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Over de Decor serie
De modellen in de Decor Serie zijn uitgevoerd in het bekende Hollandse gebogen model met een vlak deksel en rondom acht
sluitbollen. Het materiaal is een hoogwaardig spaanplaat bekleed met een luxe decorfolie. Door het aangebrachte reliëf in het
decor is de beleving nagenoeg gelijk aan hout. De oppervlaktestructuur van de kisten in combinatie met de bekleding en de
handgrepen geven de modellen in de Decor Serie een eigentijdse uitstraling met allure.
Truffel
De Truffel heeft zijn naam te danken aan de chocoladebruine kleur in combinatie met de grijstinten in het decor van de kist.
Voor de bekleding van de Truffel kan er gekozen worden uit diverse combinaties. De Truffel is beschikbaar in een uitvoering van
strak ongebleekt crème gekleurd katoen. Een meer eigentijdse combinatie is de strakke lichtgrijze katoenen bekleding met een
antraciet dekentje en kussen. Daarnaast is er een keuze voor een roomwitte strakke crêpe-satijnen bekleding met koordafzetting
in combinatie met metalen grepen en sluitbollen.
Cantharel
De Cantharel heeft veel overeenkomsten met grijsgewaxt eikenhout. De lichte strepen in het materiaal doen denken aan de
sporen van de Cantharel paddestoel. Net als bij de Truffel kan de Cantharel uitvaartkist uitgevoerd worden met een strakke
ongebleekte crème gekleurde katoenen bekleding. Een tweede passende kleurencombinatie voor de Cantharel is de ongebleekte
katoenen bekleding met een macaroon gekleurd dekentje en kussen. Als derde mogelijkheid is er een champagne gekleurde
strakke crêpe bekleding met koordafzetting beschikbaar hetgeen deze kist een chique uitstraling geeft. De handgrepen zijn van
massief onbehandeld eikenhout.
Schelp
De witgrijze vlakken in combinatie met de donkere strepen in het decor van de Schelp geven de indruk van robuust steigerhout
afgewerkt met een witte krijtverf. Er zijn diverse combinaties mogelijk voor de bekleding van deze kist. Net als bij de Truffel en
Cantharel is er een strakke, ongebleekte (crème gekleurde) katoenen bekleding. Als tweede is er de combinatie van de lichtgrijze
katoenen bekleding met een antraciet dekentje en kussen. Deze bekleding zorgt, samen met de witgrijze kleur van de buitenkant,
voor een robuuste uitstraling. Als laatste is er de strakke crêpe-satijnen bekleding met koordafzetting hetgeen uitstekend past bij
de kleur van de kist. De handgrepen zijn in nagenoeg dezelfde kleur als de rest van de kist.

TRUFFEL - LUXE GREPEN

ROOMWIT CRÊPE-SATIJNEN
BEKLEDING MET KOORD

DECOR SERIE

LUXE METALEN HANDGREPEN MET
MINIBOLSLUITINGEN

* er kan sprake zijn van kleine kleurafwijkingen in verband met overdracht van fotografie naar druk.

TRUFFEL - HOUTEN GREPEN

ONGEBLEEKT KATOENEN
BEKLEDING

LICHTGRIJS KATOENEN BEKLEDING
MET ANTRACIET COMBINATIE

CANTHAREL

ONGEBLEEKT KATOENEN BEKLEDING

DECOR SERIE

ONGEBLEEKT KATOENEN BEKLEDING
MET MACAROON KLEURCOMBINATIE

CHAMPAGNE CRÊPE-SATIJNEN
BEKLEDING MET KOORD

* er kan sprake zijn van kleine kleurafwijkingen in verband met overdracht van fotografie naar druk.

SCHELP

ONGEBLEEKT KATOENEN BEKLEDING

LICHTGRIJS KATOENEN BEKLEDING
MET ANTRACIET COMBINATIE

CHAMPAGNE CRÊPE-SATIJNEN
BEKLEDING MET KOORD

MATENOVERZICHT
Code

Decorfolie

Handgreep

Bekleding

Truffel-Rw

Truffel

Metalen beugelgreep (Nikkel)

Champagne Crêpe-satijnen bekleding met koord

Truffel-Ka
Truffel-An

Truffel
Truffel

Eikenhouten grepen
Eikenhouten grepen

Ongebleekt katoenen bekleding

Cantharel-Ka
Cantharel-Ma

Cantharel
Cantharel

Eikenhouten grepen
Eikenhouten grepen

Ongebleekt katoenen bekleding
Ongebleekt katoenen bekl. macaroon kleur

Schelp-Ka
Schelp-An
Schelp-Ch

Schelp
Schelp
Schelp

Eikenhouten grepen
Eikenhouten grepen
Eikenhouten grepen

Ongebleekt katoenen bekleding

Lichtgrijze katoenen bekleding, antraciet combi

Lichtgrijze katoenen bekleding, antraciet combi

Champagne Crêpe-satijnen bekleding met koord

Binnenwerkse maten
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Over DZU Uitvaartkisten
Het Apeldoornse familiebedrijf DZU bestaat al meer dan honderd jaar en begon als
meubelfabriek. In de loop der jaren heeft het bedrijf zich ontwikkeld tot specialist in
het vervaardigen van ambachtelijke uitvaartkisten en de expertise opgebouwd om
gepersonaliseerde producten van hoogstaande kwaliteit, op tijd en in uitmuntende
conditie af te leveren. DZU Uitvaartkisten heeft met de DECOR-SERIE een mooie en
eigentijdse uitvaartkistenlijn uitgebracht die de uitstraling van natuurlijk hout benaderd
en een kwalitatief hoogwaardige uitstraling heeft zowel wat betreft het exterieur als
het interieur van de kist.
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