De basis voor de presentatie van
uw kunstwerk, product of object

Solits biedt een brede keuze aan sokkels van verschillende materialen, maten en vormen.
Een bijzonder kunstwerk, product of object
vraagt om een zorgvuldige presentatie.
Plaats het op een bijpassende sokkel en
het krijgt de aandacht dat het verdient.

n Oog voor kwaliteit
Een sokkel, het klinkt als een eenvoudig
product. Echter, als u goed kijkt komt er
veel meer bij kijken. Jarenlang hebben wij
gewerkt om per materiaal de kwaliteit te
optimaliseren. Hieronder beschrijven wij

Wij hebben jarenlange ervaring met kunst-

deze kwaliteiten.

presentaties, beursinrichting en installatie
van sokkels.
In deze catalogus vindt u een overzicht
van de verschillende soorten sokkels
uit ons basisaanbod.

Beschermkap met of zonder
afsluitmogelijkheid op
vele materialen mogelijk.

Gemaakt uit 1e kwaliteit materialen
waardoor een zeer strakke afwerking
van de oppervlakken mogelijk is.

In verstek (naadloos) of massief,
altijd met facetrand uitgevoerd.

Voorzien van vilt of doppen
voor een solide basis.

n MDF

n Plexiglas beschermkap

MDF is een veelgebruikte houtsoort in de interieurbranche. Het is gemakkelijk overschilder-

Voor een nog betere uitstraling of de bescherming van uw kunstwerk of product, hebben we

baar en licht in gewicht. De sokkels hebben een zeer strak uiterlijk doordat ze in verstek

de plexiglas kap ontwikkeld. Optioneel kan de kap worden voorzien van een lampje voor

zijn vervaardigd.

extra uitlichting en een slot ter beveiliging.
Afmetingen
Afmetingen

Standaardafmetingen of op maat gemaakt

Standaardafmetingen of op maat gemaakt

Hol/massief

Hol/massief

Hol

Hol

Binnen/buiten

Binnen/buiten

Alleen geschikt voor binnengebruik

Alleen geschikt voor binnengebruik

Afwerking

Afwerking

In verstek verlijmd, UV bestendig,
randen ontscherpt

In verstek, strak gespoten op waterbasis

n Eikenhout

n Hout fineer

De eikenhouten sokkels hebben een robuuste uitstraling. De sokkels zijn massief en verkrijgbaar

Fineren is het verlijmen van een zeer dunne laag hout (= fineer) op plaatmateriaal. Fineer wordt

in iedere gewenste afmeting. Het eikenhout dat wij gebruiken heeft het FSC-keurmerk.

gebruikt om een houten uiterlijk te geven zonder dat het de nadelige werkingseigenschappen
van massief hout heeft. Bovendien is fineerwerk per m2 goedkoper dan massief hout.

Afmetingen
Standaardafmetingen of op maat gemaakt

Afnetingen

Hol/massief

Standaardafmetingen of op maat gemaakt

Massief

Hol/massief

Binnen/buiten

Hol

Zowel geschikt voor binnen als buiten

Binnen/buiten

Afwerking

Alleen geschikt voor binnengebruik

Haaks gekort, geschaafd, geschuurd en
onbehandeld (niet geolied)

Afwerking
In verstek verlijmd, diverse houtsoorten
in fineer

n Meerpaal

n Recycled teak

Een meerpaal sokkel is, zoals de naam al zegt, gemaakt van een meerpaal: een paal met de

Deze sokkel wordt gemaakt van reststukken teakhout, afkomstig uit de rivier. Dit maakt de stukken

sporen van de boten die er tegen afgemeerd hebben gelegen.

teakhout enigszins rondgeslepen, wat een mooi effect geeft.

Afmetingen

Afmetingen

Standaardafmetingen

40 x 40 x 100 cm

Hol/massief

Hol/massief

Massief

Hol

Binnen/buiten

Binnen/buiten

Zowel geschikt voor binnen als buiten

Zowel geschikt voor binnen als buiten

Afwerking

Afwerking

Haaks gekort, onbehandeld (niet geolied)

Stukken resthout handmatig bevestigd

n Graniet

n Glas

Graniet is een zeer duurzaam natuurproduct. Vanwege zijn hardheid en vorstbestendigheid

De glazen sokkels worden vervaardigd uit 8 mm glas en kunnen ca. 25 kg dragen. Er wordt gewerkt

is het geschikt voor buitengebruik.

met standaardglas (floatglas). De delen zijn verlijmd en de randen zijn netjes afgewerkt.

Graniet heeft een prachtige diepzwarte strakke uitstraling.

De sokkels kunnen ook gemaakt worden van gehard glas.

Afmetingen

Afmetingen

Standaardafmetingen of op maat gemaakt

Standaardafmetingen of op maat gemaakt

Hol/massief

Hol/massief

Verkrijgbaar in massief en hol (in verstek)

Hol

Binnen/buiten

Binnen/buiten

Zowel geschikt voor binnen als buiten

Zowel geschikt voor binnen als buiten

Afwerking

Afwerking

Diepzwart, gepolijst

UV-verlijmd

n Belgisch Hardsteen

n RVS

Belgisch hardsteen is een natuursteen uit de kalksteengroep, met een natuurlijke uitstraling

Roestvast (in volksmond roestvrij) staal is een legering van hoofdzakelijk ijzer, chroom en kool-

door de fossielen en witte aders. Belgisch hardsteen is verkrijgbaar in de afwerking

stof. Een hard laagje chroomdioxide beschermt het metaal tegen het roesten. De sokkels van RVS

geschuurd (grijs/ruw), gezoet (donkergrijs/dof) of gepolijst (zwartgrijs/glanzend).

zijn dus ideaal voor buitenplaatsing en erg duurzaam. De hoekverbindingen zijn strak afgewerkt.

Afmetingen

Afmetingen

Standaardafmetingen of op maat gemaakt

Standaardafmetingen of op maat gemaakt

Hol/massief

Hol/massief

Massief, hol op aanvraag

Hol

Binnen/buiten

Binnen/buiten

Zowel geschikt voor binnen als buiten

Zowel geschikt voor binnen als buiten

Afwerking

Afwerking

Geschuurd, gezoet, gepolijst

Geborsteld, naadloos gelast, voorzien van
strak facet

n Terrazzo (light)

n Cortenstaal

Terrazzo Light: Een sokkel met een donkere uitstraling waarbij het gewicht aanzienlijk lager

De sokkels van cortenstaal hebben een geheel eigen karakter. Cortenstaal wordt veel door

ligt dan steen. De sokkels worden gegoten uit een composiet, waardoor ze van binnen hol

kunstenaars gebruikt en is de nummer 1 onder de weervaste staalsoorten. Ten gevolge van het

zijn. Deze sokkel is geschikt voor buitengebruik.

hoge fosforgehalte vormt zich door middel van het oxidatieproces, een goedhechtende, dichte,
beschermingslaag die verdere corrosie tegengaat.
Afmetingen
Standaardafmetingen

Afmetingen

Hol/massief

Standaardafmetingen of op maat gemaakt

Hol

Hol/massief

Binnen/buiten

Hol

Zowel geschikt voor binnen als buiten

Binnen/buiten

Afwerking

Zowel geschikt voor binnen als buiten

Mat zwart, lichtgewicht

Afwerking
Naadloos gelast, voorzien van strak facet

Solits: zet uw product op een voetstuk
n Uw vraag is onze uitdaging!
Ons standaardaanbod wordt steeds aangevuld naar aanleiding
van de vraag van onze klanten.
Kijk op onze website www.sokkel.nl voor het totale aanbod.

n Contact
Geopend op vrijdag (10.00 - 15.00 u) en op afspraak.
Zwethkade Zuid 4, 2635 CT Den Hoorn (Z-H)
Telefoon (0174) 88 16 88
www.sokkel.nl, info@sokkel.nl

