumpSeat WOW  |  Fleksibel Base

© Lara Swimmer Fotografering



JumpSeat 90

JumpSeat 90
JumpSeat 90 kombinerer de innovative 

egenskaber fra JumpSeat, med de 

pladsbesparende fordele, der opnås med 

en væghængt stol. Med sædets 90 graders 

vinkel, kan JumpSeat 90 både gulvmonteres 

og fastspændes til væggen eller bruges med 

fod for større fleksibilitet.  Løsningerne er 

ideelle, hvis der ønskes ekstra siddepladser 

i smalle gange, mødelokaler, kontorer eller 

læsehjørner m.m.. 



JumpSeat Wall
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JumpSeat Wall
Den prisbelønnede JumpSeat Wall er den perfekte 

løsning til pladsbegrænsede arealer. Stolens 

innovative sammenklapningsmekanisme tillader 

sædet at falde i ét med væggen. Dette gør 

løsningen ideel for gange, venteværelser og 

andre offentlige områder, hvor plads er i høj 

kurs. Stolen er monteret 150mm over gulvet 

for at effektivisere rengøring. Når stolen er 

sammenklappet, er den kun 100mm dyb. 
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JumpSeat® er varemærke beskyttet af Aria Enterprises, Inc.  
og benyttet som licens af Sedia Systems, Inc.

Patenter: www.sediasystems.eu/patents

JumpSeat 90 fast base enhed

JumpSeat Wall (Væg)

JumpSeat fast base enhed JumpSeat fleksibel base

Specifikationer
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