Groene uitvaartkisten en urnen van Hollands hout
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Investeren
in onze natuur
Groene uitvaartkisten
Staatsbosbeheer heeft samen met
Monuta en DZU Uitvaartkisten in 2008
de Groene uitvaartkist ontwikkeld. Een
bijzonder concept, waarmee we mens en
natuur dichter bij elkaar brengen. Kiest u
voor deze kist? Dan investeert u in onze
natuur. Staatsbosbeheer plant voor elke
kist een nieuwe boom. De nabestaanden
krijgen hiervan een certificaat. Met het
planten van de boom krijgt duurzaamheid een extra betekenis: een symbool
van leven om na te laten aan de wereld.
Staatsbosbeheer ontvangt daarnaast
automatisch een gift van € 50,- voor elke
geleverde Groene uitvaartkist. Dit bedrag
is voor het beheer van de natuurgebieden.

Hollands hout ®
Het ontwerp van de kisten en urnen is
origineel en eenvoudig. Ze zijn gemaakt
van Hollands hout uit bossen van Staatsbosbeheer. Het hout is onbehandeld
en van goede kwaliteit. Ook hebben de
kisten en urnen het FSC®- keurmerk.
Dit keurmerk geeft aan dat het hout uit
goed beheerd bos komt.

Groene uitvaartkist Den

De Den staat van oudsher bekend als
symbool voor leven en dood in de
seizoenswisselingen.
De Den uitvaartkist heeft een eenvoudige
uitstraling waarbij de deksel is voorzien
van een bijzondere puzzelsluiting.

• Massief grenen
• 6 Blokgrepen
• Biologisch afbreekbare katoenen
zijwandbekleding
• Gewatteerd katoenen dekentje
• Katoenen kussensloop met vulling van
bio-maisvlokken.

Groene uitvaartkist Beuk

De Beuk is de koningin van het bos en
symboliseert geluk en voorspoed.
De Beuk uitvaartkist heeft een
eenvoudige uitstraling waarbij de
deksel is voorzien van een bijzondere
puzzelsluiting.

• Massief beuken
• Twee lange grepen van beukenhout
• Biologisch afbreekbare katoenen
zijwandbekleding
• Gewatteerd katoenen dekentje
• Katoenen kussensloop met vulling van
bio-maisvlokken.

Groene uitvaartkist Populier

De Populier staat voor flexibiliteit, lichtheid en speelsheid van het bestaan.
Het ontwerp is een combinatie van
opbaarplank en kist ineen. De deksel
wordt door middel van een luchtsluiting (sponning) op het opbaarplateau
geplaatst. De opbaarplank is ook los te
verkrijgen. Er kan optioneel een wade
bijgeleverd worden.

•
•
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•

Massief populier
Lange grepen van populieren hout
Trapezium vorm, zonder knik
Interieur van biologisch katoen,
kussen met bio-maisvlokken.

Urnen en asverstrooiing

Groene urnen
Wil je een milieuvriendelijke asbestemming, dan kun je kiezen voor een Groene
urn. Naast dat deze urnen gemaakt zijn
van Hollands hout uit duurzaam beheerde bossen van Staatsbosbeheer zijn deze
urnen ook biologisch afbreekbaar. Na
verloop van tijd vergaat de urn weer en
wordt opgenomen in de aarde. De urn
heeft een eigentijds ontwerp.
De levenstekening van de boom is terug
te zien in de houtstructuur en geeft een
warme uitstraling. Staatsbosbeheer ontvangt daarnaast automatisch een gift van
€ 25,- voor elke geleverde Groene urn.
Dit bedrag is voor het beheer van de
natuurgebieden.

Asverstrooiing via
Stichting Natuurlijk Herdenken
Als de natuur belangrijk is bij leven,
kan er voor gekozen worden om de as
te verstrooien in een natuurgebied van
Staatsbosbeheer. Bij de Groene urn is zo’n
mogelijkheid voor asverstrooiing automatisch inbegrepen.
• Massief den, beuk of populier
• Gladde afwerking, unieke warme
uitstraling
• Hersluitbaar met klemsluiting in de
vorm van een puzzelstuk.

Afmetingen

Samenwerking
Founding partners en contact
DZU, Staatsbosbeheer en Monuta werken sinds 2005 samen aan de Groene Uitvaart, het
assortiment is gaandeweg uitgebreid en verkrijgbaar voor alle uitvaartondernemers.

Binnenwerkse maten
A = Breedte schouder hoogte
B = Lengte

C

E
A

Buitenwerkse maten
C = Hoogste maat kist
D = Langste maat kist (incl. handgrepen)
E = Breedste maat kist (incl. hangrepen)

B

Afmetingen*:

Kist-Den

DZU Uitvaartkisten
DZU maakt al meer dan 100 jaar uitvaartkisten en werkt volgens principes van Maatschappelijk
Verantwoord Ondernemen (MVO). De kwaliteit van onze kisten, samen met de zorg voor ons
milieu vinden wij essentieel voor het waardige afscheid van een dierbare. Daarom is het samenwerken aan kwaliteit verankerd in onze dagelijkse manier van werken.
Heeft u belangstelling voor een Groene uitvaartkist of urn, laat uw uitvaartondernemer contact
opnemen met DZU in Apeldoorn: +31 (0)55 – 521 29 56 | info@dzu.nl | www.dzu.nl
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Urn (3,6 liter)

10,5 x 10,5 x 54 cm (incl. deksel 56 cm)

* Grotere afmeting (buitenmaat) op aanvraag.
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Staatsbosbeheer
Natuur waarmee je je verbonden voelt. Daar maakt Staatsbosbeheer zich sterk voor. Een Nederland waar we natuur en landschap koesteren, maar waar ook plaats is voor beleven en benutten. Het zit in onze natuur. Wilt u meer weten over het hout en het bosbeheer kijk dan eens op
www.hollands-hout.com
Monuta
Monuta maakt een afscheid met een goed gevoel mogelijk, voor iedereen. Met onze jarenlange
ervaring helpen wij nabestaanden om het afscheid zo goed mogelijk in te vullen. Daarom is
Monuta de steun bij iedere uitvaart. www.monuta.nl
Stichting Natuurlijk Herdenken
De Stichting Natuurlijk Herdenken biedt de mogelijkheid om as te verstrooien in de vrije natuur.
www.natuurlijkherdenken.nl

Staatsbosbeheer
Smallepad 5 | 3811 MG Amersfoort
T 030-6926111
www.staatsbosbeheer.nl
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