OER

HOLLANDSCH
uitvaartkisten van populierenhout met landelijke uitstraling

POLDER - NATUUR

Exterieur
Massief populierenhout

Afwerking
Natuur gebeitst, Ongespoten

Handgreep
Gegroefd beukenhout

OER

HOLLANDSCH

PolderNatuur-Katoen
Strak katoen ongebleekt, dekentje, bodem

PolderNatuur-Koord
Strak katoen, koord, dekentje, bodem

PolderNatuur-Linnen
Luxe linnen, draaibaar dekentje, bodem

POLDER - RUSTIEK

Exterieur
Massief populierenhout

Afwerking
Rustiek gebeitst, Gespoten

Handgreep
Gegroefd beukenhout

OER

HOLLANDSCH

PolderRustiek-Katoen
Strak katoen ongebleekt, dekentje, bodem

PolderRustiek-Koord
Strak katoen, koord, dekentje, bodem

PolderRustiek-Linnen
Luxe linnen, draaibaar dekentje, bodem

HERINNERING AAN HOLLAND
Denkend aan Holland
zie ik breede rivieren
traag door oneindig
laagland gaan,
rijen ondenkbaar
ijle populieren
als hooge pluimen
aan den einder staan;
en in de geweldige
ruimte verzonken
de boerderijen
verspreid door het land,
boomgroepen, dorpen,
geknotte torens,
kerken en olmen
in een grootsch verband.
de lucht hangt er laag
en de zon wordt er langzaam
in grijze veelkleurige
dampen gesmoord,
en in alle gewesten
wordt de stem van het water
met zijn eeuwige rampen
gevreesd en gehoord.

MATENOVERZICHT
Code

Kleur

Handgreep

Bekleding

ProductCode

PolderNatuur-Katoen
PolderNatuur-Koord
PolderNatuur-Linnen

Natuur
Natuur
Natuur

Beuken hout
Beuken hout
Beuken hout

Strak katoen ongebleekt, dekentje en bodem
Luxe linnen,draaibaar dekentje en bodem
Strak katoen, koord, dekentje en bodem

Polder N KOSS
Polder N KOKLM
Polder N LL

Code

Kleur

Handgreep

Bekleding

ProductCode

PolderRustiek-Katoen
PolderRustiek-Koord
PolderRustiek-Linnen

Rustiek
Rustiek
Rustiek

Beuken hout
Beuken hout
Beuken hout

Strak katoen ongebleekt, dekentje en bodem
Luxe linnen,draaibaar dekentje en bodem
Strak katoen, koord, dekentje en bodem

Polder R KOSS
Polder R KOKLM
Polder R LL

Binnenwerkse maten

OERHOLLANDSCH SERIE

A

B

C

D

E

A

Breedte schouder hoogte

		PolderNatuur

55

197

40

213

69

B

Lengte

		PolderRustiek

55

197

40

213

69

		

B
Buitenwerkse maten

C

Hoogste maat kist

D

Langste maat kist

E

Breedste maat kist

Over de Oerhollandsch-serie:
Met onze Oerhollandsche uitvaartkisten van massief populier brengen wij een lijn kisten van
Hollandsche bodem, gemaakt met toewijding en Hollands vakmanschap. De populier is al
vanaf de middeleeuwen een populaire boom en behoort tot wilgachtige. Dit zijn zogenaamde
snelgroeiende grote bomen. Ook klompen werden historisch, hoofdzakelijk uit populier gemaakt.
‘Eenvoud met een vleugje traditie’ zijn de woorden die als eerste opkomen bij de aanblik van deze
fraaie kistenlijn. De Oerhollandsche uitvaartkisten geven een gevoel van verbondenheid met
Nederland en de typische polderlandschappen.
Zoals bij al onze kistenlijnen blijven wij zoeken naar de juiste persoonlijke stijl uitvaartkist bij ieder
afscheid. Vandaar onze slogan: “Hoogstpersoonlijk!”
DZU Uitvaartkisten, Apeldoorn, The Netherlands
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MATENOVERZICHT
HERINNERING AAN HOLLAND
Denkend aan Holland
zie ik breede rivieren
traag door oneindig
laagland gaan,
rijen ondenkbaar
ijle populieren
als hooge pluimen
aan den einder staan;
en in de geweldige
ruimte verzonken
de boerderijen
verspreid door het land,
boomgroepen, dorpen,
geknotte torens,
kerken en olmen
in een grootsch verband.
de lucht hangt er laag
en de zon wordt er langzaam
in grijze veelkleurige
dampen gesmoord,
en in alle gewesten
wordt de stem van het water
met zijn eeuwige rampen
gevreesd en gehoord.

Code

Kleur

Handgreep

Bekleding

ProductCode

PolderNatuur-Katoen
PolderNatuur-Koord
PolderNatuur-Linnen

Natuur
Natuur
Natuur

Beuken hout
Beuken hout
Beuken hout

Strak katoen ongebleekt, dekentje en bodem
Luxe linnen,draaibaar dekentje en bodem
Strak katoen, koord, dekentje en bodem

Polder N KOSS
Polder N KOKLM
Polder N LL

Code

Kleur

Handgreep

Bekleding

ProductCode

PolderRustiek-Katoen
PolderRustiek-Koord
PolderRustiek-Linnen

Rustiek
Rustiek
Rustiek

Beuken hout
Beuken hout
Beuken hout

Strak katoen ongebleekt, dekentje en bodem
Luxe linnen,draaibaar dekentje en bodem
Strak katoen, koord, dekentje en bodem

Polder R KOSS
Polder R KOKLM
Polder R LL

Binnenwerkse maten

OERHOLLANDSCH SERIE

A

B

C

D

E

A

Breedte schouder hoogte

		PolderNatuur

55

197

40

213

69

B

Lengte

		PolderRustiek

55

197

40

213

69

		

B
Buitenwerkse maten

C

Hoogste maat kist

D

Langste maat kist

E

Breedste maat kist

Over de Oerhollandsch-serie:
Met onze Oerhollandsche uitvaartkisten van massief populier brengen wij een lijn kisten van
Hollandsche bodem, gemaakt met toewijding en Hollands vakmanschap. De populier is al
vanaf de middeleeuwen een populaire boom en behoort tot wilgachtige. Dit zijn zogenaamde
snelgroeiende grote bomen. Ook klompen werden historisch, hoofdzakelijk uit populier gemaakt.
‘Eenvoud met een vleugje traditie’ zijn de woorden die als eerste opkomen bij de aanblik van deze
fraaie kistenlijn. De Oerhollandsche uitvaartkisten geven een gevoel van verbondenheid met
Nederland en de typische polderlandschappen.
Zoals bij al onze kistenlijnen blijven wij zoeken naar de juiste persoonlijke stijl uitvaartkist bij ieder
afscheid. Vandaar onze slogan: “Hoogstpersoonlijk!”
DZU Uitvaartkisten, Apeldoorn, The Netherlands
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POLDER RUSTIEK

Exterieur
Massief populierenhout

Afwerking
Rustiek gebeitst, Gespoten

Handgreep
Gegroefd beukenhout

OER

HOLLANDSCH

PolderRustiek-Katoen
Strak katoen ongebleekt, dekentje, bodem

PolderRustiek-Koord
Strak katoen, koord, dekentje, bodem

PolderRustiek-Linnen
Luxe linnen, draaibaar dekentje, bodem

POLDER RUSTIEK

Exterieur
Massief populierenhout

Afwerking
Rustiek gebeitst, Gespoten

Handgreep
Gegroefd beukenhout

OER

HOLLANDSCH

PolderRustiek-Katoen
Strak katoen ongebleekt, dekentje, bodem

POLDERRUSTIEK-KOORD
Strak katoen, koord, dekentje, bodem

PolderRustiek-Linnen
Luxe linnen, draaibaar dekentje, bodem

UW UITVAARTONDERNEMER

OERHOLLANDSCH
SERIE
DESIGN BY DZU

