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De evolutie van
de JumpSeat
Vele wegen leiden naar innovatie. Bovendien is niet te voorspellen welk idee
een volgende doorbraak in design zal opleveren. De transformatie van “vaste
bestoeling” werd in gang gezet in Portland, Oregon (VS) toen Ziba Design een
auditoriumstoel nodig had die kon worden toegepast op een smalle verhoogde
vloer van haar nieuwe werkruimte. De uitdaging was van geometrische aard:
Hoe maak je een stoel die het gewicht van een volwassene kan dragen én
bijna verdwijnt wanneer hij niet in gebruik is? Het antwoord hierop was de
revolutionaire JumpSeat: een gestroomlijnde, compacte stoel die ingeklapt
slechts 100 millimeter diep is.
In 2012 introduceerde Sedia Systems de JumpSeat wereldwijd en het
bedrijfsleven omarmde direct de schoonheid van zijn vormgeving en
functionaliteit. Geïnspireerd door de meer dan 15 ontvangen awards blijft Sedia
Systems de JumpSeat-collectie vernieuwen en verbeteren. De JumpSeatcollectie bestaat reeds uit de JumpSeat, de JumpSeat 90, de JumpSeat Wall
en JumpSeat WOW.

JumpSeat-Collectie
Elke variant van de gepatenteerde JumpSeat is gebaseerd
op het hetzelfde zitconcept. Het karakteristieke ontwerp
combineert de rigide elementen vergelijkbaar met een
cantileverbrug met flexibele elementen vergelijkbaar met
de tussenwervels van de ruggengraat.
De samendrukkende- en trekstrekkende kracht van
multiplex berken vormen samen met het gebruik van
JumpSeat

staal het innovatieve vouwmechanisme van de Jump
Seat stoel.
De

ruimtebesparende

eigenschappen

en

vele

toepassingsmogelijkheden van de JumpSeat maken
hem uitermate geschikt voor vele toepassingen binnen
de zorg, het onderwijs en het bedrijfsleven.
De Jumpseat kan klantspecifiek worden geleverd
passend bij de kleurstellingen en gewenste uitstraling van
uw interieur en werkomgeving.
JumpSeat 90

Kenmerken
•

Flexibel verende zitmechanisme (cantileverbrug ) zonder
gebruik van scharnieren

•

Belastbaar tot 272 kilogram

•

Te monteren in rechte- en/of in radius gevormde rij-opstellingen

•

Te plaatsen op vlakke-, hellende- of trapsgewijs gerangschikte
vloeren (theater of auditorium)

•

Antimicrobiële productbescherming

Afwerking
JumpSeat Wall

•

BEKLEDING: leverbaar in diverse projectstoffen eventueel
voorzien van beschermingslaag

•

OPPERVLAKKEN: Berken multiplex (natuurlijk of gekleurd) of
wit eikenfineer

•

ONDERSTEL: Zwart of Zilver
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JumpSeat
De bekroonde JumpSeat is een uitstekende
oplossing voor ruimtes die een flexibele- en
compacte bestoeling behoeven. De JumpSeat
is

compact

vormgegeven

en

heeft

een

comfortabele- en actieve zit en is leverbaar met
een vast- of verplaatsbaar onderstel. De vaste
variant heeft een zetelruimte van minimaal 560
mm, hart op hart, wat hem uitermate geschikt
maakt voor toepassing binnen collegezalen,
auditoria en ontvangstruimtes.

JumpSeat | Vast Onderstel

JumpSeat WOW | Verplaatsbaar Onderstel

JumpSeat 90
De JumpSeat 90 verenigt de innovatieve
kenmerken van de JumpSeat met het
ruimtebesparende voordeel van een stoel die
aan de wand bevestigd is. Onder een hoek van
90 graden kan de JumpSeat 90 aan de vloer,
strak tegen de wand of op een verplaatsbaar
onderstel worden bevestigd voor optimale
flexibiliteit. Alle varianten zijn ideaal om extra
stoelen te plaatsen in smalle (door)gangen,
directieruimtes, kleine kantoorruimtes, musea
of in bibliotheken.

JumpSeat 90

JumpSeat Wall
De bekroonde JumpSeat Wall is de perfecte
oplossing voor bestoeling in omgevingen met
beperkte ruimte. Het innovatieve zitmechanisme
(cantileverbrug ) zorgt ervoor dat de zitting vanaf
de muur uitklapt. Ideaal voor plaatsing in gangen,
wachtkamers en andere openbare plekken waar
ruimte een zeer belangrijke factor is en elke
vierkante meter telt. De stoel wordt 150 mm
boven de vloer bevestigd, om schoonmaken en
facilitair onderhoud te vergemakkelijken en zijn
slanke profiel – smaller dan 100 mm wanneer hij is
ingeklapt – maximaliseert de beschikbare ruimte.
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JumpSeat Wall

Maatvoering en Specificaties
JumpSeat met vast onderstel
500

570

JumpSeat met verplaatsbaar onderstel
25 hart
hart op
560

560

620

500

430

920

230

JumpSeat 90 met vast onderstel
120

460

25 hart
hart op
560

430

935

500

JumpSeat Wall (Wandmodel)
100

460

25 hart
hart op
560

Patenten: www.sediasystems.eu/patents
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