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I god norsk
tradisjon
SIBI LIKKISTER
Vi er i dag den største norske produsenten
av kister, og samtidig stolte av å kunne
videreføre den norske kistetradisjonen.
Formen på norske kister kan føres tilbake
til det 6. århundre. Allerede fra den gang
kjenner vi til båtgraver i Norge, men det
var først i vikingtiden vi fikk de overdådige norske gravferdsskikkene som
er kjent fra Oseberg- og Gokstadfunnet.
Tanken var at skipet i graven skulle føre
den døde over sjøen til selve dødsriket.
Fortsatt benyttes den såkalte båtformen,
ved at toppen på kistene er bredere enn
bunnen. Frem til 1. verdenskrig forsøkte
man også å bevare gammel tradisjon ved
å produsere kistene med rund bunn.
Materialet i våre kister var gran eller furu,
som ble sortmalt og bestrødd med sand.
Dette ga dem en matt og jevn overflate.
I SIBI er vi opptatt av at tradisjonene blir
ivaretatt, samtidig som at vi også ønsker å
følge med i tiden. Dagens kister kombinerer det tradisjonsrike med det moderne.
Vi produserer fortsatt kistene utelukkende
i heltre furu og har beholdt den gamle
norske båtformen. Selv om de aller fleste
ønsker en hvit kiste, leverer vi også alle
våre standardkister i valgfri farge. Vi har
også et stort utvalg spesialkister hvor du
selv velger om du vil gå for tradisjonelle
trehåndtak eller gullfargede metallhåndtak, eller om du ønsker utsmykking som
ornamenter, utskårne- eller malte lister.

Spesialkister

Ornament – hvitmalt furukiste med utskårne lister, hjørnedekor, kors og trehåndtak.

Dekor gull – hvitmalt furukiste med profiler, gullfargete lister, kors og trehåndtak.

Dekor blå – hvitmalt furukiste med profiler, lyseblå lister, kors og trehåndtak.

Eik – klarlakkert eikebeiset furukiste med profiler, kors og trehåndtak.

Palisander – høyglanspolert palisanderbeiset furukiste med profiler, kors og trehåndtak.

Alle spesialkister leveres med innvendig silketrukket lokk.

Standard

Enkel natur – ulakkert og upusset furukiste uten profiler med kors og trehåndtak.

Enkel hvit – hvitmalt furukiste uten profiler med kors og trehåndtak.

Standard med trehåndtak – hvitmalt furukiste med profiler og kors.

Standard med hengehåndtak – hvitmalt furkiste med profiler, kors og gullfarget metallhåndtak.

Natur – klarlakkert furukiste med profiler, kors og trehåndtak. Leveres også i ulakkert eller lutet utførelse.

Fritt fargevalg – alle standardkister kan leveres i valgfri farge.

Barnekister
Profilerte barnekister i furu leveres i følgende størrelser:
40 cm, 60 cm, 70 cm, 95 cm, 130 cm og 170 cm.
Fritt fargevalg
Barnekister kan leveres i valgfri farge.
Natur – halvblank lakkert

Hvitmalte – minste størrelse med og uten håndtak

Innvendig utstyr
Alt innvendig utstyr i våre kister er av nedbrytbare materialer og tilfredsstiller kravene i §29 i
forskrift til ”Lov om kirkegårder, kremasjon og gravferd”.

Standard – beheng i blomstret
svanedun og taft

Standard – stiftet bomullslaken Spesialkiste – silketrukket lokk

Enkel hvit – halvt beheng

Enkel natur – løst laken

Barnekiste – polstret underkiste

SIBI AS
Industriveien 17, 5200 OS
Telefon: 56 30 37 00
Telefaks: 56 30 37 01
E-post: firmapost@sibi.no
Ønskes flere opplysninger om
SIBI AS, norsk tradisjon og
firmaets produkter, anbefales
internettadressen: www.sibi.no.
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Her finnes også bestillingsskjemaer for et rikholdig utvalg
av stearinlys, provisoriske
gravminner, navneplater, mm.

