Finansiering

Plænesten

Finansiering af

Gravsten

Betal sten
over 10 ell og tilbehør
er 20 mån
eder
Få sva

r straks:
kendelse ta
ger maksim
alt 10 min
Legitimati
.
on er påkræ
vet.

Kreditgod

fx. 299 kr. pr. md. i 20 måneder

Kontantpris er 5.980 kr. Samlede omkostninger er 0 kr. Samlede kreditkøb/
tilbagebetaling er 5.980 kr. ÅOP er 0,0% og variabel debitorrente er 0,00%

0,-

Hvor meget kan jeg låne:

i rente
i gebyr
i udbetaling

Du kan låne til køb af gravsten samt eventuelt tilbehør.
Det maksimale lånebeløb er fakturabeløb, dog min. 2.000
kr. og max. 40.000 kr.
Første betaling forfalder
”Løbende måned plus 30 dage” efter købsdatoen.
Herefter betaler du månedsvis i 10 eller 20 måneder.
Grå Bohus

Lapland

Vånga

Moseløkke

Hvordan foregår det:

Du betaler kun kontantprisen !

Et lån på fx 6.400 kr. koster 640 kr. pr. md. i 10 mdr. Samlede omkostninger er 0 kr. Samlede kreditbeløb/tilbagebetaling er 6.400 kr. ÅOP er 0,0% og variabel debitorrente
er 0,00%.

Du skal besøge en af Danske Stenhuggeriers mange afdelinger
over hele landet.
• Find din nærmeste afdeling på www.danske-stenhuggerier.dk.
• Personalet i butikken hjælper dig gennem hele forløbet.
Orion

Multicolor

Rød Bohus

Halmstad

Helletsbakke

Viscont White

Blå Rønne

Paradis

Når du er blevet enig med medarbejderen om, hvilket produkt du
ønsker, udfyldes låneansøgningen under dit besøg.
• Du skal være min. 18 år og du må ikke være registreret i RKI.
• Du skal også vise medarbejderen godkendt legitimation, dvs. billedlegitimation og sygesikringsbevis.
• Du skal ikke stille nogen form for sikkerhed.
• Låneansøgningsproceduren tager maksimalt 10 min., hvorefter du
og medarbejderen underskriver lånedokumentet.

- bringer ny teknologi til traditionelt produkt

Plænesten eksempler

QR-koden kan udføres med link til en eksisterende profil, som de
pårørende selv er ansvarlige for at vedligeholde for eftertiden. Vælges
denne løsning bør man overveje, om det sociale netværk i fremtiden
vil eksistere under de nuværende premisser. QR-koden er kun en
elektronisk henvisning til den pågældende profil.
Denne løsning kan være relevant i situationer, hvor man vil tilbyde
familie, venner og pårørende en fortsat dialog i forbindelse med dødsfaldet. Med denne løsning kan personer i omgangskredsen fortsat
skrive deres tanker og minder på afdødes mindeside.
Løsning 3: QR-kode med direkte tekstreference.
Hvis koden udføres med direkte informationer til aflæsning på telefonen, sættes der en begrænsning for omfanget af informationerne.
Typisk vil der kunne være tale om 3-500 tegn, der kunne indeholde
en levnedsbeskrivelse om afdøde.
Denne løsning kræver ikke vedligeholdelse af informationer og er
tids- og omkostningsfri, når først koden er udført.

Hvad er en QR-kode?
QR står for ”Quick Response” og er en kvadratisk kode, som kan aflæses med et scanner-program
fra en smartphone.
Telefonen udfører herefter den kommando, som koden angiver. Det kan typisk være et link til en
hjemmeside, til en facebookprofil eller være direkte tekst, som kan læses på telefonens skærm.

Granittype: Orion
Skrifttype: Nr. 7 Kaligraphia
Granittype: Blå Rønne
Skrifttype: Nr. 1 Volta

Løsning 2: QR-kode til facebook eller andet socialt netværk:

Granittype: Halmstad
Skrifttype: Nr. 13 Antikva

Pårørende er selv ansvarlige for at etablere hjemmeside/domæne
med information om afdøde. Dette gælder også vedligeholdelse og
eventuelle omkostninger til webhotel.

Granittype: Vånga
Skrifttype: Nr. 5 Helvetica

Udføres en QR-kode med en internetadresse til en privat hjemmeside
på gravstenen, bliver det muligt at vise mere dybdegående information om afdøde. Det kan være en række billeder, men også en tidslinje
over vigtige milepæle i afdødes liv og levned.

Granittype: Multicolor
Skrifttype: Nr. 42 Omega

Løsning 1: QR-kode til internetadresse:

Granittype: Viscont White
Skrifttype: Nr. 10 Baskerville

3

Granittype: Finsk Grå
Skrifttype: Nr. 3 Volta kursiv

1

2

Granittype: Paradis
Skrifttype: Nr. 8 Skriveskrift

QR-kode på gravsten

Skrifttyper indhuggede

Evighedsrosen
3

5

7
1.
2.
3.
4.

8

5.
7.
8.

10

9.
10.
12.
13.

13

17.
20.
32.

41

33.
41.
42.

42

46.
47.
48.

Afdødes underskrift kan også laves:

- Rosen er et traditionelt symbol på
gravsten. Den verdslige betydning kan
både være kærlighed og frugtbarhed
(Venus’ skød). Den kristne betydning
er Jesu Blod (som Han udgød for vor
skyld)
- Rosen leveres i mange udførelser
både til almindelige gravsten og til
plænesten/urnesten.
- Der er tale om kunsthåndværk, hvor
stenhuggeren arbejder med hammer,
mejsel og sandblæsning for at designe
rosen, så den passer naturligt til stenens form og udtryk.
Det oplagte valg når der lægges vægt
på at bevare minder om afdøde, så
gravstenen bliver personlig og relevant.

Granitvasen

Indhuggede dekorationer

Et originalt produkt udviklet af en dansk
håndværker der så behovet for en funktionel, smuk og holdbar vase til gravsteder.

C 045

B 015

Granitvasen er udført i de granitter, der
er mest anvendt på vores kirkegårde, og
glider med sin enkle udformning naturligt ind i gravmindets helhed.

D 090

B 072

D 041

C 063

C 048

C 064

Stor vase:
Blokmål ca. 15x15x15 cm,
vasediameter 7 cm.
C 044

D 005

B 014

E 007

D 072

B 011

Lille vase:
Blokmål ca. 13x13x15 cm,
vasediameter 5 cm.

Efterskrifter
Tak for alt, kære Mor
Tak for gode minder
Tak for 25 gode år
B 070
På gensyn
Vi ses
Sammen igen (ved tilføjelse)
Sov sødt, lille Jacob
Hvil i fred
Elsket og savnet
Højt elsket, dybt savnet
D 081
D 071
Altid elsket, aldrig glemt
Altid i vore hjerter
I hjertet gemt, men aldrig glemt
Gemt i vore hjerter
J 031
Et hjerte af guld
Elsket i livet, savnet i døden
Livet går, minderne består
Minderne lever
Mindes med kærlighed
Et sidste farvel
Et kærligt farvel
Æret være dit minde
C 008
Frygt ej, tro kun
C 079
Alt af nåde
Altid frejdig når du går
Verdens bedste Mor

C 083

D 008

B 040

C 078

C 014

I 003

D 073

Herover har vi vist et udvalg af dekorationer fra vores store dekorationskatalog.
Dekorationer kan udføres på mange måder f.eks. i bronze, graveret eller håndhugget.

Urnesten

Gravstedstilbehørs pakker

Granittype: Halmstad, brændt

Granittype: Blå Rønne, brændt

Granittype: Moseløkke, brændt
Tilbehør som på billedet:
Trædesten, bedsten “elipse” og
blomsterring.
Varenummer: xx-42
Tilbehør som på billedet:
Bænk, trædesten, bedsten og fuglebad
Varenummer: xx-40
Uden bænk: xx-41

Granittype: Orion, brændt

Granittype: Viscont White, brændt

Granittype: Vånga, brændt

Tilbehør som på billedet:
Fuglebad og bedsten
Varenummer: xx-44

Granittype: Halmstad, poleret

Granittype: Paradis, poleret

Granittype: Blå Rønne, poleret

Granittype: Viscont White, poleret

Granittype: Moseløkke, poleret

Granittype: Vånga, poleret

Alle de viste sten er forslag og kan laves i facon og størrelse
efter eget valg. Bemærk, det er natursten, så farver og struktur
vil variere fra billede og til færdig gravsten.

Tilbehør som på billedet:
Fuglebad (u/fugle og tekst), trædesten, bedsten,
blomsterring og taburet.
Varenummer: xx-43.
Uden taburet: xx-46

Tilbehør som på billedet:
Hjerte u/bogstaver, hveder, blomsterring og 2 trædesten (bemærk
kun vist med 1).
Varenummer: xx-45

Gravstedstilbehør

Gravsten diverse
Granittyper

Nr. 01 Paradiso

Granittype: Halmstad, brændt

Granittype:
Paradis, brændt

Granittype: Vånga, brændt

Nr. 02 Kuppam

Nr. 03 Multi Colour

Granittype: Halmstad, brændt

Granittype: Paradis, poleret

Granittype: Halmstad, brændt

Nr. 04 Silk Blue

Granittype: Vånga, brændt

Granittype: Blå Rønne, brændt

Granittype: Multicolor, brændt

Granittype: Flodsten, tumblet

Granittype: Sort, poleret

Nr. 05 Sort indisk

Nr. 10: Rød mix

Nr. 11: Grå mix

Nr. 12: Sort mix

Nr. 13: Hvid mix

Nr. 06 Gråsort

Granittype: Blå Rønne, brændt

OBS: Granitral findes i fire farver med ovenstående farvekoder.

Nr. 07 Red

Alle de viste sten er forslag og kan laves i facon og størrelse
efter eget valg. Bemærk, det er natursten, så farver og struktur
vil variere fra billede og til færdig gravsten.

Bornholmsk granit

Porcelænsfoto

Længe inden turismen og sildene var det stenbrudsdrift, der var Bornholms vigtigste erhverv. Den dag i dag er granit fra Bornholm noget af det mest eftertragtede materiale til
gravsten og belægningsløsninger. Bornholmsk granit udmærker sig ved at være verdens
ældste, Blå Rønne granit med næsten 2.000 millioner års historie. Når stenhuggerlærlinge skal udføre deres svendestykke, vælger næsten alle ”Kongegranitten” fra Klippeløkken udenfor
Rønne.
Dansk granit holder bedst og forvitrer ikke i dansk miljø med sur regn og skiftende vinterfrost.
Fire granittyper med smukke og karakteristiske træk.
• Dansk granit er en del af kulturhistorien (Amalienborg Slotsplads, Carlsberg Elefanterne,
Kastellets Mindelund, Amaliehaven osv.)
• Dansk granit begrænser Co2 pga. mindre transport og miljørigtig produktion.
• Danske arbejdsplader overvåges af kompetente arbejdsmiljømyndigheder
- og så giver det mange mennesker gode minder fra solskinsøen.

Sort/hvid med
hvid kant

Farve, fuldfoto

Farve, fuldfoto
med bronzeramme

Farve, fuldfoto
med bronzeramme

Farve, fuldfoto
med aluminiumsramme

Farve, fuldfoto
med bronzeramme
Størrelser i cm:
Oval:
4x6
5x7
6x8
7x9
8 x 10
9 x 12
10 x 13
11 x 15
13 x 18
Rektangulær:
4x6
5x7
6x8
7x9
8 x 10
9 x 12
10 x 15
13 x 18

Obs.
Leveringstiden på
porcelænsfoto er
ca. 4 uger.

Graveringer

De fire bornholmske granittyper
Jetbrændt
Helletsbakke granit:
En alsidig stentype som har grovere kornstørrelse
end de øvrige granitter og som bruges til mange
formål. På Christiansborg Slotsplads ses den f.eks.
som brosten og belægning i mosaik med en anden
bornholmsk granit, Moseløkke. Helletsbakke er
en punktgranit med rødbrune og sorte korn, der
har størst kontrast, når stenen er poleret og som
giver en levende baggrund til bygningsopgaver og
gravsten.

Med denne specielle
graveringsteknik
kan vi lave
fotorealististiske graveringer på polerede
overflader.

Paradis granit:
Denne antracitgrå finkornede granit/gnejs er
kendetegnet ved at have lysere strømningsårer. Den
er bredt anvendt og har et levende indtryk, som forstærkes så den rå granit bliver næsten sort når den
er våd eller poleret. Pas på efterligninger!
Det lille udbud og den store efterspørgsel har betydet, at man kan risikere at løbe ind i ”Ny Paradis”,
som intet har at gøre med Bornholm og ikke tilbyder
samme modstandsdygtighed i skandinavisk klima.
Blå Rønne granit:
Denne granit kaldes med fuld berettigelse, ”Kongegranitten”. På Danmarks Stenhuggerskole udføres
næsten alle svendestykker i dette smukke materiale,
der i poleret form er støvet blå/sort i farve, hvilket
giver dybde og et næsten tredimensionelt udtryk.
Den rå sten er i antracitgrå kontrast og denne
forskel udnyttes ofte ved monumenter, hvor stenhuggerens arbejde med forskellige overfladebearbejdninger komplementerer hinanden og resulterer i
smukke individuelle sten.
Moseløkke granit (Hammer granit):
Denne rødlige punktgranit med mellemstor kornstørrelse har lange traditioner bag sig på de danske
kirkegårde, på brolægning i danske landsbyer og til
trappeanlæg til vore gamle bondegårde. Lige så traditionel denne sten er, ligeså moderne er den blevet
og kan bl.a. ses som brolægninger i Amaliehaven og
i Prinsens Gård i København eller ved omlægningen
af indre by i Århus. Kong Frederik IX gravplads ved
Roskilde Domkirke er også udført i Moseløkke.

Bemærk de mørke granittyper er bedst egnede til graveringer. Billedet/motivet der ønskes
anvendt, skal vurderes og billedbehandles, inden vi kan vurdere om resultatet kan blive
godt. Dette arbejde udføres af Danske Stenhuggeriers grafiske afdeling.

Poleret

Bronzeskrift og dekorationer

BANLAGEN
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2005
Nr. 20488
»Stele mit Schmetterlingen«
24 x18 x 6 cm
(Ohne Grundplatte, 45°)
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Nr. 20329
»Yin und Yang«
46 x12 cm
Sonderpatina
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Bronzeskrift og dekorationer

Graveringer

De fire bornholmske granittyper
Jetbrændt
Helletsbakke granit:
En alsidig stentype som har grovere kornstørrelse
end de øvrige granitter og som bruges til mange
formål. På Christiansborg Slotsplads ses den f.eks.
som brosten og belægning i mosaik med en anden
bornholmsk granit, Moseløkke. Helletsbakke er
en punktgranit med rødbrune og sorte korn, der
har størst kontrast, når stenen er poleret og som
giver en levende baggrund til bygningsopgaver og
gravsten.

Med denne specielle
graveringsteknik
kan vi lave
fotorealististiske graveringer på polerede
overflader.

Paradis granit:
Denne antracitgrå finkornede granit/gnejs er
kendetegnet ved at have lysere strømningsårer. Den
er bredt anvendt og har et levende indtryk, som forstærkes så den rå granit bliver næsten sort når den
er våd eller poleret. Pas på efterligninger!
Det lille udbud og den store efterspørgsel har betydet, at man kan risikere at løbe ind i ”Ny Paradis”,
som intet har at gøre med Bornholm og ikke tilbyder
samme modstandsdygtighed i skandinavisk klima.
Blå Rønne granit:
Denne granit kaldes med fuld berettigelse, ”Kongegranitten”. På Danmarks Stenhuggerskole udføres
næsten alle svendestykker i dette smukke materiale,
der i poleret form er støvet blå/sort i farve, hvilket
giver dybde og et næsten tredimensionelt udtryk.
Den rå sten er i antracitgrå kontrast og denne
forskel udnyttes ofte ved monumenter, hvor stenhuggerens arbejde med forskellige overfladebearbejdninger komplementerer hinanden og resulterer i
smukke individuelle sten.
Moseløkke granit (Hammer granit):
Denne rødlige punktgranit med mellemstor kornstørrelse har lange traditioner bag sig på de danske
kirkegårde, på brolægning i danske landsbyer og til
trappeanlæg til vore gamle bondegårde. Lige så traditionel denne sten er, ligeså moderne er den blevet
og kan bl.a. ses som brolægninger i Amaliehaven og
i Prinsens Gård i København eller ved omlægningen
af indre by i Århus. Kong Frederik IX gravplads ved
Roskilde Domkirke er også udført i Moseløkke.

Bemærk de mørke granittyper er bedst egnede til graveringer. Billedet/motivet der ønskes
anvendt, skal vurderes og billedbehandles, inden vi kan vurdere om resultatet kan blive
godt. Dette arbejde udføres af Danske Stenhuggeriers grafiske afdeling.

Poleret

Bornholmsk granit

Porcelænsfoto

Længe inden turismen og sildene var det stenbrudsdrift, der var Bornholms vigtigste erhverv. Den dag i dag er granit fra Bornholm noget af det mest eftertragtede materiale til
gravsten og belægningsløsninger. Bornholmsk granit udmærker sig ved at være verdens
ældste, Blå Rønne granit med næsten 2.000 millioner års historie. Når stenhuggerlærlinge skal udføre deres svendestykke, vælger næsten alle ”Kongegranitten” fra Klippeløkken udenfor
Rønne.
Dansk granit holder bedst og forvitrer ikke i dansk miljø med sur regn og skiftende vinterfrost.
Fire granittyper med smukke og karakteristiske træk.
• Dansk granit er en del af kulturhistorien (Amalienborg Slotsplads, Carlsberg Elefanterne,
Kastellets Mindelund, Amaliehaven osv.)
• Dansk granit begrænser Co2 pga. mindre transport og miljørigtig produktion.
• Danske arbejdsplader overvåges af kompetente arbejdsmiljømyndigheder
- og så giver det mange mennesker gode minder fra solskinsøen.

Sort/hvid med
hvid kant

Farve, fuldfoto

Farve, fuldfoto
med bronzeramme

Farve, fuldfoto
med bronzeramme

Farve, fuldfoto
med aluminiumsramme

Farve, fuldfoto
med bronzeramme
Størrelser i cm:
Oval:
4x6
5x7
6x8
7x9
8 x 10
9 x 12
10 x 13
11 x 15
13 x 18
Rektangulær:
4x6
5x7
6x8
7x9
8 x 10
9 x 12
10 x 15
13 x 18

Obs.
Leveringstiden på
porcelænsfoto er
ca. 4 uger.

Gravstedstilbehør

Gravsten diverse
Granittyper

Nr. 01 Paradiso

Granittype: Halmstad, brændt

Granittype:
Paradis, brændt

Granittype: Vånga, brændt

Nr. 02 Kuppam

Nr. 03 Multi Colour

Granittype: Halmstad, brændt

Granittype: Paradis, poleret

Granittype: Halmstad, brændt

Nr. 04 Silk Blue

Granittype: Vånga, brændt

Granittype: Blå Rønne, brændt

Granittype: Multicolor, brændt

Granittype: Flodsten, tumblet

Granittype: Sort, poleret

Nr. 05 Sort indisk

Nr. 10: Rød mix

Nr. 11: Grå mix

Nr. 12: Sort mix

Nr. 13: Hvid mix

Nr. 06 Gråsort

Granittype: Blå Rønne, brændt

OBS: Granitral findes i fire farver med ovenstående farvekoder.

Nr. 07 Red

Alle de viste sten er forslag og kan laves i facon og størrelse
efter eget valg. Bemærk, det er natursten, så farver og struktur
vil variere fra billede og til færdig gravsten.

Urnesten

Gravstedstilbehørs pakker

Granittype: Halmstad, brændt

Granittype: Blå Rønne, brændt

Granittype: Moseløkke, brændt
Tilbehør som på billedet:
Trædesten, bedsten “elipse” og
blomsterring.
Varenummer: xx-42
Tilbehør som på billedet:
Bænk, trædesten, bedsten og fuglebad
Varenummer: xx-40
Uden bænk: xx-41

Granittype: Orion, brændt

Granittype: Viscont White, brændt

Granittype: Vånga, brændt

Tilbehør som på billedet:
Fuglebad og bedsten
Varenummer: xx-44

Granittype: Halmstad, poleret

Granittype: Paradis, poleret

Granittype: Blå Rønne, poleret

Granittype: Viscont White, poleret

Granittype: Moseløkke, poleret

Granittype: Vånga, poleret

Alle de viste sten er forslag og kan laves i facon og størrelse
efter eget valg. Bemærk, det er natursten, så farver og struktur
vil variere fra billede og til færdig gravsten.

Tilbehør som på billedet:
Fuglebad (u/fugle og tekst), trædesten, bedsten,
blomsterring og taburet.
Varenummer: xx-43.
Uden taburet: xx-46

Tilbehør som på billedet:
Hjerte u/bogstaver, hveder, blomsterring og 2 trædesten (bemærk
kun vist med 1).
Varenummer: xx-45

Granitvasen

Indhuggede dekorationer

Et originalt produkt udviklet af en dansk
håndværker der så behovet for en funktionel, smuk og holdbar vase til gravsteder.

C 045

B 015

Granitvasen er udført i de granitter, der
er mest anvendt på vores kirkegårde, og
glider med sin enkle udformning naturligt ind i gravmindets helhed.

D 090

B 072

D 041

C 063

C 048

C 064

Stor vase:
Blokmål ca. 15x15x15 cm,
vasediameter 7 cm.
C 044

D 005

B 014

E 007

D 072

B 011

Lille vase:
Blokmål ca. 13x13x15 cm,
vasediameter 5 cm.

Efterskrifter
Tak for alt, kære Mor
Tak for gode minder
Tak for 25 gode år
B 070
På gensyn
Vi ses
Sammen igen (ved tilføjelse)
Sov sødt, lille Jacob
Hvil i fred
Elsket og savnet
Højt elsket, dybt savnet
D 081
D 071
Altid elsket, aldrig glemt
Altid i vore hjerter
I hjertet gemt, men aldrig glemt
Gemt i vore hjerter
J 031
Et hjerte af guld
Elsket i livet, savnet i døden
Livet går, minderne består
Minderne lever
Mindes med kærlighed
Et sidste farvel
Et kærligt farvel
Æret være dit minde
C 008
Frygt ej, tro kun
C 079
Alt af nåde
Altid frejdig når du går
Verdens bedste Mor

C 083

D 008

B 040

C 078

C 014

I 003

D 073

Herover har vi vist et udvalg af dekorationer fra vores store dekorationskatalog.
Dekorationer kan udføres på mange måder f.eks. i bronze, graveret eller håndhugget.

Skrifttyper indhuggede

Evighedsrosen
3

5

7
1.
2.
3.
4.

8

5.
7.
8.

10

9.
10.
12.
13.

13

17.
20.
32.

41

33.
41.
42.

42

46.
47.
48.

Afdødes underskrift kan også laves:

- Rosen er et traditionelt symbol på
gravsten. Den verdslige betydning kan
både være kærlighed og frugtbarhed
(Venus’ skød). Den kristne betydning
er Jesu Blod (som Han udgød for vor
skyld)
- Rosen leveres i mange udførelser
både til almindelige gravsten og til
plænesten/urnesten.
- Der er tale om kunsthåndværk, hvor
stenhuggeren arbejder med hammer,
mejsel og sandblæsning for at designe
rosen, så den passer naturligt til stenens form og udtryk.
Det oplagte valg når der lægges vægt
på at bevare minder om afdøde, så
gravstenen bliver personlig og relevant.

