
 

Kistor
Klassisk design



”Så liten plats en människa tar  
på jorden, mindre än ett träd i skogen

Så stort tomrum hon lämnar efter sig 
En hel värld kan inte fylla det” 

      Ingrid Arvidsson

Sodalit
Sodalit är en miljökista, tillverkad i massiv svensk furu. Locket är oinrett och fästs med 
skruv. Inredning av vadderad bädd, kudde och täcke med lakansflik. Textilier i ekologisk 
bomull. Finns i flera standardfärger men går även att få i valfri färg.  
Priset på Sodalit i specialfärg är 11.495:-

Vitlaserad
KM85 9.795:-

Pärlgrön
K8S 11.495:-

Champagne
K8S 11.495:-

Bordeaux
K8S 11.395:-

Grålaserad
KM82 9.795:-

Våra miljökistor är skonsamma mot miljön och har  
utvecklats utifrån en helhetssyn som inkluderar  
utsläpp vid tillverkningen, materialval, kemikalier  
och långsiktig miljöpåverkan.

Idolit & Ametist
Idolit och Ametist är en miljökistor, tillverkade i massiv svensk furu. Locket är oinrett och 
fästs med träpluggar och vackra läderband på Idolit och med diskret skruv på  
Ametist. Inredningen består av en vadderad bädd, kudde och vadderat täcke  
med lakansflik. Textilier i ekologisk bomull.

Idolit Naturell
KM27 9.795:-

Ametist Vitlaserad
KM28 9795:-

Vitmålad
KM84 9.995:-



Peridot & Turkos
Peridot är en klassisk kista i enkel, stilren design, tillverkad av målad möbelskiva. Lockets insida 
är oinrett och locket fästs med diskret skruv. Inredningen består av vadderad bädd, klädda 
sidor, kudde och mjukt, vadderat täcke med lakansflik. Turkos har en vacker bård längs lockets 
sidor och locket har gångjärn istället för skruv.

Diamant
Diamant är en stilfull kista av målad möbelskiva. Locket är klätt med mjukt, vitt tyg på insidan. 
Inredningen består av vadderad bädd, klädda sidor, kudde och mjukt, vadderat täcke med 
lakansflik. Finns även med dekormålning.

Ljusgrå 
K32 7.495:-

Brun ekton 
K51 8.495:-

Bordeaux 
K4S 11.095:-

Champagne
K4S 11.095:-

Mullvad
K4S 11.095:-

Blåklint
K441 11.695:-

Linnea
K442 11.695:-

Vallmo
K443 11.695:-

Vit
K44 8.995:-

Brun ekton
K31 7.495:-

”Var segling det bästa i livet? Skogen en   
plats där man hämtade livskraft och glädje? 

Låt valet av kista spegla intressen och livsstil. 
Det gör begravningen personlig.”

Opal Exklusiv
Opal Exklusiv har samma stilrena och klassiska elegans som Opal, men kommer  
i tre vackra utföranden av massivt trä.

Opal
Opal är en klassisk elegant kista med extra finish, tillverkad av målad möbelskiva. 
Locket är invändigt klätt med mjukt, vitt tyg med drapering och dekorativ tygblomma. 
Inredningen består av vadderad bädd, klädda sidor, kudde och mjukt, vadderat  
täcke med lakansflik.

Vit
K64-1 10.695:-

Vit/svart blank
K640-1/670-1 12.995:-

Champagne
K6S-1 10.995:-

Mahogny
K6S-1 10.695:-

Valfri färg
K6S-1 12.995:-

Svart
K67-1 10.695:-

Ask
K66-1 25.195:-

Valnöt
K68-1 39.995:-

”En begravning är ett sista avsked,  
 en hyllning av ett liv som varit. 
Låt den stunden vara vacker  
 och unik, precis som du.”

Ek
K69-1 20.995:-





fonusost.se

På fonusost.se kan du läsa mer om det mesta som rör dödsfall och begravning,  
t ex gravstenar och dödsannonser. På vår hemsida kan du också se våra vackra minnessaker.


