
 

 

Alle priser ( 2021 ) er inkl. Moms  

Alle kister leveres med polstring og pude og vatteret overlagen.  

Kister til bisættelse:    

Social kiste: 3900 kr.             

Hvid, kiste m/u kors i mdf. (10110/10505)   6.100 kr.                

Hvid, kiste m/ guirlander eller hjørner i mdf. (10130/10120)   6.500 kr.                

Hvid kiste. XL-XXL   8.600 kr.             

Alle kiste kan leveres i andre farver til en merpris af   1.700 kr.                          

Påsætning af kors på kiste    200 kr. 

 

Massive kister til begravelse: 

Hvid kiste (10210)  6.900 kr.                

Hvid kiste med guirlander eller hjørner (10230/10310)    8.200 kr.                

Massiv natur fyrretrækiste    11.500 kr. 

Fyrretræskiste   8.800 kr.                

Birketræskiste.   19.900 kr.                

Egetræskiste   22.300 kr.   

Kirsebærkiste 35.000kr.      

Jacob Jensen Designer kister fra   12.000 kr. 

Påsætning af kors på kiste   200 kr. 



 

KISTER TIL BØRN: 

Hvid abortkiste  1200 kr. 

Hvid kiste 50 cm.  1600 kr. 

Hvid kiste 70 cm.  2100 kr. 

Hvid kiste 95 cm.  2800 kr. 

Hvid kiste 130 cm.  3200 kr. 

Hvid kiste 170 cm.  3500 kr. 

Alle kiste kan leveres i andre farver til en merpris af   1.700 kr.                          

Påsætning af kors på kiste   200 kr. 

 

URNER:       

Touch urnen (plantefiber) 1100 kr.    

Touch urnen med guldkant    1.500 kr.  

Touch urnen med motiv 2500 kr. 

Mikado urnen  1100 kr.     

Mikado urnen med urnemotiv 1600 kr.                

2 sort urne. (efter bedemandens valg) 700 kr.                

Søurne pap  1000 kr. 

Søurne Ler 1500 kr. 

Beyond Life 2300 kr. 

Jacob Jensen Designer urne fra 3.300 kr. 

 

Ligtøj: 

Skjorte/Kjole 500 kr. 

 

 

 

 



RUSTVOGNSKØRSEL:         

Rustvognskørsel op til 20 km.   1.800 kr.                   

Rustvogns kørsel over 20 km.    + 30 kr. pr. km.               

Tillæg, hverdage efter 16.00   900 kr.  

Tillæg lørdag, og søn og hellig dag 1200 kr.         
 

URNEKØRSEL:    

Urnekørsel fra 850 kr. 

 

BLOMSTERKØRSEL:      

Blomsterkørsel fra 1500 kr.                                

 

 

HONORAR:    

Honorar fra 3.950 kr.        

 

 

MEDHJÆLP:    

Kisteilægning 1100 kr.         

Medhjælp til at bære kiste ved bisættelse eller begravelse - pr. person   975 kr.  

Hverdag efter kl. 16.00 samt lørdag, søn og helligdag – pr. person pr. time   + 250 kr. 

 

 

     


