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Há muitos caminhos para chegar à inovação e não há maneira de prever qual 

será o próximo desenho inovador. No caso das cadeiras para fixar ao pavimento, 

a transformação começou em Portland, Oregon, quando Ziba Design precisou 

de cadeiras de auditório para instalar nos estreitos degraus do seu espaço. 

O primeiro desafio foi geométrico – como conceber um assento que servisse 

para sentar um adulto e quase desaparecesse quando não estivesse a ser 

utilizado. A resposta foi a revolucionária Jumpseat, a elegante e compacta 

cadeira com cerca de 100mm de profundidade. 

Sedia Systems apresentou em 2012, a nível global, a Jumpseat e a indústria 

rapidamente reconheceu a beleza da sua forma e função. Inspirada por mais de 

15 prémios, Sedia Systems continuou a inovar e a melhorar a linha Jumpseat. 

Atualmente, a coleção integra a JumpSeat, JumpSeat 90, JumpSeat Wall e 

JumpSeat WOW.

A Evolução  
da JumpSeat



JumpSeat

JumpSeat 90

JumpSeat Wall

Coleção JumpSeat
Cada versão da patenteada Jumpseat tem por base os mesmos 

princípios. O seu desenho diferenciado combina os elementos de 

compressão rígidos de uma ponte cantiléver com os componentes 

de tensão mais flexíveis da coluna vertebral humana. A força da 

compressão e da tensão do contraplacado de bétula e do aço 

produzem o inovador mecanismo de rebatimento da cadeira.

As caraterísticas de economia de espaço e a versatilidade 

das opções existentes promovem, nos espaços educativos, 

corporativos e de saúde, uma imagem diferenciada e permitem a 

utilização do mesmo modelo de cadeira em diferentes ambientes

JumpSeat WOW permite impressão personalizada direta em 

qualquer versão do JumpSeat para personalizar verdadeiramente 

qualquer espaço.

Caraterísticas
•  Assento flexível e rebatível sem dobradiças

•  Testado para até 272 kg.

•  Para configurações em filas retas ou curvas

•  Para piso plano, inclinado ou em degraus

•  Acabamentos com proteção antibacteriana

Acabamentos
•  REVESTIMENTO: Tecido

•  SUPERFÍCIE: Contraplacado de bétula (natural ou com 

velatura), folheado de carvalho natural ou laminado

•  BASE: Preto ou prata



JumpSeat
A campeã de prémios Jumseat é adequada 

para espaços que exigem assentos flexíveis e 

compactos. Disponível com base móvel ou fixa, 

Jumpseat é compacta e confortável. A versão 

de base fixa mede 560mm, centro a centro dos 

assentos, e funciona particularmente bem em 

auditórios de universidades.

JumpSeat  |  Base Fixa

JumpSeat WOW  |  Base Móvel
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JumpSeat 90

JumpSeat 90
JumpSeat 90 combina as características 

inovadoras da Jumseat com a economia 

de espaço da Jumpseat Wall. Com posição 

sentada a 90 graus, esta cadeira pode ser 

montada com fixação ao pavimento ou 

à parede e é perfeita para espaços com 

corredores estreitos, salas de reunião, 

pequenos escritórios e bibliotecas. 



JumpSeat Wall
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JumpSeat Wall
JumpSeat Wall, a campeã de prémios, é a 

solução perfeita para espaços com pouca 

área. O seu inovador mecanismo rebatível 

permite que o assento fique fixo à parede, 

tornando-a a solução ideal para corredores, 

salas de pacientes, salas de espera e outras 

áreas públicas onde o espaço é reduzido. A 

cadeira é montada a 150 mm do chão para 

facilitar a limpeza e seu perfil fino - menos 

de 100 mm quando fechada - maximiza o 

espaço.
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Especificações

JumpSeat 90 base fixa 

JumpSeat Wall

JumpSeat base fixa JumpSeat base móvel
centro-a-centro
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JumpSeat® é uma marca registada da Aria Enterprises, Inc. 
usada sob licença pela Sedia Systems, Inc.

Patentes: www.sediasystems.eu/patents
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