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Klikit
 An attractive continuous, exposed solid steel curved frame supports the plastic 
seat and backrest which is also available in mesh: Klikit with its clean, crisp 
Italian design creates an impact whether you’re working, studying, waiting, 
relaxing, talking, listening or just living: Klikit looks great always and everywhere.

Een slank gevormd frame uit gebogen draadstaal, waar zitting en rugleuning 
eenvoudig worden ingeklikt: en klaar is Klikit! De heldere en slanke lijnen verra-
den zijn Italiaanse roots en bepalen de vormgeving van Klikit, zowel uitgevoerd 
met een sledeframe als met een stabiel aluminium kruisvoet.





Klikit is available with white, black and grey 
plastic. The basic stacking model features 
a polypropylene seat and backrest that are 
simply clicked into the white or chrome plated 
steel frame. Alternatively, the back is also 
available with mesh, with a choice of seat and 
back upholstery, armrests and retrofit left or 
right-handed writing tablets for more variety 
and functionality. With a 5-star base, swivel 
and gas lift, Klikit becomes a mobile studio, 
work or conference-chair.

Klikit is standaard verkrijgbaar in wit, zwart 
en grijs polypropyleen en de rug is tevens 
met een netweave rugleuning in wit, zwart 
en grijs verkrijgbaar. De zitting en rugleuning 
worden éénvoudig tussen het chromen of wit 
draadstalen frame geklikt. Tenslotte is de stoel 
ook verkrijgbaar met armleuningen, schrijfta-
blet en zijn de zitting en rugleuning ook in een 
gestoffeerde uitvoering mogelijk.

A chair with a click
Een stoel met een klik 



Mobility  trolley
Transportkar



Klikit opens up numerous opportunities with 
its skid frame and glides, its 5-star base, with 
height adjustment and castors, with its writing 
tablet for education, conference and seminar 
applications and with the stool for a different 
perspective.

Practical stacking (vertical stacking for up to 
40 pieces without upholstery and up to 15 
pieces with upholstery), with the mobility 
trolley. Klikit with optional row linking makes  
an excellent event chair.

Klikit opent perspectieven. Met draadstalen 
frame of met kruisvoet en gasveer op wielen, 
schrijftablet voor opleidings- en seminarruim-
tes en de barkruk voor een beter overzicht.

Klikit slaat ook een oogverblindend figuur als 
evenementenstoel. Is stapelbaar (tot 40 onge-
stoffeerd, tot 15 gestoffeerd) en er bestaat  
de mogelijkheid de stoelen te koppelen en dat 
in combinatie met een transportwagen. 

Everything you want
Alles is mogelijk 



optional seat upholstery
Zitkussen optioneel

optional writing tablet
Schrijftablet

Beam seating for 2 – four seats
Traversenbank 2 – 4 zitplaatsen

Mesh back
Netweave rugleuning

5 star base with castors 
Draaistoel met wielen
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