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Til forside

Indledning

Hos Mørkøv-Jyderup Begravelsesforretning har vi et bredt sortiment af kister og 
urner.
Vores kister er produceret på Tommerup Kistefabrik på Fyn og godkendt af Dansk 
Krematoriers Landsforening. Alt interiøret er miljøgodkendt. Tommerup Kister 
arbejder aktivt på, at skåne miljøet og planter derfor, et træ for hver kiste de levere. 
Læs mere her 
Vores urner er produceret i Danmark, Sverige, Tyskland og USA og er ligeledes alle 
miljøgodkendte.

*Alle priser er inkl. moms.*

Se kister og urner

Se kister og urner



Til forside

Plant et træ

Træet, vi planter, er en måde at give et håndgribeligt minde, når vi har mistet en, vi 
har kær. Træet kan være med til at skabe glæde – ikke kun for dig, men også for de 
kommende generationer. Derudover vil klimaet, naturen og dyrelivet også få glæde 
af træet.

Træet bliver plantet over en drikkevandsressource, og er derfor også med til at 
sikre, at vi kan få rent drikkevand i fremtiden. Træet bliver plantet som en del af 
Growing Trees Network, som i samarbejde med kommunen står for den fremtidige 
drift. Træet vil desuden være fredet, så du er sikker på, at du kan få glæde af det 
mange år frem.

Du kan læse mere om tiltaget på www.folkeskoven.dk

Til indledning 

Se kister og urner

http://www.growingtrees.dk/
http://www.folkeskoven.dk/


Kister
(TRYK)

Urner
(TRYK) 



Til forside

Miljøkister Brændingskister

Diamantkister Naturkister

Jordbegravelseskister

Farvede Kister og 
udsmykning 

Kister – Typer
Til urne overblik  



Til forside
Miljøkiste

Materiale:      Kisten er fremstillet i papirfibre. 
Sokkel og kantliste er fremstillet i 
piletræ. Kisten er polstret med hør,  
både i låg og underkiste. Pude og dyne 
medfølger

Farver:            Hvid. 
Håndtag:        8 stk.

Vær opmærksom på at denne kiste har en maksimum kapacitet på 

100 kg. 

Til kiste overblik  

Kr. 7.600,00

Formpresset brændingskiste  
fremstillet af halvt så meget træ som 
en almindelig kiste. Vægt 25 kg. 
Afrundede kanter giver et blødere 
indtryk 



Til forside
Brændingskister

Materiale: Miljø godkendt fibertræ og mdf.
Farver:       Lakeret med miljøgodkendt malling. Se

mulige farver her. 
Håndtag:   10 stk. 

Se vores forskellige brændingskister her. 
Se kisteudsmykning her. 

Til kiste overblik  



Til forside
Brændingskister

B-10110 Kr. 5.995 B-10120 Kr. 6.877

B-10130 Kr. 6.877

Til bræningskiste 
beskrivelse  

Til kiste overblik  

B-10396 Kr. 8.888XL kiste



Til forside
Jordbegravelseskister

Materiale:    Miljøgodkent fibertræ og mdf.
Farver:          Lakeret med miljøgodkendt maling. Se 

alle mulige farver her. 
Håndtag:      10 stk. 

Se vores forskellige jordbegravelseskister her 
Se kisteudsmykning her. 

Til kiste overblik  



Til forside
Jordbegravelseskister

J-10220 Kr. 7.625 J-10230 Kr. 7.625

Til jordbegravelseskiste 
beskrivelse  

Til kiste overblik  

J-10396 Kr. 8.888XL kiste



Til forside

Diamantkiste

Materiale:   Massiv Nordisk birketræ.
Farver:         Lakeres med enten silke maling eller  i 

højglans. Se de forskellige farver her

Designeren bag Diamant serien, Jacob Jensen Design, har 
ladet sig inspirere af diamantens form.

Kistens højeste punkt er placeret på linje med den 
afdødes hjerte og giver mulighed for placering af en 
enkelt symbolsk blomst på netop dette sted.

Kisten udstråler en klassisk renhed, der giver ro i sindet.

Diamant serien produceres I tre varianter: Diamant 14, 
Diamant 26 og Diamant 32. Navnet henviser til det antal 
facetter designet indeholder.

Til kiste overblik  



Til forside
Diamantkiste

D-10900 & D-10910 Kr. 10.285 D-10940 & D-10950 Kr. 20.385

D-10980 Kr. 30.550

Til diamantkiste 
beskrivelse  

Til kiste overblik  



Til forside
Naturkister

Til kiste overblik  

Materiale:    Miljøgodkendt massiv fyrtræskiste.
Farver:          lys lakeret
Håndtag:      6 stk. (ingen endehåndtag)

Se vores forskellige naturkister her. 



Til forside
Naturkister uden endehåndtag

- Side 1 / Side 2 -

N-10340 Kr. 12.118 N-10350 m. læderstropper Kr. 10.556

N-10358 m. læderstropper Kr. 10.556 N-10360 Kr. 10.556

Polstret massiv birk

Til naturkiste beskrivelse  

Til kiste overblik  

Lys lakeret massiv fyrtræskiste

Polstret hvidlaseret massiv stavlimet nordisk fyr

Polstret ubehandlet massiv stavlimet nordisk fyr



Til forside

N-10368 Kr. 19.052 N-10370 Kr. 25.398

Polstret mahogni kiste med bærestang Posltret lys olieret eg med bærestang

Naturkister
- Side 1 / Side 2 -

Til naturkiste beskrivelse  

Til kiste overblik  

Mørk mahogni kiste med bærestang Lys olieret natur egetræskirste med bærestang



Til forside
Farvede kister og udsmykning 

Vores brændingskister, jordbegravelseskister og XL 
kister kan bestilles i forskellige miljøgodkendte
farver og med personlig kisteudsmyking. 
Se de forskellige design her.
Se alle farver her. 
Se kisteudsmykning her. 

Til kiste overblik  



Til forside
Farvede kister og udsmykning 

– Side 1 / Side 2 –

F-10810 blå Kr. 8.389 F-10810 blå med hvide håndtag
og kors

Kr. 8.389

F-10810 creme med kors Kr. 8.389F-10810 sort Kr. 8.389

Til farve- og udsmyknings 
beskrivelse 

Til kiste overblik  



Til forside

Farvede kister og udsmykning 
– Side 1 / Side 2 -

F-10810 grøn Kr. 8.389 F-10810 grøn med guld håndtag
og kors

Kr. 8.389

F-10810 lilla Kr. 8.389 F-10810 rød Kr. 8.389

Til farve- og udsmyknings 
beskrivelse  

Til kiste overblik  



Til forside
RAL Farvekort*

* Merpris for special farve 2700 kr. tillægges original pris for kisten

Til kiste overblik  

Til farve- og 
udsmyknings beskrivelse  



Til forside
Udsmykning af kister

Det sidste farvel må gerne være personligt og 
betydningsfuldt. Enten i form af en tegning på 
kisten fra børnebørnene, et betydningsfuldt digt, 
en sangtekst eller et særligt symbol. 
I er velkommen til, at låne tusser af os. 

Til kiste overblik  

Til farve- og udsmyknings 
beskrivelse  



Til forside

BeyondLife Heim Ler

Memory Tube urne Urne udsmykning

Urner
Til kiste overblik  



Til forside
BeyoundLife

BeyondLife er en danskdesignet og 
100% certificeret bionedbrydelig urne. 
Urnerne er lavet af kartoffelstivelse og 
træfibre og nedbrydes derfor meget 
hurtigt i jorden.
Se vores forskellige BeyoundLife her

I det lille blad  som er fastgjort til 
urnen, ligger fine små træ- og blomster 
frø, som kan tages med hjem og 
plantes  til et evigt minde.   
Tryk på billede nedenfor for at læse 
mere 

Til urne overblik  

https://beyondlife.dk/brugervejledning/


Til forside
BeyoundLife

1430 kr. Himmelblå

1430 kr. Mosgrøn

1430kr. Turkisblå

Hvid Rosa1430 kr. 1430 kr. 

Til BeyoundLife
beskrivelse

Til urne overblik  



Til forside
Heim urne 

Heim urnen er lavet af biologisk ingredienser, 
uden råolie og er 100% biologisk nedbrydelig. 
Den er malet med vandbaseret maling.
Se vores forskellige Heim urner her

Højde: 27,5 cm
Bredde: 19 cm.
Emballage: flot papæske  
Nedbrydningstid under 10 år.
Produceret i Tyskland

Til urne overblik  



Til forside
Heim

1195 kr. Blå 1195 kr. Rød 1195 kr. Sort

2168 kr. Swarowski1305 kr. Guldkant1305 kr. Guldkant

1195 kr. Hvid

Se urne udsmykning 

Til Heim beskrivelse

Til urne overblik  



Til forside
Urne udsmykning 

Ønsker du en mere personlig urne kan du vælge, at 
udsmykke den med en smuk træudskæring. 
Træudskæringen kan både symbolisere noget afdøde
holdte meget af, men også være en særlig sidste hilsen fra
dig/jer.
Træudskæringen bliver sat fast på urnen.

Til Heim beskrivelse

Til urne overblik  

Pris pr. stk. 333,00 kr.



Til forside
Den klassiske ler urne

Den klassiske lerurne er, med sine to bærehåndtag og 
minimaliske udtryk for mange, symbolet på en klassisk 
urne. 
Formgivningen er inspireret af vaser fra den græsk 
romerske oldtid. 

Se vores forskellige ler urner her 
Den klassiske lerurne kan endvidere lakeres med 
miljøgodkendt maling. Se de forskellige farver her. 

Højde: 29 cm.
Bredde: 19 cm.
Emballage: flot papæske med hank.
Nedbrydningstid under 10 år.
Produceret i Danmark

Til urne overblik  



Til forside
Klassiske urner

1195 kr. Hvid 1195 kr. Brun 1195 kr. Rød

1305 kr. Lilla

1305 kr. Lyseblå

Se urne udsmykning

Til lerurne beskrivelse  

Til urne overblik  



Til forside
Urne udsmykning 

Ønsker du en mere personlig urne kan du vælge, at 
udsmykke den med en smuk træudskæring. 
Træudskæringen kan både symbolisere noget afdøde
holdte meget af, men også være en særlig sidste hilsen fra
dig/jer.
Træudskæringen bliver sat fast på urnen.

Til lerurne beskrivelse  

Til urne overblik  

Pris pr. stk. 333,00 kr.



Til forside
Memory

Memory natur urne var den første danske 100% 
nedbrydelige bio-plast urne. Memory natur urnen er 
lavet af Mater-Bi som er et 100% nedbrydeligt 
plantebaseret materialet. 
Designet er enkelt og tids løst. 
Se vores forskellige Memory urner her

Højde: 31 cm.
Bredde: 19 cm.
Emballage: flot papæske med hank.
Nedbrydningstid: 7-9 år
Lufttransport: kan tåle røntgen / X-ray.
Produceret i Danmark

Til urne overblik  



Til forside
Memory

1195 kr. Blå1195 kr. Rød 1195 kr. Grå

1195 kr. Sort 1195 kr. Beige 1195 kr. Grøn

1195 kr. Hvid

Se urne udsmykning 

Til urne overblik  

Til Memory beskrivelse



Til forside
Urne udsmykning 

Ønsker du en mere personlig urne kan du vælge, at 
udsmykke den med en smuk træudskæring. 
Træudskæringen kan både symbolisere noget afdøde
holdte meget af, men også være en særlig sidste hilsen fra
dig/jer.
Træudskæringen bliver sat fast på urnen.

Til urne overblik  

Til Memory beskrivelse

Pris pr. stk. 333,00 kr.



Til forside
Tube urne  

Tube urnen er en del af en eksklusive miljørigtig 
serie, som er produceret i USA. 
Tube urnen er fremstillet af genbrugskarton, uden 
metal eller plastikkomponenter og velegnet til aske 
strøgning over havet, men nedbrydes naturligvis også 
i jorden. 
Se vores forskellige motiv urner her

Højde: 30 cm.
Bredde: 16 cm.
Emballage: 
Nedbrydningstid: 7-9 år
Lufttransport: må medbringes som håndbagage på flyreje
Produceret i USA

Til urne overblik  



Til forside
Tube urner

1195 kr. Solsikker 1195 kr. Solopgang 1195 kr. Bøgeskov

Til urne overblik  

Til motivurne 
beskrivelse



Til forside

Urne udsmykning   

Se personlige urne Se unikke urner

Til urne overblik  

Urne med vedhæng Se det personlige farvel



Til forside
Den personlige urne 

Til urne overblik  

Det sidste farvel må gerne være personligt og 
betydningsfuldt. Enten i form af en tegning fra 
børnebørnene eller et digt. 
I er velkommen til, at låne vores tusser, som er 
velegnet til at tegne på urner med. 

Til udsmyknings  
beskrivelse



Til forside
Den unikke urne 

Det sidste farvel må gerne fortælle en 
personlig historie, om et levet liv.

Til urne overblik  

Til udsmyknings  
beskrivelse



Til forside
Urne udsmykning 

Ønsker du en mere personlig urne kan du vælge, at 
udsmykke den med en smuk træudskæring. 
Træudskæringen kan både symbolisere noget afdøde
holdte meget af, men også være en særlig sidste hilsen fra
dig/jer.
Træudskæringen bliver sat fast på urnen.

Til urne overblik  

Til udsmyknings  
beskrivelse

Pris pr. stk. 333,00 kr.



Til forside
Den personlige urne 

Til urne overblik  

Det sidste farvel må gerne have en rødtråd 
gennem hele forløbet. 
Eksempelvis kan man vælge at lade samme 
meningsfyldte tekst gå igen på urne, 
kransebånd og gravsten. 

Til udsmyknings  
beskrivelse



Til forside
RAL Farvekort*

* Merpris for special farve 1444 kr. tillægges original pris for urne

Til lerurne beskrivelse

Til urne overblik  


