
Prijs

Alle tarieven incl bezorging/transportkosten (incl. BTW)

Grafmand wilgentenen Nederlandse Wilgentenen Wilgentenen Wilgentenen Ecologisch linnen, vulling van schapenwol, los kussen gevuld met schapenwol  €      1.225 

Natuurlijk 205 Nederlands hout Douglasspar/Beuk/Populier 

afhankelijk van aanbod

Touw Hennep of ecologisch linnen, los kussen.                                    €      1.512 

De Wind Nederlands Populierenhout Populierenhout geen Hennep of ecologisch linnen, los kussen gevuld met maisvlokken.                                      €      1.051 

De Luwte Nederlands Populierenhout Populierenhout geen Hennep of ecologisch linnen, los kussen gevuld met maisvlokken.  €      1.051 

De Horizon en Verte Nederlands Populierenhout Populierenhout 4x hout Hennep of ecologisch linnen, los kussen gevuld met maisvlokken.  €         740 

Takkenbaar Nederlandse Wilgentenen Wilgentenen nvt nvt  €         292 

Baar model schaal Nederlandse Wilgentenen Wilgentenen nvt nvt  €         497 

Baar model boot Nederlandse Wilgentenen Wilgentenen nvt evt met ecologisch linnen, meerprijs €175,-  €      1.409 

8-10 HC8 Natuur          

1012801825

Massief populieren Houten C-grepen Houten bolschroeven Strak, ongebleekt katoen, zijde voorzien van gemêleerd  koord, losse volan uit vier 

stukken, los kussen en dekentje voorzien omslag en koord.

 €         609 

8-16 HC8 Natuur      

1612801825

Massief populieren Houten C-grepen Houten bolschroeven Strak, ongebleekt katoen, zijde voorzien van gemêleerd  koord, losse volan uit vier 

stukken, los kussen en dekentje voorzien omslag en koord.

 €         704 

8-10 TC8 Natuur            

1012801832

Massief populieren Touwgrepen met houten 

eindstukken

Houten bolschroeven Strak, ongebleekt katoen, zijde voorzien van gemêleerd  koord, losse volan uit vier 

stukken, los kussen en dekentje voorzien omslag en koord.

 €         683 

8-16 TC8 Natuur          

1612801832

Massief populieren Touwgrepen met houten 

eindstukken

Houten bolschroeven Strak, ongebleekt katoen, zijde voorzien van gemêleerd  koord, losse volan uit vier 

stukken, los kussen en dekentje voorzien omslag en koord.

 €         780 

8-10 HC8 Rustiek           

1012801826

Massief populieren Houten C-grepen Houten bolschroeven Strak, ongebleekt katoen, zijde voorzien van gemêleerd  koord, losse volan uit vier 

stukken, los kussen en dekentje voorzien omslag en koord.

 €         609 

8-16 HC8 Rustiek        

1612801826

Massief populieren Houten C-grepen Houten bolschroeven Strak, ongebleekt katoen, zijde voorzien van gemêleerd  koord, losse volan uit vier 

stukken, los kussen en dekentje voorzien omslag en koord.

 €         704 

8-10 S 3207 Rustiek      

1012805336

Massief populieren Bronzen 3207 grepen Bronzen "square" 

schroeven

Strak, ongebleekt katoen, zijde voorzien van gemêleerd  koord, losse volan uit vier 

stukken, los kussen en dekentje voorzien omslag en koord.

 €         670 

8-16 S 3207 Rustiek  

1612805336

Massief populieren Bronzen 3207 grepen Bronzen "square" 

schroeven

Strak, ongebleekt katoen, zijde voorzien van gemêleerd  koord, losse volan uit vier 

stukken, los kussen en dekentje voorzien omslag en koord.

 €         767 

1-70 HC8 Eco                      

7012001825

Massief eiken                 Houten C-grepen Houten bolschroeven Strak, ongebleekt katoen, zijde voorzien van crème koord, losse volan uit vier 

stukken, los kussen en dekentje voorzien omslag en koord.

 €         912 

1-70 TC8 Eco                      

7012001830

Massief eiken                Touwgrepen met houten 

eindstukken

Houten bolschroeven Strak, ongebleekt katoen, zijde voorzien van crème koord, losse volan uit vier 

stukken, los kussen en dekentje voorzien omslag en koord.

 €         892 

1-50 HC8                         

5012301825

Massief vuren ongefineerd Houten C-grepen Houten bolschroeven Strak, ongebleekt katoen uit vier stukken met vast volan, los kussen en dekentje 

met omslag.

 €         704 

1-50 J                        

5015311000

Massief vuren, ongeschaafd - Pinsluiting Capitonnage ongebleekt katoen + ring  €         856 

Carino Natuur               

1012902625

Massief populieren Lange houten grepen RVS lenskop schroeven Strak, ongebleekt katoen, zijde voorzien van gemêleerd  koord, los kussen en 

dekentje voorzien omslag en koord.

 €         935 

Carino Natuur TC6                

1012901631

Massief populieren 2x3 Touwgrepen met 

houten eindstukken

RVS lenskop schroeven Strak, ongebleekt katoen, zijde voorzien van gemêleerd koord, los kussen en 

dekentje voorzien omslag en koord.

 €      1.011 

Prijslijst kisten 2015
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CARINO KISTEN



Carino Rustiek                

1012912625

Massief populieren Lange houten grepen RVS lenskop schroeven Strak, ongebleekt katoen, zijde voorzien van gemêleerd koord, los kussen en 

dekentje voorzien omslag en koord.

 €         935 

Carino Eiken                      

1012932625

Massief eiken  Lange houten grepen RVS lenskop schroeven Strak, ongebleekt katoen, zijde voorzien van gemêleerd koord, los kussen en 

dekentje voorzien omslag en koord.

 €      1.085 

Carino Eiken RVS *                

1012972220

Massief eiken  Lange RVS grepen RVS lenskop schroeven Strak, ongebleekt katoen, zijde voorzien van gemêleerd koord, los kussen en 

dekentje voorzien omslag en koord.

 €      1.256 

Carino Eik Bi-color RVS *                

1012922220

Massief eiken  Lange RVS grepen RVS lenskop schroeven Strak, ongebleekt katoen, zijde voorzien van gemêleerd koord, los kussen en 

dekentje voorzien omslag en koord.

 €      1.604 

Carino Mahonie RVS *                

1012912220

Massief mahonie Lange RVS grepen RVS lenskop schroeven Strak, ongebleekt katoen, zijde voorzien van gemêleerd koord, los kussen en 

dekentje voorzien omslag en koord.

 €      1.743 

Carino Arti              

1012942625

Massief eiken, blauw 

gespoten

Lange houten grepen RVS lenskop schroeven Strak, ongebleekt katoen (gestept), zijde voorzien van koord, los kussen en 

dekentje voorzien omslag en koord.

 €      1.318 

Carino Arti RVS *                 

1012942220

Massief eiken, blauw 

gespoten

Lange RVS grepen RVS lenskop schroeven Strak, ongebleekt katoen (gestept), zijde voorzien van koord, los kussen en 

dekentje voorzien omslag en koord.

 €      1.536 

1-90Pr HC8 Grijswax                      

9012001825

Luxe Printfolie Houten C-grepen Houten "square" 

schroeven

Strak, ongebleekt katoen uit vier stukken met vast volan, los kussen en dekentje 

met omslag.

 €         425 

1-90Pr R Grijswax                      

9012004135

Luxe Printfolie 2x3 Tinnen buisgrepen Nikkel "square"   

schroeven

Strak, ongebleekt katoen uit vier stukken met vast volan, los kussen en dekentje 

met omslag.

 €         482 

1-90 RC8 Grijswax                      

(9012001835)

Luxe Printfolie R.V.S. / Hout Nikkelen "square" 

schroeven

Strak, ongebleekt katoen uit vier stukken met vast volan, los kussen en dekentje 

met omslag.

 €         425 

1-90 RC8 Rustiek                     

(9012101835)

Luxe Printfolie R.V.S. / Hout Nikkelen "square" 

schroeven

Strak, ongebleekt katoen uit vier stukken met vast volan, los kussen en dekentje 

met omslag.

 €         507 

1-90 HC8 Rustiek                      

(9012101825)

Luxe Printfolie Houten C-grepen Houten "square" 

schroeven

Strak, ongebleekt katoen uit vier stukken met vast volan, los kussen en dekentje 

met omslag.

 €         415 

1-90 RC8 White wash                    

(9012201835)

Luxe Printfolie R.V.S. / Hout Nikkelen "square" 

schroeven

Strak, ongebleekt katoen uit vier stukken met vast volan, los kussen en dekentje 

met omslag.

 €         507 

1-90 HC8 White wash                      

(9012201825)

Luxe Printfolie Houten C-grepen Houten "square" 

schroeven

Strak, ongebleekt katoen uit vier stukken met vast volan, los kussen en dekentje 

met omslag.

 €         415 

1-20 H8                       

2012001820

Eikenprint Houten B-grepen Houten bolschroeven 600 x 53 roomwit 2x SW I met overslag en vast kussen  €         384 

1-30 HC8                            

3012001825

Mahonie gefineerd Houten C-grepen Houten bolschroeven Strak, ongebleekt katoen uit vier stukken met vast volan, los kussen en dekentje 

met omslag.

 €         488 

1-37 HC8                           

3712001825

Mahonie gefineerd Houten C-grepen Houten bolschroeven Strak, ongebleekt katoen uit vier stukken met vast volan, los kussen en dekentje 

met omslag.

 €         625 

1-40 HC8                             

4012001825

Kersen gefineerd Houten C-grepen Houten bolschroeven Strak, ongebleekt katoen uit vier stukken met vast volan, los kussen en dekentje 

met omslag.

 €         554 

1-46 HC8                                 

4612001825

Kersen gefineerd Houten C-grepen Houten bolschroeven Strak, ongebleekt katoen uit vier stukken met vast volan, los kussen en dekentje 

met omslag.

 €         667 

1-47 HC8                                

4712001825

Kersen gefineerd Houten C-grepen Houten bolschroeven Strak, ongebleekt katoen uit vier stukken met vast volan, los kussen en dekentje 

met omslag.

 €         730 

1-80 HC8                            

8012001825

Eiken gefineerd Houten C-grepen Houten bolschroeven Strak, ongebleekt katoen uit vier stukken met vast volan, los kussen en dekentje 

met omslag.

 €         478 

1-80 S 3207                         

8012005336

Eiken gefineerd Bronzen 3207 grepen Bronzen "square" 

schroeven

Strak, ongebleekt katoen uit vier stukken met vast volan, los kussen en dekentje 

met omslag.

 €         541 

1-86 HC8                              

8612001825

Eiken gefineerd Houten C-grepen Houten bolschroeven Strak, ongebleekt katoen uit vier stukken met vast volan, los kussen en dekentje 

met omslag.

 €         546 

PRINT/ GEFINEERDE KISTEN



1-86 S 3207                            

8612005336

Eiken gefineerd Bronzen 3207 grepen Bronzen "square" 

schroeven

Strak, ongebleekt katoen uit vier stukken met vast volan, los kussen en dekentje 

met omslag.

 €         609 

1-87 HC8                               

8712001825

Eiken gefineerd Houten C-grepen Houten bolschroeven Strak, ongebleekt katoen uit vier stukken met vast volan, los kussen en dekentje 

met omslag.

 €         614 

1-87 S 3207                              

8712005336

Eiken gefineerd Bronzen 3207 grepen Bronzen "square" 

schroeven

Strak, ongebleekt katoen uit vier stukken met vast volan, los kussen en dekentje 

met omslag.

 €         678 

1-87 SPI                              

8712025330

Eiken gefineerd Oud koperen 1201 grepen Oud koperen nr. 80 

schroeven

Strak, ongebleekt katoen uit vier stukken met vast volan, los kussen en dekentje 

met omslag.

 €         893 

1-80 DHC8                          

8012101825

Eiken gefineerd, donker 

gebeitst

Houten C-grepen Houten bolschroeven Strak, ongebleekt katoen uit vier stukken met vast volan, los kussen en dekentje 

met omslag.

 €         530 

1-87 DHC8                          

8712101825

Eiken gefineerd, donker 

gebeitst

Houten C-grepen Houten bolschroeven Strak, ongebleekt katoen uit vier stukken met vast volan, los kussen en dekentje 

met omslag.

 €         667 

Model 2-29 GHC8           

8920051825

Luxe Printfolie MDF Houten C-grepen Houten "square" 

schroeven

Strak, ongebleekt katoen, zijde voorzien van crème koord, losse volan uit vier 

stukken, los kussen en dekentje voorzien omslag en koord.

 €         816 

Model 2-49 GS           

4920055231

Luxe Printfolie MDF Messing 1200/30 grepen Messing "square" 

schroeven

Strak, ongebleekt katoen, zijde voorzien van crème koord, losse volan uit vier 

stukken, los kussen en dekentje voorzien omslag en koord.

 €         876 

1-70 EHC8                        

7012071825

Massief eiken, éénzijdig Houten C-grepen Houten bolschroeven Strak, ongebleekt katoen, zijde voorzien van gemêleerd  koord, losse volan uit vier 

stukken, los kussen en dekentje voorzien omslag en koord.

 €         898 

1-70 ES 3207                       

7012075336

Massief eiken, éénzijdig Bronzen 3207 grepen Bronzen "square" 

schroeven

Strak, ongebleekt katoen, zijde voorzien van gemêleerd  koord, losse volan uit vier 

stukken, los kussen en dekentje voorzien omslag en koord.

 €         953 

1-76 EHC8                         

7612071825

Massief eiken, éénzijdig Houten C-grepen Houten bolschroeven Strak, ongebleekt katoen, zijde voorzien van crème koord, losse volan uit vier 

stukken, los kussen en dekentje voorzien omslag en koord.

 €         982 

1-76 ES 3207                      

7612075336

Massief eiken, éénzijdig Bronzen 3207 grepen Bronzen "square" 

schroeven

Strak, ongebleekt katoen, zijde voorzien van gemêleerd  koord, losse volan uit vier 

stukken, los kussen en dekentje voorzien omslag en koord.

 €      1.036 

1-77 EHC8                             

7712071825

Massief eiken, éénzijdig Houten C-grepen Houten bolschroeven Strak, ongebleekt katoen, zijde voorzien van crème koord, losse volan uit vier 

stukken, los kussen en dekentje voorzien omslag en koord.

 €      1.065 

1-77 ES 3207                   

7712075336

Massief eiken, éénzijdig Bronzen 3207 grepen Bronzen "square" 

schroeven

Strak, ongebleekt katoen, zijde voorzien van crème koord, losse volan uit vier 

stukken, los kussen en dekentje voorzien omslag en koord.

 €      1.119 

1-78 EHC8                        

7812071825

Massief eiken, éénzijdig Houten C-grepen Houten bolschroeven Strak, ongebleekt katoen, zijde voorzien van crème koord, losse volan uit vier 

stukken, los kussen en dekentje voorzien omslag en koord.

 €      1.149 

1-78 ES 3207                    

7812075336

Massief eiken, éénzijdig Bronzen 3207 grepen Bronzen "square" 

schroeven

Strak, ongebleekt katoen, zijde voorzien van crème koord, losse volan uit vier 

stukken, los kussen en dekentje voorzien omslag en koord.

 €      1.202 

2-79 GS                      

7920055336

Massief eiken geprofileerd Bronzen 3207 grepen Bronzen "square" 

schroeven

Strak, crêpe satijn roomwit , zijde voorzien van crème koord, losse volan uit vier 

stukken, los kussen en dekentje voorzien omslag en koord.

 €      1.266 

5-70 HC8                          

7352001825

Massief eiken, natuurlak Houten C-grepen Houten bolschroeven Strak, ongebleekt katoen uit vier stukken met vast volan, los kussen en dekentje 

met omslag.

 €         898 

5-76 HC8                           

7652001825

Massief eiken, natuurlak Houten C-grepen Houten bolschroeven Strak, ongebleekt katoen, zijde voorzien van crème koord, losse volan uit vier 

stukken, los kussen en dekentje voorzien omslag en koord.

 €         977 

5-70 S 3207                      

7052005337

Massief eiken Bronzen 3207 grepen Bronzen "square" 

schroeven

Strak, ongebleekt katoen, zijde voorzien van crème koord, losse volan uit vier 

stukken, los kussen en dekentje voorzien omslag en koord.

 €         949 

1-10 ER                           

1012074233

Massief beuken Messing EV grepen Messing nr. 70 

schroeven

Strak, ongebleekt katoen, zijde voorzien van crème koord, losse volan uit vier 

stukken, los kussen en dekentje voorzien omslag en koord.

 €      1.203 

1-30 ES 3207                    

3012075336

Massief mahonie Bronzen 3207 grepen Bronzen "square" 

schroeven

Strak, ongebleekt katoen, zijde voorzien van crème koord, losse volan uit vier 

stukken, los kussen en dekentje voorzien omslag en koord.

 €      1.408 

5-30 ES 3207                  

3352005336

Massief mahonie Bronzen 3207 grepen Bronzen "square" 

schroeven

Strak, ongebleekt katoen, zijde voorzien van crème koord, losse volan uit vier 

stukken, los kussen en dekentje voorzien omslag en koord.

 €      1.589 

MASSIEVE KISTEN



6-30 ES                        

3062075338

Massief mahonie Bronzen ringgrepen Bronzen afgevlakte 

schroeven

Strak, ongebleekt katoen, zijde voorzien van crème koord, losse volan uit vier 

stukken, los kussen en dekentje voorzien omslag en koord.

 €      1.613 

6-37 ER                            

3762075337

Massief mahonie Massieve patentgrepen Messing schroeven Strak, ongebleekt katoen, zijde voorzien van crème koord, losse volan uit vier 

stukken, los kussen en dekentje voorzien omslag en koord.

 €      1.918 

6-40 EH8                           

4062071823

Massief kersen Houten K-grepen Houten bolschroeven Strak, ongebleekt katoen, zijde voorzien van crème koord, losse volan uit vier 

stukken, los kussen en dekentje voorzien omslag en koord.

 €      1.835 

6-47 ER                               

4762075337

Massief kersen Massieve patentgrepen Messing schroeven Strak, ongebleekt katoen, zijde voorzien van crème koord, losse volan uit vier 

stukken, los kussen en dekentje voorzien omslag en koord.

 €      2.306 

4-52 H8                             

5242001820

Massief vuren, gefineerd Houten B-grepen Houten bolschroeven Strak, ongebleekt katoen, zijde voorzien van crème koord, losse volan uit vier 

stukken, los kussen en dekentje voorzien omslag en koord.

 €         836 

4-52 H8 ong.                    

5242301820

Massief vuren, ongefineerd Houten B-grepen Houten bolschroeven Strak, ongebleekt katoen, zijde voorzien van crème koord, losse volan uit vier 

stukken, los kussen en dekentje voorzien omslag en koord.

 €         786 

4-72 S                               

7242005330

Massief eiken Oud koperen 1201 grepen Oud koperen nr. 80 

schroeven

Strak, ongebleekt katoen, zijde voorzien van crème koord, losse volan uit vier 

stukken, los kussen en dekentje voorzien omslag en koord.

 €      1.023 

1-20 WHC8                       

2012201825

Eikenprint, wit gespoten Houten C-grepen Houten bolschroeven Linnen ecru strak uit 4 stukken, vast grijs volan, bodem, dekentje en kussen  €         611 

1-27 WHC8                         

2712201825

Eikenprint, wit gespoten Houten C-grepen Houten bolschroeven 600 x 53 roomwit 2x SW I met overslag en los kussen.  €         737 

2-26 WPH6                        

2612011620

Eikenprint, wit gespoten Houten B-grepen Houten bolschroeven 600 x 53 roomwit 2x SW I met overslag en los kussen.  €         995 

6-77 WR                           

7762275337                   

Massief eiken, wit gespoten Massieve patentgrepen Messing schroeven Strak, ongebleekt katoen, zijde voorzien van crème koord, losse volan uit vier 

stukken, los kussen en dekentje voorzien omslag en koord.

 €      1.849 

2-89 H8 krijt                      

8920201810

Eiken gefineerd, krijtwit Houten B-grepen Houten bolschroeven Strak, ongebleekt katoen uit vier stukken met vast volan, los kussen en dekentje 

met omslag.

 €         906 

1-20 BR HC8                       

2012231825

Eikenprint, bordeaux 

gespoten

Houten C-grepen Houten bolschroeven Strak, ongebleekt katoen uit vier stukken met vast volan, los kussen en dekentje in 

luxe katoen bordeaux.

 €         776 

1-80 R Arti                         

8012624135

Eiken gefineerd, blauw 

gespoten

Tinnen buisgreep Nikkelen "square" 

schroeven

Strak, ongebleekt katoen uit vier stukken met vast volan, los kussen en dekentje in 

luxe katoen blauw.

 €         947 

1-77 ER bordeaux                   

7712204133

Massief eiken, bordeaux 

gespoten

Nikkelen EV grepen Nikkelen nr. 80 

schroeven

Strak, ongebleekt katoen uit vier stukken met vast volan, los kussen en dekentje in 

luxe katoen bordeaux.

 €      1.459 

2-79 GS Zwart                            

7922355335

Massief eiken geprofileerd, 

zwart gespoten 

Nikkel 2520 grepen Nikkel "square"   

schroeven

Strak, crêpe satijn roomwit , zijde voorzien van crème koord, losse volan uit vier 

stukken, los kussen en dekentje voorzien omslag en koord.

 €      1.563 

La Linea natuur *                

4950122220

Hechthouten kolomkist, eiken 

gefineerd, natuurlak

Lange RVS grepen RVS lenskop schroeven Strak, luxe katoen beige uit vier stukken met vast volan, los kussen en dekentje in 

luxe katoen grijs.

 €      1.402 

La Linea grijs *                   

4952122220

Hechthouten kolomkist, eiken 

gefineerd, grijs

Lange RVS grepen RVS lenskop schroeven Strak, luxe katoen beige uit vier stukken met vast volan, los kussen en dekentje in 

luxe katoen bordeaux.

 €      1.480 

La Linea wit *                    

4960122220

MDF kolomkist, hoogglans Lange RVS grepen RVS lenskop schroeven Strak, linnen/katoen uit vier stukken met vast volan, los kussen en dekentje in luxe 

katoen grijs.

 €      1.500 

La Linea zwart *                  

4960122220

MDF kolomkist, hoogglans Lange RVS grepen RVS lenskop schroeven Strak, linnen/katoen uit vier stukken met vast volan, los kussen en dekentje in luxe 

katoen grijs.

 €      1.500 

Model Aken                  

9912005136

Luxe Printfolie MDF Nikkel 3207 grepen Nikkel "square"   

schroeven

Strak, ongebleekt katoen, zijde voorzien van crème koord, losse volan uit vier 

stukken, los kussen en dekentje voorzien omslag en koord.

 €         792 

Model Aken Grijs              

9912235136

Luxe Printfolie MDF Nikkel 3207 grepen Nikkel "square"   

schroeven

Strak, ongebleekt katoen, zijde voorzien van crème koord, losse volan uit vier 

stukken, los kussen en dekentje voorzien omslag en koord.

 €         792 

GEKLEURDE KISTEN

MODERNE KISTEN



6-70 RVS wit                   

7062272625

Massief eiken, sluimerwit 

gespoten

Lange RVS grepen RVS lenskop schroeven Strak, ongebleekt katoen, zijde voorzien van crème koord, losse volan uit vier 

stukken, los kussen en dekentje voorzien omslag en koord.

 €      2.098 

6-70 RVS zwart                  

7062372625

Massief eiken, zwart 

gespoten

Lange RVS grepen RVS lenskop schroeven Strak, ongebleekt katoen, zijde voorzien van crème koord, losse volan uit vier 

stukken, los kussen en dekentje voorzien omslag en koord.

 €      2.098 

Model Ekeos Blauw     

7412234135

Massief eiken Blauw "arti" 

gespoten

2x3 R.V.S. Beugelgrepen R.V.S. Rotastyleschr. Strak, crêpe satijn roomwit , zijde voorzien van crème koord, losse volan uit vier 

stukken, los kussen en dekentje voorzien omslag en koord.

 €      3.434 

Moldel Ekeos Rustiek 

7412104135

Massief eiken Rustiek 

gebeitst

2x3 R.V.S. Beugelgrepen R.V.S. Rotastyleschr. Strak, crêpe satijn roomwit , zijde voorzien van crème koord, losse volan uit vier 

stukken, los kussen en dekentje voorzien omslag en koord.

 €      3.434 

5-79 S                                

7952005337

Massief eiken kolomkist Oud koperen D9 grepen  

met houten tussenstuk

Oud koperen nr. 116 

schroeven

Strak, ongebleekt katoen, zijde voorzien van crème koord, losse volan uit vier 

stukken, los kussen en dekentje voorzien omslag en koord.

 €      1.845 

5-79 RVS *                      

7952202625

Massief eiken kolomkist, 

blauw gespoten

Lange RVS grepen Nikkelen bolschroeven Strak, ongebleekt katoen uit vier stukken met vast volan, los kussen en dekentje in 

luxe katoen blauw

 €      1.737 

5-40 R **                            

4352202625

Massief maple Korte RVS grepen Nikkelen "square" 

schroeven

Strak, ongebleekt katoen, zijde voorzien van crème koord, losse volan uit vier 

stukken, los kussen en dekentje voorzien omslag en koord.

 €      1.938 

4 CM.                            

4975200000

Massief eiken 4 cm. Massief koperen 

koninginnengrepen

Messing bolschroeven Strak, ongebleekt katoen, zijde voorzien van crème koord, losse volan uit vier 

stukken, los kussen en dekentje voorzien omslag en koord.

 €      3.008 

America kersen                  

4920506238

Massief kersen, Amerikaans 

model

Massief koperen ringgrepen 

2x3

Messing bolschroeven Strak, ongebleekt katoen, zijde voorzien van crème koord, losse volan uit vier 

stukken, los kussen en dekentje voorzien omslag en koord.

 €      2.417 

America mahonie                

4920006239

Massief mahonie, 

Amerikaans model

Massief koperen ringgrepen 

10x

Messing bolschroeven Strak, ongebleekt katoen, zijde voorzien van crème koord, losse volan uit vier 

stukken, los kussen en dekentje voorzien omslag en koord.

 €      4.411 

T10                                     

4910006338

Massief mahonie, Italiaans 

kapmodel

Oud koperen ringgrepen 

10x

Oud koperen 

bolschroeven

Capitonnage damast met volan, bodem, deken en los kussen.  €      2.105 

T11                                    

4911006238

Massief eiken, Italiaans 

kapmodel

Messing ringgrepen 10x Messing bolschroeven Capitonnage damast met volan, bodem, deken en los kussen.  €      2.223 

Last Supper                      

4920531000

Massief eiken, Batesville Lange houten grepen - Capitonnage crêpe satijn.  €      5.058 

Hartfield                            

4920521000

Massief mahonie, Batesville Lange houten grepen - Capitonnage crêpe satijn.  €      5.352 

Memory of Life standaard 

modellen  2012241000

Beplakt met beprint biofolie - Nikkelen "square" 

schroeven

Strak, ongebleekt katoen, zijde voorzien van crème koord, losse volan uit vier 

stukken, los kussen en dekentje voorzien omslag en koord.

 €      1.265 

Levensloop 1                        

2012241001

Beplakt met beprint biofolie - Nikkelen "square" 

schroeven

Strak, ongebleekt katoen, zijde voorzien van crème koord, losse volan uit vier 

stukken, los kussen en dekentje voorzien omslag en koord.

 €      1.530 

Levensloop 2                     

2012241002

Beplakt met beprint biofolie - Nikkelen "square" 

schroeven

Strak, ongebleekt katoen, zijde voorzien van crème koord, losse volan uit vier 

stukken, los kussen en dekentje voorzien omslag en koord.

 €      1.530 

Persoonlijke groet 1             

2012241003

Beplakt met beprint biofolie - Nikkelen "square" 

schroeven

Strak, ongebleekt katoen, zijde voorzien van crème koord, losse volan uit vier 

stukken, los kussen en dekentje voorzien omslag en koord.

 €      1.424 

Greencoffin, Bamboe Eco 

Traditioneel  4916196030

Eco, Bamboe - - Strak, ongebleekt katoen en voorzien van wade.  €         807 

Greencoffin, Bamboe Eco 

Rond  4916196020

Eco, Bamboe - - Strak, ongebleekt katoen en voorzien van wade.  €         870 

Greencoffin, Wilgenteen 

Highsted  4916196060

Eco, Wilgenteen - - Strak, ongebleekt katoen en voorzien van wade.  €      1.007 

Greencoffin, Wilgenteen 

Cromer  4916196000

Eco, Wilgenteen - - Strak, ongebleekt katoen en voorzien van wade.  €      1.049 

LUXE KISTEN

MEMORY OF LIFE

FAIR TRADE KISTEN



Greencoffin, Wilgenteen  

Eco Pod  4916196070

Eco, Wilgenteen - - Strak, ongebleekt katoen en voorzien van wade.  €      1.101 

Greencoffin, Pandanus 

Traditioneel  4916196040

Eco, Pandanus - - Strak, ongebleekt katoen en voorzien van wade.  €         996 

Greencoffin, Pandanus 

Rond  4916196050

Eco, Pandanus - - Strak, ongebleekt katoen en voorzien van wade.  €      1.049 

Greencoffin, Pinboo Eco       

4916196080

Eco, Bamboe - - Strak, ongebleekt katoen en voorzien van wade.  €      1.154 

Steigerkist                          

4960121000

Massieve steigerdelen Houten grepen Pinsluiting Capitonnage ongebleekt katoen + ring  €      1.466 

Loomkist                          

4935121625

Massief beuken frame 

bespannen met loom

Houten C-grepen Bronzen "square" 

schroeven

Strak, ongebleekt katoen, zijde voorzien van crème koord, losse volan uit vier 

stukken, los kussen en dekentje voorzien omslag en koord.

 €         906 

UB07                                

4916195100

Gevlochten pitriet Pitriet Messing pinsluiting Strak, ongebleekt katoen, zijde voorzien van crème koord, losse volan uit vier 

stukken, los kussen en dekentje voorzien omslag en koord.

 €      1.133 

Zeemanskist               

5012301630

Massief grenen Touwgrepen 2x3 - Strak, ongebleekt katoen uit vier stukken met vast volan, los kussen en dekentje 

voorzien van vliseline met omslag

 €      1.355 

Opbaarbodembak                  

4960100100

Massief eiken Sleufgaten  €         683 

Abdij                               

4975210000

Massief eiken, natuurlak Touwgrepen RVS lenskop schroeven Strak, ongebleekt katoen, zijde voorzien van crème koord, losse volan uit vier 

stukken, los kussen en dekentje voorzien omslag en koord.

 €      2.662 

Linnen Naturel                      

600017

100% Natuurlinnen  €           65 

Linnen Zand                           

600017

100% Natuurlinnen  €           65 

Linnen Riet                          

600017

100% Natuurlinnen  €           65 

Linnen Kiezel                       

600017

100% Natuurlinnen  €           65 

Linnen Muskaat                    

600017

100% Natuurlinnen  €           65 

Linnen Havanna                    

600017

100% Natuurlinnen  €           65 

Luxe katoen blauw                

600018

Luxe katoen  €           65 

Luxe katoen bordeaux            

600018

Luxe katoen  €           65 

Luxe katoen grijs                 

600018

Luxe katoen  €           65 

Luxe katoen groen               

600018

Luxe katoen  €           65 

 €           75 

 €         105 **  Meerprijs grote rozetten t.b.v. crematie (korte RVS grepen)

KINDERKISTJES BASIS

Luxe dekentje en kussensloop in natuurlinnen.

Luxe dekentje en kussensloop in blauw katoen.

Luxe dekentje en kussensloop in bordeaux katoen.

Luxe dekentje en kussensloop in grijs katoen.

Luxe dekentje en kussensloop in goren katoen.

*   Meerprijs grote rozetten t.b.v. crematie (lange RVS grepen)

BEKLEDINGEN

Luxe dekentje en kussensloop in natuurlinnen.

Luxe dekentje en kussensloop in natuurlinnen.

Luxe dekentje en kussensloop in natuurlinnen.

Luxe dekentje en kussensloop in natuurlinnen.

Luxe dekentje en kussensloop in natuurlinnen.

DIVERSE KISTEN



KK 30 cm.                

4203001000

Eiken print, vlak Houten bolschroeven Strak katoen met los kussen, bodem en dekentje.  €         156 

KK 40 cm.                   

4204001000

Eiken print, vlak Houten bolschroeven Strak katoen met los kussen, bodem en dekentje.  €         193 

KK 60 cm.                  

4206001427

Eiken print, vlak 4 greepjes Houten bolschroeven Strak katoen met los kussen, bodem en dekentje.  €         254 

KK 80 cm.                 

4208001427

Eiken print, vlak 4 greepjes Houten bolschroeven Strak katoen met los kussen, bodem en dekentje.  €         290 

KK 100 cm.                

4210001427

Eiken print, vlak 4 greepjes Houten bolschroeven Strak katoen met los kussen, bodem en dekentje.  €         307 

KK 120 cm.                   

4212001427

Eiken print, vlak 4 greepjes Houten bolschroeven Strak katoen met los kussen, bodem en dekentje.  €         332 

KK 140 cm.             

4214001620

Eiken print, vlak 6 greepjes Houten bolschroeven Strak katoen met los kussen, bodem en dekentje.  €         368 

KK 160 cm.                     

4216001620

Eiken print, vlak 6 greepjes Houten bolschroeven Strak katoen met los kussen, bodem en dekentje.  €         403 

Wit of kleurspuiten KK 030 cm. t/m 100 cm. Kistjes op basis van de eikenprint-kistjes, zijn te bestellen in iedere RAL-kleur.  €           87 

Wit of kleurspuiten KK 120 cm. t.m 160 cm. (Meerprijs t.o.v. de eikenprint-kistjes uit de basiscollectie).  €         170 

KK 40 cm.                    

4504001000

Massief vuren Houten bolschroeven Strak katoen met los kussen, bodem en dekentje.  €         266 

KK 60 cm.                 

4506001427

Massief vuren 4 greepjes Houten bolschroeven Strak katoen met los kussen, bodem en dekentje.  €         301 

KK 80 cm.                  

4508001427

Massief vuren 4 greepjes Houten bolschroeven Strak katoen met los kussen, bodem en dekentje.  €         337 

KK 100 cm.               

4510001427

Massief vuren 4 greepjes Houten bolschroeven Strak katoen met los kussen, bodem en dekentje.  €         372 

KK 120 cm.                   

4512001427

Massief vuren 4 greepjes Houten bolschroeven Strak katoen met los kussen, bodem en dekentje.  €         408 

KK 140 cm.                     

4514001620

Massief vuren 6 greepjes Houten bolschroeven Strak katoen met los kussen, bodem en dekentje.  €         442 

KK 160 cm.                       

4516001620

Massief vuren 6 greepjes Houten bolschroeven Strak katoen met los kussen, bodem en dekentje.  €         477 

KK 65 cm.                      

4106001000

Massief populieren 

kroonkistje, verwisselbaar 

hoofdeinde en dekseltje.

Hoofdeinde in de vorm van 

een kroon, kan op 

standaard worden geplaatst.

Bekleding; strak katoen met kroontjes. Los kussen, dekentje en knuffel.    

Leverbaar in diverse kleuren.

 €         803 

Standaard RVS t.b.v. kroontje  €           70 

KK 30cm.                     

4916301000

UB 113 Pitriet, waterhyacint 

of zeegras

Gerimpeld katoen met los kussen, bodem en dekentje  €         189 

KK 45 cm.                           

4916451000

UB 114 Pitriet, waterhyacint 

of zeegras

Gerimpeld katoen met los kussen, bodem en dekentje  €         245 

KROONKISTJES

KINDERMANDJES



KK 65 cm.                     

4916651000

UB 110 Pitriet, waterhyacint 

of zeegras

Gerimpeld katoen met los kussen, bodem en dekentje  €         321 

KK 90 cm.                     

4916901000

UB 106 Pitriet Gerimpeld katoen met los kussen, bodem en dekentje  €         431 

KK 125 cm.                   

4916125000

UB 112 Pitriet Gerimpeld katoen met los kussen, bodem en dekentje  €         691 

KK 40 cm.                    

4114001000

MDF, Wit gespoten Berenkistje Gerimpeld katoen, broderie bekleding met los kussen, bodem en dekentje  €         409 

KK 40 cm.                    

4124001000

MDF, Kleur gespoten Berenkistje Gerimpeld katoen, broderie bekleding met los kussen, bodem en dekentje  €         451 

KK 56 cm.                    

4115601000

MDF, Wit gespoten Berenkistje Gerimpeld katoen, broderie bekleding met los kussen, bodem en dekentje  €         436 

KK 56 cm.                    

4125601000

MDF, Kleur gespoten Berenkistje Gerimpeld katoen, broderie bekleding met los kussen, bodem en dekentje  €         478 

Beertje sticker                

614192

Mogelijk op alle basis- en gekleurde kistjes  €           55 

Beertje brons                    

614190

Mogelijk op alle basis- en gekleurde kistjes  €           70 

Kindermapjes               

635013

Geborduurd, inclusief inlegvellen.  €           84 

Strak katoenen gekleurde bekleding met los kussen,

bodem, dekentje en knuffeltje. Leverbaar in de basis-

en gekleurde kistjes tegen een meerprijs van:

Bekleding 40 cm                

600251

 €         142 

Bekleding 60 cm              

600250

 €         152 

Bekleding 80 cm               

600249

 €         180 

BERENKISTJES

KINDERKISTBEKLEDING


