Kikko

zitten of liggen, het mag allebei
op de Kikko-schildpad van Leolux

Verstelbare arm- en/of rugdelen: Dit model is aan te
passen aan de wens van het moment, door de armen
en/of delen van de rug te verstellen.

2000. Design: Hugo de Ruiter
Wij stellen u graag voor aan Kikko, Japans voor schildpad. Kikko is niet zomaar een schildpad,
want in tegenstelling tot de meeste schildpadden, die vaak toch een beetje schuw zijn, is
Kikko dol op mensen. Kikko is een “Moving Moments Seat” van designer Hugo de Ruiter, een
zitidee met verschillende gebruiksmomenten. Zitten of liggen, in Kikko kan het allebei door de
speciale vorm van de zitting en zijn draaibare rug. Met de rug evenwijdig aan de zitting biedt
Kikko een heerlijke zitplaats, met een extra plaats naast u. De geraffineerd aflopende leuning
ondersteunt uw rug en vormt tevens een nonchalante armsteun. Ontspant u zich liever
helemaal, draai dan de rug met een eenvoudige handbeweging en Kikko verandert in een
chaise longue.
Ooit gedacht dat een schildpad zo comfortabel zou kunnen zijn?
Technische gegevens
• Het opvallende patchwork-patroon in de zitting doet denken aan een reusachtige schildpad,
vandaar ook de naam.
•Kikko kan worden bekleed in een combinatie van maximaal vier bekledingsmaterialen.
• De pootjes en het frame van de rug worden verchroomd of gelakt in een van de
Leolux-lakkleuren.
• De rug kan traploos 180 graden gedraaid worden door de leuning licht op te tillen. Zodra de
rug wordt losgelaten of belast wordt, blokkeert zij weer.
• De rug is in twee varianten leverbaar: links hoog/rechts laag of rechts hoog/links laag.
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