
Prislista kistor



Sandholm
Kista i massiv furu med profileringar.  
Finns obehandlad, antikbrun och vitlaserad.  
Klädd bottendel med madrass.  
Bäddad med quiltat täcke, kudde och lakan. Handtag i trä.

6 495 kronor
Antikbrun och vitlaserad finns även i större storlek,  

pris 6 995 kronor.



Alvö
Kista i extra fin massiv furu med få kvistar.  
Klassisk form med profileringar.  
Lock och bottendel klädd i bomullstyg.  
Finns ekbetsad, hasselbrun och solidvit (täckande). 
Bäddad med madress, quiltat täcke, kudde och lakan.  

Handtag i trä.

7 495 kronor



Videdal
Brunbetsad kista i massiv furu.  
Klädd bottendel med madrass.  

Tunt täcke, kudde och lakan. Handtag i trä.

5 495 kronor



Miljökista Ocklind
Ocklind är en svenskproducerad miljökista*, tillverkad av massiv furu.  
Den har rena linjer utan synliga skruvar och målad med  
en miljövänlig, ljus varmgrön färg.  
Kistan går även att specialbeställa i valfri NCS-färg. 
Den är bäddad med madrass, quiltat täcke, kudde och lakan.  

Textilier av ekologisk bomull. Handtag i trä.

8 895 kronor

*Våra miljökistor är skonsamma mot miljön och har utvecklats utifrån en helhetssyn som inkluderar utsläpp vid tillverkningen, materialval, kemikalier och 
långsiktig miljöpåverkan. Trä som används är PEFC-certifierat vilket innebär att det kommer från ett bärkraftigt och kretsloppsanpassat skogsbruk. Bomullen 
är certifierad av Better Cotton Initiativ. Alla material är nedbrytbara och innehåller inga ämnen som har påverkan på människor eller miljö.

Finns även i större storlek, pris 9 995 kronor.



*Våra miljökistor är skonsamma mot miljön och har utvecklats utifrån en helhetssyn som inkluderar utsläpp vid tillverkningen, materialval, kemikalier och 
långsiktig miljöpåverkan. Trä som används är PEFC-certifierat vilket innebär att det kommer från ett bärkraftigt och kretsloppsanpassat skogsbruk. Bomullen 
är certifierad av Better Cotton Initiativ. Alla material är nedbrytbara och innehåller inga ämnen som har påverkan på människor eller miljö.

Finns även i större storlek, pris 9 495 kronor.

Miljökista Jämtland
Jämtland är en svenskproducerad miljökista*, tillverkad av massiv,  
oljad furu med diskreta profileringar.  
Kistan har skinndetaljer, synliga träpluggar och svarvade handtag.
Den är bäddad med madrass, quiltat täcke, kudde och lakan.  

Textilier av ekologisk bomull. 

8 895 kronor



Miljökista Stockholm
Stockholm är en svenskproducerad miljökista*, tillverkad av massiv furu.  
Den har rena linjer utan synliga skruvar.  
Kistan är grå- eller vitpigmenterad och träets naturliga struktur är synlig. 
Den går även att beställa täckande vit.
Kistan är bäddad med madrass, quiltat täcke, kudde och lakan.  
Textilier av ekologisk bomull. Handtag i trä. 

8 495 kronor

*Våra miljökistor är skonsamma mot miljön och har utvecklats utifrån en helhetssyn som inkluderar utsläpp vid tillverkningen, materialval, kemikalier och 
långsiktig miljöpåverkan. Trä som används är PEFC-certifierat vilket innebär att det kommer från ett bärkraftigt och kretsloppsanpassat skogsbruk. Bomullen 
är certifierad av Better Cotton Initiativ. Alla material är nedbrytbara och innehåller inga ämnen som har påverkan på människor eller miljö.

Finns även i större storlek, pris 9 295 kronor.



 Hovdala
Kista i extra fin massiv furu med få kvistar.  
Klassisk form med profileringar.  
Kistan har en blank finish och finns i midnattsblått eller svart. 
Lock och bottendel klädd i bomullstyg.  
Bäddad med madress, quiltat täcke, kudde och lakan.  

Handtag i trä.

8 495 kronor



 Högtorn
Finaste hantverk i extra fin massiv furu med få kvistar. 
Klassisk form med profileringar.  
Finns ekbetsad, valnötsbetsad, mahognybetsad eller vitmålad. 
Lock och bottendel klädd i quiltat bomullstyg.  
Bäddad med madrass, quiltat täcke, kudde och lakan.  
Handtag i metall.

9 995 kronor



 Ekenäs
Finaste hantverk i massiv ek.  
Finns med sidenmatt lack eller mörk bets.  
Klassisk form med profileringar.  
Lock och bottendel klädd i quiltat bomullstyg.  
Bäddad med madrass, quiltat täcke med överlakansflik, 

kudde och lakan. Handtag i ek.

11 995 kronor



Ängsro
Kista i obehandlad massiv furu med vissa kvistar och fyllningar.  

Kraftigare och stadigare trä än i vår transportkista. 

Bäddad med madrass i botten, tunt täcke och kudde. Handtag i trä.  

4 995 kronor
Finns även i större storlek, pris 5 495 kronor.



Kistor för transport  
och direktkremation
Godkänd för transport och kremation med avseende på material och hållfasthet. Tillverkad av tunn furu. 

Mycket enkel bäddning utan madrass. Går även att använda till ceremoni men då krävs handtag.  

Finns endast i standardstorlek. För större storlek rekommenderas Ängsro eller Sandholm.

3 900 kronor
Med handtag, 4 300 kronor. 


