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Eerlijk.Eco: een produkt van DZU

Het Eerlijk.Eco-label is een initiatief van DZU Uitvaartkisten uit 

Apeldoorn. DZU produceert sinds 2008, als eerste in de branche, 

FSC® gecertificeerde kisten van lokaal hout. FSC® zorgt voor 

verantwoord en duurzaam bosbeheer.

Het populierenhout van de Eerlijk.Eco-uitvaartkisten is afkomstig 

uit lokale Nederlandse natuurgebieden. Dit hout heeft een fraai 

getekende houtstructuur met natuurlijke grijstinten. Om er voor 

te zorgen dat zoveel mogelijk hout uit de stam van de boom 

daadwerkelijk voor de kisten word gebruikt, heeft men niet op 

kleur gesorteerd. Het gevarieerde kleurenspel, dat doet denken 

aan de wolken en de wind, vormde de inspiratie voor de namen: 

WIND, LUWTE, HORIZON EN VERTE.

Het hout wordt in een lokale houtzagerij en drogerij gezaagd en 

in de buitenlucht of door middel van met houtafval verwarmde 

droogkamers gedroogd. Energieverslindende houtdroogkamers 

worden hiermee vermeden. Vervolgens wordt het hout verwerkt 

in de kistenfabriek te Apeldoorn tot Eerlijk.Eco-uitvaartkisten. 

De laatste stap is het bekleden van de uitvaartkisten. Dit wordt 

gedaan met natuurlijk linnen uit België en een met maïsgevuld 

kussen, ofwel met een biologische hennepbekleding. De 

hennepplant dient als grondstof voor onder andere het maken 

van isolatiematerialen en kleding. Hennep heeft tijdens de groei 

geen bestrijdingsmiddelen en weinig water nodig en wordt vaak 

gebruikt als bodemverbeteraar. De korte afstanden tussen de 

verschillende grondstoffenleveranciers en producenten zorgen 

voor een zo laag mogelijke CO2-uitstoot tijdens het transport. 

De Eerlijk.Eco uitvaartkisten zorgen daarom voor verbondheid 

met de natuur.

LINNEN BEKLEDING HENNEP BEKLEDING
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LUWTE - MASSIEF POPULIER

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

EERLIJK.ECO SERIE

Robuust en natuurlijk

De LUWTE is door zijn strakke vormgeving een 

uitvaartkist met een robuuste en natuurlijke 

uitstraling. Het deksel van de LUWTE is vlak en 

ligt opgesloten tussen hoofd- en voeteneind. 

De bekleding van de LUWTE is lager in de kist 

gemonteerd en heeft geen omslag (volant). Door 

het lager aanbrengen van de bekleding blijft de 

structuur van het hout ook aan de binnenkant van 

de kist zichtbaar en lijkt de kist minder diep dan de 

traditionele uitvaartkist.

De populieren handgrepen zijn rondom 

de kist geplaatst en vormen één geheel 

met de kist. Het hout is onbehandeld om 

de natuurlijke uitstraling te behouden en 

is op eenvoudige wijze te voorzien van 

een beschildering, tekening of opschrift. 

Nabestaanden kunnen zo op eigen wijze 

verder inhoud geven aan het afscheid.
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Opbaarkist en uitvaartkist

Deze uitvaartkist genaamd de WIND is een combinatie 

van opbaarplank en uitvaartkist. De kist kan namelijk 

als opbaarplateau, maar ook als traditionele kist met 

deksel worden gebruikt. Door deze unieke combinatie 

van gebruiksmogelijkheden wordt afscheid nemen van 

een dierbare ervaren als een zeer natuurlijk proces.

Het deksel van de WIND wordt door middel van 

een luchtsluiting (sponning) op het opbaarplateau 

geplaatst. 

De populieren handgrepen zijn rondom 

de kist geplaatst en vormen één geheel 

met de kist. Het hout is onbehandeld om 

de natuurlijke uitstraling te behouden 

en is op eenvoudige wijze te voorzien van 

een beschildering, tekening of opschrift. 

Nabestaanden kunnen zo op eigen wijze 

verder inhoud geven aan het afscheid.

WIND - MASSIEF POPULIER
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HORIZON - MASSIEF POPULIER

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

Natuurlijk en elegant

Het model HORIZON heeft het bekende Hollandse 

gebogen model als basisvorm. Doordat er geen 

plinten zijn geplaatst aan de deksel en de onderkant 

heeft de uitvaartkist een strakke en elegante lijn. 

De kist heeft vier kleine houten sluitbollen om op 

passende wijze met nabestaanden 

de kist te sluiten.

De populieren handgrepen zijn 

rondom de kist geplaatst en vormen 

één geheel met de kist. Het hout 

is onbehandeld om de natuurlijke 

uitstraling te behouden en is op 

eenvoudige wijze te voorzien van een 

beschildering, tekening of opschrift. Nabestaanden 

kunnen zo op eigen wijze verder inhoud geven aan 

het afscheid.

EERLIJK.ECO SERIE
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VERTE - MASSIEF POPULIER

Traditie en Natuur

Het model VERTE heeft het bekende Hollandse 

gebogen model als basisvorm. Doordat er geen 

plinten zijn geplaatst aan de deksel en de onderkant 

heeft de uitvaartkist een strakke lijn. De kist heeft 

vier kleine houten sluitbollen om op passende wijze 

met nabestaanden de kist te sluiten.

Dit model heeft geen houten 

handgrepen maar er is gekozen 

voor traditionele dikke touw-

grepen gemaakt uit Hennep. Dit 

geeft de kist een robuuste en wat 

traditionelere uitstraling. 

Het hout is op eenvoudige wijze 

te voorzien van een beschildering, 

tekening of opschrift. Nabestaanden 

kunnen zo op eigen wijze verder inhoud geven 

aan het afscheid.
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FSC-LUWTE-L 100 % FSC Populier Lange houten grepen Natuurlijk Linnen
FSC-LUWTE-H 100 % FSC Populier Lange houten grepen Biologisch Hennep

FSC-WIND-L 100 % FSC Populier Lange houten grepen Natuurlijk Linnen
FSC-WIND-H 100 % FSC Populier Lange houten grepen Biologisch Hennep

FSC-HORIZON-L 100 % FSC Populier Lange houten grepen Natuurlijk Linnen 
FSC-HORIZON-H 100 % FSC Populier Lange houten grepen Biologisch Hennep

FSC-VERTE-L 100 % FSC Populier Touwgrepen Natuurlijk Linnen
FSC-VERTE-H 100 % FSC Populier Touwgrepen Biologisch Hennep

  LUWTE 56 200 42 216 77

  WIND 56 200 21/42 216 77

   HORIZON 55 197,5 42 215 71

  VERTE 55 197,5 42 212 69

EERLIJK.ECO SERIE

Code Materiaal Handgreep Bekleding

MATENOVERZICHT
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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 is trots op de introductie van de uitvaartkisten 

in de Eerlijk.Eco-lijn vanwege de buitengewoon milieuvriendelijke productiemethode 

van deze uitvaartkisten. Het Eerlijk.Eco-concept sluit optimaal aan bij de strenge MVO 

principes (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) die DZU hanteert.

EERLIJK.ECO SERIE
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DEZE BROCHURE IS GEDRUKT OP RECYCLED PAPIER


