
 

Urnor



U420-1 Ljus U420 Natur U420-9 Jord U420-5 Blå U420-14 Röd

U887 Naturell U885 Vitpigment U884 Vitmålad U882 Gråpigment

”Och jag vet att de som har lämnat oss
har förstått att vi är 

liksom fladdrande lågor så länge vi är här” 
               ur Koppången

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

Solsten
Miljövänlig urna tillverkad av sand från vår svenska kust. 
Anpassad för både gravsättning i jord samt spridning till 
sjöss. Urnan löses upp efter 10-20 minuter i vatten.  
Förgänglig. 

Dolomit
Miljövänlig urna tillverkad av sand från vår svenska kust. 
Anpassad för både gravsättning i jord samt spridning till 
sjöss. Urnan löses upp efter 10-20 minuter i vatten.  
Förgänglig. 

Karneol
Modern miljöurna designad av Liv Andersson.  
Urnan består av massiv furu. Förgänglig. 

U430-1 Ljus U430 Natur U430-10 Tonad



Månsten
Stilren och vacker urna i massiv furu. Levereras med ett dekorativt 
sänkband för urnsättning. Förgänglig. 

Juvel
Urna i klassisk form, tillverkad av massivt och  
fanerat trä. Finns även med handmålad dekor.  
Förgänglig. 

Heliodor
Bildurna tillverkad av papp och fiberträ. Finns även som spridningsurna  
med havsmotiv och medföljande band för spridning från båt eller 
brygga. Förgänglig. 

Pärla
Urna med traditionell form, tillverkad av biofiber. 
Båda färgerna kan fås med kors (K) eller fackla (F).  
Förgänglig. 

U531 Ek U533 Vit U533 Linnea U533 Blåklint U533 Vallmo

U509K Vit U501F Grön

U560 Naturell U564 Vit U567 Svart

U520-2
Liljekonvalj

U520-3
Skog

U520-4
Skärgård

U520-1
Vitsippa

U520SPRID
Havsmotiv 
Spridning

Bärnsten
Kopparurna med kors. Förgänglig.  
U710K 

Briljant
Urna av keramik med vacker rosdekor. 
Levereras med sänkband för urnsättning. 
Förgänglig. U720 

Akvamarin
Munblåst glasurna från Målerås glasbruk i Småland. Försedd med 
träplatta som lock. Namn och årtal blästras mitt fram.  
Förgänglig. U902F 

Alexandrit
Munblåst glasurna från Målerås glasbruk i Småland. Namn och 
årtal blästras mitt fram. Förgänglig. U901F 



Spinel
Blank järnurna med stilren kalladekor. 
Förgänglig. 
U605 

Arken
En magnifik pjäs i ädelträ som 
används vid ceremonier när man 
har urna istället för kista. Arken 
skapar en högtidlig och omgärdad 
känsla och kan dekoreras både 
in- och utvändigt. Arken har även 
handtag för en graciös utbärning 
till graven för gravsättning i 
anslutning till begravningsakten.

Hyrs per tillfälle.

Dravit
Bronsurna, grön blad. Förgänglig. 
U715 

Apatit
Grön rundad järnurna med fackla. 
Förgänglig. 
U611 



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.


