
Namn Artikel nr B es krivning

Doloroso U420
Miljövänlig urna tillverkad av sand från vår svenska kust. Anpassad för både gravsättning i jord samt spridning till 
sjöss. Urnan löses upp efter 10-20 minuter i vatten. Förgänglig.

Doloroso U420-1
Miljövänlig urna tillverkad av sand från vår svenska kust. Anpassad för både gravsättning i jord samt spridning till 
sjöss. Urnan löses upp efter 10-20 minuter i vatten. Förgänglig.

Doloroso U420-5
Miljövänlig urna tillverkad av sand från vår svenska kust. Anpassad för både gravsättning i jord samt spridning till 
sjöss. Urnan löses upp efter 10-20 minuter i vatten. Förgänglig.

Doloroso U420-9
Miljövänlig urna tillverkad av sand från vår svenska kust. Anpassad för både gravsättning i jord samt spridning till 
sjöss. Urnan löses upp efter 10-20 minuter i vatten. Förgänglig.

Doloroso U420-14
Miljövänlig urna tillverkad av sand från vår svenska kust. Anpassad för både gravsättning i jord samt spridning till 
sjöss. Urnan löses upp efter 10-20 minuter i vatten. Förgänglig.

Naturale U430
Miljövänlig urna tillverkad av sand från vår svenska kust. Anpassad för både gravsättning i jord samt spridning till 
sjöss. Urnan löses upp efter 10-20 minuter i vatten. Förgänglig.

Naturale U430-1
Miljövänlig urna tillverkad av sand från vår svenska kust. Anpassad för både gravsättning i jord samt spridning till 
sjöss. Urnan löses upp efter 10-20 minuter i vatten. Förgänglig.

Naturale U430-10
Miljövänlig urna tillverkad av sand från vår svenska kust. Anpassad för både gravsättning i jord samt spridning till 
sjöss. Urnan löses upp efter 10-20 minuter i vatten. Förgänglig.

Amoroso U882
Modern miljöurna designad av Liv Andersson. Urnan består av massiv furu. Denna variant är gråpigmenterad. 
Förgänglig

Amoroso U884 Modern miljöurna designad av Liv Andersson. Urnan består av massiv furu. Denna variant är vitmålad. Förgänglig

Amoroso U885
Modern miljöurna designad av Liv Andersson. Urnan består av massiv furu. Denna variant är vitpigmenterad. 
Förgänglig

Amoroso U887 Modern miljöurna designad av Liv Andersson. Urnan består av massiv furu. Denna variant är oljad. Förgänglig

B as U501F               Miljöurna i traditionell form som består av biofiber. Denna variant är grön med fackla. Förgänglig

B as U501K               Miljöurna i traditionell form som består av biofiber. Denna variant är grön med kors. Förgänglig

B as U509F               Miljöurna i traditionell form som består av biofiber. Denna variant är vit med fackla. Förgänglig

B as U509K               Miljöurna i traditionell form som består av biofiber. Denna variant är vit med kors. Förgänglig

Marimba U520-1                B ildurna tillverkad av papp och fiberträ. Denna variant har vitsippemotiv. Förgänglig

Marimba U520-2                B ildurna tillverkad av papp och fiberträ. Denna variant har liljekonvaljmotiv. Förgänglig

Marimba U520-3                B ildurna tillverkad av papp och fiberträ. Denna variant har skogsmotiv. Förgänglig

Marimba U520-4                B ildurna tillverkad av papp och fiberträ. Denna variant har skärgårdsmotiv. Förgänglig

Marimba U520                B ildurna tillverkad av papp och fiberträ. Denna variant har havsmotiv. Förgänglig

Marimba U520-5 B ildurna tillverkad av papp och fiberträ. På denna variant kan man få valfri symbolbild. Förgänglig

S arinda U531                Urna i klassisk form, tillverkad av massivt och fanerat trä. Denna variant är i lackad ek. Förgänglig

S arinda U533                Urna i klassisk form, tillverkad av massivt och fanerat trä. Denna variant är vitmålad. Förgänglig

S arinda U533-1
Urna i klassisk form, tillverkad av massivt och fanerat trä. Denna variant är i vitmålat trä med blåklintmotiv. 
Förgänglig

S arinda U533-2 Urna i klassisk form, tillverkad av massivt och fanerat trä. Denna variant är i vitmålat trä med linnéamotiv. Förgänglig

S arinda U533-3 Urna i klassisk form, tillverkad av massivt och fanerat trä. Denna variant är i vitmålat trä med vallmomotiv. Förgänglig

Forum U540                Modern urna i lackad ek. Designad av Wim S eger.

Varum U541                Modern urna i lackad ekfanér. Designad av Wim S eger. Förgänglig

Varum U542                Modern urna i svartbetsad ekfanér. Designad av Wim S eger. Förgänglig

Arcum U543                Modern urna i ljust grå med lock i ljus- eller mörkblå. Designad av Wim S eger. Förgänglig

S kala U560                Urna i massiv, oljad furu. Levereras med sänkband för urnsättning. Förgänglig

S kala U564                Urna i massiv, vitmålad furu.Levereras med sänkband för urnsättning. Förgänglig

S kala U567                Urna i massiv, svartbetsad furu. Levereras med sänkband för urnsättning. Förgänglig

B aryton U010                Grön urna i järnplåt med fackla. Förgänglig

S ymfoni U605                Urna av blankt lackad metall med kalladekor. Förgänglig

S opran U608A               Urna i traditionell form, tillverkad av plåt. Förgänglig

S olo U610K               S tilren urna i brun järnplåt med kors. Förgänglig

S olo U610F               S tilren urna i brun järnplåt med fackla. Förgänglig

S oul U611                Urna i grön järnplåt med fackla.



S pinett U720                Urna tillverkad av keramik med rosdekor. Levereras med sänkband för urnsättning. Förgänglig

S olo U710K             S tilren urna i brun koppar med kors. Lämplig för förvaring i kolumbarium. B eständig

S olo U710F            S tilren urna i brun koppar med fackla. Lämplig för förvaring i kolumbarium. B eständig

U713 Grön kopparurna som lämpar sig för låga kolumbarium då urnan endast är 27 cm hög. B eständig

Arioso U715                Exklusiv urna i grön brons med blad. Lämplig för förvaring i kolumbarium. B eständig

Andante U900B Munblåst glasurna från Målerås glasbruk i S måland. Önskad gravyr blästras direkt på glaset.B eständig

Andante U900F Munblåst glasurna från Målerås glasbruk i S måland. Önskad gravyr blästras direkt på glaset.Förgänglig

Dolce U902B Munblåst glasurna från Målerås glasbruk i S måland. Önskad gravyr blästras direkt på glaset.B eständig

Dolce U902F Munblåst glasurna från Målerås glasbruk i S måland. Önskad gravyr blästras direkt på glaset.Förgänglig

B AR NUR NOR

S kala U564D               Vit barnurna i massiv furu 

S kala U564DC                Vit barnurna i massiv furu med handmålad bil

S kala U564DE               Vit barnurna i massiv furu med handmålad ängel

S kala U564DT               Vit barnurna i massiv furu med handmålad nalle

S kala U565D               B lå barnurna i massiv furu 

S kala U565DC                B lå barnurna i massiv furu med handmålad bil

S kala U565DE               B lå barnurna i massiv furu med handmålad ängel

S kala U565DT               B lå barnurna i massiv furu med handmålad nalle

S kala U566D               Rosa barnurna i massiv furu 

S kala U566DC                Rosa barnurna i massiv furu med handmålad bil

S kala U566DE               Rosa barnurna i massiv furu med handmålad ängel

S kala U566DT               Rosa barnurna i massiv furu med handmålad nalle


	Urnor

