
Solids&Seats een veelzijdige reeks 
elementen Struyk Verwo Infra



solid | zitrand basis solid | hoeksolid | zitrand + rug links solid | zitrand basis + rug solid | zitrand + rug rechts solid | armsteun

solid | 2-tredenelement links solid | 2-tredenelement basis solid | 2-tredenelement rechtssolid | 3-tredenelement links solid |  3-tredenelement basis solid | 3-tredenelement rechts

seat | zitrand links seat | zitrand basisseat | zitrand + rug links seat | zitrand basis + rug seat | zitrand + rug rechts seat | armsteun

Solids&Seats is een uitgekiende reeks 

betonnen elementen waarmee aan de buitenruimte 

een onderscheidende kwaliteit kan worden gegeven. 

Blom&Moors ontwikkelde deze reeks in opdracht van 

Struyk Verwo Infra, die hiermee haar aanbod aan 

betonelementen aanzienlijk heeft uitgebreid.

Solids&Seats is solide én comfortabel door toepassing 

van moderne, rustige betonnen basisvormen en een  

royaal en prettig zitprofiel. Kenmerkend voor het  

ontwerp zijn de karakteristieke lage rug en de 

mogelijkheid tot het toepassen van armsteunen. 

Daar waar gezocht wordt naar een passende en 

hoogwaardige inrichting van de buitenruimte biedt 

Solids&Seats een veelzijdige reeks betaalbare 

standaardproducten die eenvoudig en zonder  

fundering te plaatsen zijn. De elementen zijn zowel 

kerend als vrijstaand te gebruiken.

Vanwege de rustige vorm, de no-nonsense 

uitstraling en de vele vormvarianten is Solids&Seats 

breed toepasbaar. 

‘Uitgekiende reeks met een no-nonsense uitstraling’

solid | bocht 700 solid | bocht 1500 solid | bocht 2400 solid | bocht 4000

solid | nis links solid | kop linkssolid | nis midden solid | nis rechts solid | plaat solid | kop rechts

seat | zitrand rechts seat | zitrand tweezijdig links seat | zitrand tweezijdig basis seat | zitrand tweezijdig rechts

solid | tweezijdig



Solids&Seats zijn te schakelen tot zitranden 

rondom groene eilanden en speelplekken, tot trappen 

en tribunes en ze bieden talloze zitmogelijkheden voor 

de inrichting van kades, schoolpleinen en stadsparken. 

Alle elementen zijn in maatvoering en detail zorgvuldig 

op elkaar afgestemd. Er zijn volop keuzemogelijkheden 

in materiaal en kleur, zodat elke plek een unieke 

uitstraling kan krijgen.

‘Breed toepasbaar
vanwege de talloze  combinatiemogelijkheden’



Solids zijn elementen die volledig zijn uitgevoerd 

in beton. Bijzonder zijn de zitranden met rug en (naar 

wens) een betonnen armsteun. Door middel van 

hoek- en bochtelementen zijn ze te schakelen tot gesloten 

geometrische of organische vormen. Nis-elementen 

bieden ruimte voor het plaatsen van straatmeubilair, 

zoals een afvalbak, fietsklem of lichtmast. Daarnaast is 

het mogelijk om met tredenelementen een op-/afstap 

naar bijvoorbeeld een groeneiland te maken of 

niveauverschillen in het maaiveld vorm te geven. 

De vlakke platen bieden de mogelijkheid passend in 

samenhang met de zitranden een vloer te realiseren.

Seats worden uitgevoerd met een houten zitting 

en optioneel een rug, die vlak zijn ingelaten in het 

beton. Ze bieden aanzienlijk meer zitcomfort en geven 

allure aan de plek. Aan de Seats kan een houten 

armsteun worden toegevoegd. Net als de betonnen 

variant is deze extra breed uitgevoerd, zodat de arm-

steun ook als een tafeltje dienst kan doen (De latten 

van FSC guariuba zijn bevestigd op een verzinkt stalen 

frame met antidiefstal bouten). De houten delen kunnen 

worden behandeld om de warme uitstraling van het 

hout te intensiveren en de duurzaamheid te verhogen.

‘Solide beton en het warme karakter van hout’
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ontwerp openbare ruimte - design for public space

groen eiland • speelplek • kade •

trap • tribune • sportveld •

beeldentuin • zitrand • theater •

zitkuil • zandbak • vijverrand •

podium • plantvak • keerrand •

moestuin • pier • platform •

bloemperk • boombak •

lange bank • pleinrand 

Clarisia racemosa, ook wel Guariuba genoemd 


