Raadschelders
Doodskisten

Het vervaardigen van doodskisten is ontstaan uit de wens om mensen te helpen om hun eigen uitvaart
te bepalen.
Veelal zijn het de nabestaanden die de keuzes moeten maken over de wijze waarop van iemand afscheid
genomen wordt. Dat is een grote last, in een moeilijke periode. Zelf kunt u een aantal beslissingen al bij
leven nemen. Daarmee ontlast u de nabestaanden en maakt u de keuzes die u zelf wilt..

LAAT JE NIET KISTEN, REGEL HET ZELF
VENUS

Deze kist is met haar mooie vorm speciaal bedoeld voor vrouwen. Het ontwerp is geheel nieuw.
Het model VENUS staat voor alles wat vrouwen uitstralen; natuurlijke, zachte en ronde vormen. De kist
wordt naturel ongelakt geleverd, en wordt van binnen bekleed met ongebleekt katoen. Om de vrouwen
op handen te kunnen dragen, is de draagplank voorzien van mooie, halfronde handgrepen die prettig
aanvoelen.
De deksel en bodem van dit model zijn gemaakt van populieren multiplex, de zijpanelen van buigzaam
fuma triplex. Alle onderdelen worden door middel van houtverbindingen aan elkaar verlijmd, de gehele
kist wordt schroefloos vervaardigd. Ook het deksel zal uiteindelijk zonder schroeven worden gesloten
door middel van houten pennen, die subtiel in de vorm van een kruis in de deksel wegvallen.
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Raadschelders
Doodskisten

Raadschelders doodskisten zijn specifiek, kleurrijk,
zowel idee en model, zacht van uitstraling met veel
mogelijkheden om zelf ideeën aan te brengen of te
verwezenlijken.

De gedachten bij dit ontwerp is dat de “doodskist” bij leven al gebruikt kan worden. Het deksel en
zijpanelen fungeren als bv kamerscherm, of als drieluik voor aan de muur. Deze panelen kunnen
kunstzinnig worden beschilderd.
Tijdens de opbaring kan worden gekozen dat de kist open blijft. De onderzijde van de kist fungeert dan
als opbaarplank en het drieluik staat achter de kist. Dit zal bij nabestaanden herkenning geven, en hen
laten nadenken over de persoon in kwestie. Na de ceremonie kan de kist worden gesloten.
De kist is geheel van populieren multiplex, de bekleding van ongebleekt katoen. Desgewenst kan iedere
andere bekleding worden gebruikt.

Een uniek idee: EEN DEMONTABELE DOODSKIST

Tijdens opbaring

Kamerscherm/Drieluik

Uiteindelijke doodskist

Het drieluik kan worden beschilderd. Ook kunt u zelf de kist beschilderen, of laten beschilderen. Indien
u met meerdere mensen/kinderen een gedachte op wilt schrijven op de panelen, beschilderen om zo
tot een geheel persoonlijk afscheid te komen, alles is mogelijk. Ook kan de kist meer persoonlijk worden
gemaakt door het op mooie wijze laten schilderen van de naam van de overledene.
Mogelijkheden: Bestaande doodskisten laten beschilderen
Bijpassende Rouwkaarten en bidprenten
Voor meer informatie, zie de website.
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