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SKRIFTER
Skrifter kan bestå av løse eller sammenhengende bok
staver og tall som monteres på gravminnet. Tilgjengelige 
over flater er angitt på bildet av skrifttypen, og viser det 
som normalt finnes på importlageret eller kan leveres fra 
produsent på kort varsel. Lager førte størrelser og andre 
opplysninger fremgår av billedteksten. Fagforhandleren 
kan gi opplysninger om lagerførte størrelser samt andre 
skrift typer og overflatebehandlinger som kan skaffes  
på bestilling.

Bokstaver Tall
25 30 mm 25 mm

Bokstaver Tall
25 30 mm 25 mm

Bokstaver Tall
25 30 mm 25 mm

Utførelse Bokstaver  Tall
Brunert 20 25 30 35 mm 20 25 mm
Forgylt 20 25 30 mm   20 25 mm

Bokstaver Tall
20 25 30 mm 20 25 mm04
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MINNEPLATER
Minneplater med støpt tekst er et alternativ til løse bok
staver. Hver navneplate fremstilles individuelt, og er alltid 
bestillingsvare. De kan leveres i ulike fasonger og format,
med mange ulike skrifttyper eller med for eksempel  
signatur innstøpt. På forespørsel leverer vi plater med 
tekst og utforming etter individuelle ønsker. Ta fagfor
handleren med på råd om hva som er lokal skikk og bruk 
på gravstedet.

Eks. 1

Eks. 3

Eks. 2

Eks. 4
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SKREDDERSYDDE 
MINNEPLATER
Det er mulig å bestille plater med utforming og tekst 
etter eget ønske. I tillegg kan det leveres ornamenter
som er sammensatt av håndlagde plater og dekor. Her er 
det bare å komme med ønsker og vi kan designe et forslag 
etter dine ønsker og krav. Ta kontakt med fagforhandler 
for forslag og pris.

Eks. 1 Eks. 2 Eks. 3

BL 6 Størrelse etter ønske BL 1 Størrelse etter ønske 727No Størrelse etter ønske
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A, B og C kors leveres fra 50 mm og oppover  
og oppover i sprang på 10 mm.

Kan leveres i ALU.

NB
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KORS
Korset er det enkleste ornamentet vi kjenner, og er funnet 
som dekor på steiner helt fra den nordiske steinalderen.  
Alene eller sammen med aks og blomsterranker er det 
et av de mest brukte ornamentene også på dagens grav
minner.

Standard lagerført bronseoverflate er brunert, der etter 
børstet, polert og lakkert med klar lakk. Dette gir et vak
kert fargespill i ornamentet. Andre lagerførte overflater 
er angitt i teksten, og om ikke annet er spesielt angitt kan 
de fleste korsene leveres forgylt eller med andre overflate
behandlinger på bestilling. 

303 360 mm

A-kors 
Bestillingsvare

1041E 80 x 40 mm
1041F 100 x 50 mm

Leveres lys lakkert

B-kors 
50, 80, 100,

120 og 300 mm

C-kors 
Bestillingsvare

384 350 mm 922 360 mm
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DEKORASJONER
En velvalgt dekorasjon er med på å sette et personlig preg 
på gravminnet. Foruten en rekke vakre rosemotiv er aks, 
fugler og nautiske motiv mye brukt.

Dekorasjonene lagerføres normalt i en overfl ate som 
er brunert, deretter børstet, polert og lakkert med klar 
lakk.  Det leveres også ornamenter med diskrete farger 
i hvitt, blått, grønt og rødt, disse er vist på egne bilder. 
Forøvrig kan de fl este ornamenter leveres forgylt eller
med annen overfl atebehandling på bestilling. Vi lager
fører nå også noen dekorer i aluminium.

655  240 x 125 mm 
Rød/grønn

611  180 mm
613  300mm

Rød/grønn 

8V/ H  150 x 100 mm
Aluminium

12V/ H  75 x 160 mm
Aluminium

6153  160 x 85 mm
Aluminium
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2310 185 x 190 mm

1722  60 x 135

1732  60 x 105
2310/ A mini 140 x 140 mm

1721  60 x 100

1722/AF  60 x 135
Alufarget

1721/AF 60 x 100
Alufarget

1732/F  60 x 105

1721/F  60 x 100

1722/F  60 x 135
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5830V  140 X 90 mm
5830H 140 x 90
5867V 270 x 180 
5867H 270 x 180

32 270 x 130 mm

690 120 x 90 mm
Helfi gur

1892 140 x 75 mm
Helfi gur

808 160 x 85 mm
Helfi gur

576V 90 x 90 mm
576H 90 x 90 mm

231V 100 x 65 mm
231H 100 x 65 mm

BL 11 60 x 40 mm
Helfi gur

13



14

2402 90 x 98 mm 2402 E 140 x 130 mm

99430 70 x 75 mm
99431 30 x 27 mm

2297C 130 X 95 mm

3001 200 x 110 mm 32125 165 x 100 mm

11224 240 x 90 mm 3712 280 mm5651 230 x 85 mm 
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FUGLER
Våre fugler er frittstående fi gurer som vanligvis monteres
i bedet, på sokkelen eller på toppen av gravminnet. Duen
som et symbol på fred er velkjent, og i tillegg brukes ofte
spurver og lerker i forbindelse med gravminner.

Fuglene lagerføres i fl ere overfl atebehandlinger som 
fremgår av teksten, og alle er sluttbehandlet med lakk. 

16

851 70 x 100 x 35 mm850 80 x 50 x 30 mm 852 100 x 
40 x 35 mm

1404 55 x 45 mm 
Lys bronse

1407 55 x 45 mm 
Lys bronse

1402 55 x 45 mm 
Lys bronse
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203O 55x45 mm 203N 55x45 mm203S 55x45 mm

469 35 x 115 mm447 35 x 90 mm 470 55 x 120 mm

220 35 x 90 mm brunert
220/ L 35 x 90 mm lakkert
220/ G 35 x 90 mm forgylt

220/ M 25 x 60 mm brunert
220/ ALU 35 x 90 mm 

226 35 x 90 mm brunert
226/ L 35 x 90 mm lakkert
226/ G 35 x 90 mm brunert
226/ M 25 x 60 mm brunert

226/ ALU 35 x 90 mm

227 35 x 90 mm brunert
227/ L 35 x 90 mm lakkert
227/ G 35 x 90 mm brunert
227/ M 25 x 60 mm brunert

227/ ALU 35 x 90 mm
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Kan fåes i alufarge!

9727 110 mm
Aluminium

9728 110 mm
Aluminium 

1795 78 x 40 mm ⍟ 

1794 75 x 50 mm ⍟ 

1799 76 x 49 mm ⍟ 

1798 76 x 47 mm ⍟ 

Her vist i alufarge

305 120 mm brunert
307 140 mm brunert
355 190 mm brunert

307/ H 140 mm hvit 
355/ H 190 mm hvit

355/ ALU 190 mm 
Bestillingsvare
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PORSELENSBILDER
Porselensbilder på gravminnet har fått stor utbredelse
også i Norge. Bildene produseres direkte på plater av 
porselen, som siden blir glassert og brent som annet por
selen. Farge gjengivelsen og holdbarheten er svært god.

Bildene leveres i en rekke fasonger, størrelser og ut førelser, 
de som er vist her er de mest brukte. Jo bedre original
bildet er, jo bedre blir resultatet. Vi kan selvfølgelig endre 
på bildet, retusjere, forminske, fj erne bakgrunn osv. 
Spør din fagforhandler om råd.

Rundt 
Uten kant

Ovalt liggende 
Glatt bronseramme

Hjerteformet

Ovalt stående
Hvit kant
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RAMMER
Gravminneprodusentene monterer vanligvis porselens
bildet i en nisje i steinen, eller med en bronseramme som 
kan bestilles sammen med bildet. Snakk med fagfor
handleren om hva som passer best.

56203 9x12 

56201 12 x 9  
56202 12x9 forgylt 

56205 13x10
56208 10x8
56209 8x6
56210 9x7

 

3905 10x13
Aluminium

56204 9x12
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LYKTER OG VASER
Lykter i forbindelse med gravminner er i dag helt vanlig, 
og plasseres enten på steinen, eller på bakken. Det fi nnes 
vaser i samme stil som lyktene , også disse for bedet eller 
steinen. Med vårt hurtigfeste kan lykt på steinen enkelt 
avmonteres og eventuelt byttes ut med vase i den lyse 
årstiden. For bakkemonterte lykter og vaser, leverer vi 
spyd som forenkler plassering i bedet. 

Det er lokale variasjoner om hva kirkegårdsmyndighetene
foreskriver, be fagforhandleren om veiledning! 
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LB  105 C Høyde 190 mm LB 105 N Høyde 190 mm

390532 320 x 140 mm
Rustfri

490223 Høyde 240 mm 
Rustfri

152 Høyde 170 mm

152/ ALU Høyde 170 mm
Aluminium
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984 210 mm

781/ AF 190mm
Alufarget

984/ AF 210 mm
Bestillingsvare

Alulfarget

781/ ALU 190mm
Aluminium

984/ ALU 210mm
Aluminium

781 190mm

140K Høyde 160 mm 140K/ ALU Høyde 160 mm
Aluminium

1001 320 x 140 mm1004 200 x 140  mm 1001/ ALU 320 x 140 mm
Aluminium 

149K Høyde 160 mm



55546/ C Høyde 180 mm
Lys 2,5 døgn

55546/ M Høyde 180 mm
Lys 2,5 døgn

1400F Høyde 200 mm
Aluminium

1049W Høyde 200 mm 

1449 Høyde 200 mm
 Aluminium

1000F Høyde 200 mm 

2800 Høyde 190 mm
Aluminium

2500 Høyde 190 mm

2270 Høyde 190 mm1521F Høyde 190 mm

2370 Høyde 190 mm
Aluminium

1621F Høyde 190 mm
Aluminium
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2516/ A Høyde 195 mm 1029 Høyde 230 mm
Lys 5 døgn

2519/B Høyde 195 mm
2519/BF m/ vinkelfeste

2516/ B Høyde 195 mm

2519/ A Høyde 195 mm 1004 Høyde 220 mm
Lys 5 døgn

2702 Høyde 180 mm
Lys 2,5 døgn

Bronse

2702/ A Høyde 180 mm
Lys 2,5 døgn

Antikk

3451 Feste 
Rustfri

27020/ FN Høyde 160 mm
Lys 2,5 døgn

Krom

81030 Festesko 1922 ALU
1912 bronse
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935A Høyde 235 mm513 Høyde 200 mm

586 Høyde 210 mm
Lys 2,5 døgn

586A Høyde 180 mm
Lys 1,5 døgn

379A m/fot Høyde 230 mm
377 Høyde 200 mm

Lys 2,5 døgn

0405 Høyde 160 mm
Lys 2,5 døgn

0705 Høyde 160 mm
Lys 2,5 døgn

0706 Høyde 200 mm
Lys 5 døgn

2051 Høyde 160 mm
Rustfri

1702F Høyde 160 mm
Rustfri
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FESTESYSTEM

TILBEHØR
Batterilys som ser ut som oljelys, blåser ikke ut, søler ikke 
stearin, ingen brannfare. Diameter 60 og høyde 110 mm. 
Bruker 2 stk. vanlige R14 runde batteri, og de lyser i 23 
måneder pr. batteribytte. 

Vårt egenutviklede festesystem muliggjør 
enkelt bytte mellom lykt og vase på grav
minnet. Varier symbolbruken med årstiden: 
Lykt i den mørke, vase i den lyse.

56009 Lunaris 
Natt/dag automatikk

56010 Harmony

56006 My 
Med fast lys

56008 Soarè, elektronisk 
styrt med naturligfl akkende 
lys. Kveldsautomatikk ten
ner lyset i skumringen og 
slukker det etter ca. 6 timer.
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VERDT Å VITE OM
ALUMINIUM
Aluminium er et metall som er tilsatt ganske små mengder 
annet metall for å kunne gi den varierende egenskaper. Legeringen
til sandstøping inneholder utover aluminium også silisium. 
Aluminium er sølvhvit men får en blålig tone ved tilsetning av 
sicilium. Aluminium er et lettmetall og er det mest alminnelige 
metall på jorden.

Aldring
Aluminium danner et naturlig beskyttelseslag som er 
ganske tynt, bestående av aluminiumoksid. Skrapes laget
av vil det øyeblikkelig bli dannet et nytt.  Aluminium vil 
utendørs etter en tid fremstå med en mattgrå farve.

Overflater
Lakkeres aluminiumen vil lakken sammen med det na
turlige beskyttelseslaget bevare den sølvblå aluminiums
fargen i lengre tid. Men lakken vil slites av vær og vind, og 
naturlig korrosjon vil forekomme likevel.

Info

Produktene påvirkes 
av vær, vind og om
givelser, og vil i større 
eller mindre grad skifte 
farge.Med tiden vil 
lakken forsvinne og 
alu miniumen vil endre 
karakter .Dette er nor
maleprossesser og ikke 
reklamasjonsgrunn.
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VERDT Å VITE OM
BRONSE
Bronse er en metallegering der hovedbestanddelen er kobber. 
Tinn, sink og bly tilsettes i varierende mengder for å gi bronsen
ulike egenskaper og gjøre den egnet til ulike produksjons-
metoder. Mengden av legerings emnene påvirker fargen på 
legeringen. Produktene i denne kata logen er enten produsert 
ved sandstøping, som er den håndverksmessige metoden,eller 
presstøping som er en mer industriell metode.

Aldring
Fra det øyeblikket bronsen er støpt begynner den å endre
farge. Som på kobber dannes det et belegg på overfl aten, 
og dette blir mørkere etter som tiden går. Alle som har 
pusset kobber til jul vet hva dette dreier seg om. Belegget 
skader ikke bronsen, tvertimot beskytter det mot tæring 
og videre oksydasjon, og gir den farge eller patina som er 
så karakteristisk og ettertraktet.

Overflater
Det har gjennom tidene vært vanlig å gi bronsen ulike over
fl atebehandlinger for enten å bremse eller fremskynde
fargeendringen. Vi har brukt disse begrepene om de over
fl atebehandlingene som produktene lagerføres i:

Brunert
Produktene er behandlet i kjemikaliebad for 
å fremskynde aldringsprosessen og gjøre
dem mørkere. 

Lakkert
Produktene er påført et lag med klar lakk 
for at de skal holde seg lyse lenger.

Forgylt 
Produktene er forniklet og deretter forgylt. 
Dette skjer elektrolytisk og belegget er me
get tynt og beskyttet med lakk! 

Info

Produktene påvirkes 
av vær, vind og om
givelser, og vil i større 
eller mindre grad skifte 
farge.Med tiden vil lak
ken forsvinne og  bron
sen mørkne videre.
Dette er normale pros
sesser og vanligvis ikke 
reklamasjonsgrunn.
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BRONSE OG STEIN

FAGFORHANDLER
Importør og ansvarlig utgiver: Industribehov Molde,  Gammelseterlia 11, 6422 Molde

Bronse og stein er naturens egne materialer. Bronsedekor på 
stein er varig og gir et vakkert og verdig inntrykk.

Bronse er en fellesbetegnelse på fl ere typer kobberlegeringer, 
og de  aller eldste funn av bronsegjenstander kan dateres til
bake til fl ere tusen år før Kristus. Funn av slike smykker og 
bruksgjenstander viser bronsens varighet og dens plass i vår 
kulturhistorie. Statuer og ornamenter i bronse er kjent helt fra 
oldtiden, og også bronse på monumenter og gravminner har 
lange tradisjoner i vår kultur.

«Bronse på stein er varig og vakkert!»
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