
JAY® LITE - poczuj LEKKOŚĆChcesz uzyskać więcej informacji lub szczegóły dotyczące 

najbliższego sprzedawcy? 

… Zarejestruj się teraz na stronie www.jay-seating.com



LEKKA   od zaledwie 780 g* z podstawą Olotex® 
CHŁODNA  rozpraszanie wilgoci i ciepła dzięki tkaninie przestrzennej 3DX™ 
AKTYWNA  nastawiona na ruch” za pomocą technologii Optiwell™ plus 44                
   rozmiary oraz opcje pozycjonowania

Chcesz uzyskać więcej informacji lub szczegóły dotyczące     
najbliższego sprzedawcy? 
 … Zarejestruj się teraz na stronie www.jay-seating.com
*dotyczy poduszki o wymiarach 40 x 40 cm, poduszka 35 x 35 cm jest jeszcze lżejsza



JAY® LITE — bądź cool



Firma JAY ma ponad 30-letnie doświadczenie w zakresie 
siedzisk klinicznych, z uwzględnieniem badań klientów, baz  
danych antropometrycznych, mapowania ciśnienia i nauki o  

 materiałach. 

Poduszka Jay Lite została zaprojektowana 
z wykorzystaniem najnowszych materiałów, 
profilowania i badań klinicznych. Jest dzięki 
temu idealną poduszką dla aktywnego 
użytkownika. 

Charakterystyka i łatwość 
przenoszenia
Ważąca zaledwie 780 g przy wymiarach 40 x 40 cm 
poduszka JAY LITE jest jedną z najlżejszych dostępnych 
poduszek z redystrybucją nacisku. 

Poduszka JAY LITE pokrywa również inne obszary potrzeb 
aktywnego klienta. 

Doskonała dystrybucja nacisku
W poduszce JAY LITE zastosowano wycięcia na 
gałki kulszowe w połączeniu z poddaną badaniom 
antropometrycznym technologią Optiwell™. Ma to na celu 
przekierowanie nacisku z wyrostków kości miednicy oraz na 
biodra i nogi. 
Warstwy twardego materiału Oletex® i miękkiej pianki 
EVA zapewniają komfortbez uszczerbku na stabilności, 
kluczowej dla aktywnego klienta.

Specyfikacje techniczne

44 rozmiary siedziska od 35 x 35 cm do 60 x 60 cm

Dopuszczalna waga użytkownika: 113 kg

Ciężar poduszki 780 g dla profilu standardowego 

Wysokości poduszki: 7 cm 

Chcesz uzyskać więcej informacji lub szczegóły dotyczące 

najbliższego sprzedawcy? 

… Zarejestruj się teraz na stronie www.jay-seating.com

Nauka o siedzeniu

Dziękujemy Tarekowi Rasouli za udział w tworzeniu tej broszury.

Nastawiona na działanie
Poduszka JAY LITE jest dostępna w 44 rozmiarach i dwu wersjach. 
Podstawa standardowa jest doskonała w aspekcie komfortu, 
redystrybucji nacisku oraz rozpraszania ciepła i wilgoci u większości 
klientów. W przypadku osób wymagających większej stabilności opcja 
pozycjonowania zapewnia wsparcie boczne i przyśrodkowe ud.

Doskonałe rozpraszanie ciepła i wilgoci
Z aktywnym życiem wiąże się wytwarzanie ciepła i potrzeba 
pozostania „cool”.  
W poduszce JAY LITE stosowane są mikroklimatyczne 
nadwymiarowe” pokrywy 3DX™ i podstawy Olotex® „z przepływem 
powietrza”, z otworami wentylacyjnymi i porowatą pianką.  

Zachowaj chłód, aby wyglądać „cool”
Poduszka JAY LITE nie tylko zapewnia wygodę i wygodną postawę  
w ciągu dnia, ale również dobrze wygląda. Kluczowe cechy, w tym  
antypoślizgowa podstawa, wycięcia w oparciu i łatwa do chwycenia 
rączka do przenoszenia  
gwarantują nieprzemieszczanie się poduszki JAY LITE, a przy tym 
łatwość jej przenoszenia.
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