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· Stor brugervenlighed - vasen har en meget lav vægt og sidder aldrig fast
· Vasen form betyder at brugeren altid kan finde et godt greb
· Udformningen sørger for, at buketter står flot i vasen
· Den myre sikrede bund giver minimal vedligeholdelse
· De materialer Gravvasen er udført i gør, at vasen holder ’evigt’
· Det aftagelige låg giver plads til kunstnerisk udsmykning på gravstedet
· Gravvasen kan lejes ud af kirkegårdene mens lejeren selv køber et låg
· Gravvasen kan bruges på både det individuelle gravsted og på forskellige  
 former for fællesgrave f.eks. ”plader i plæne”
· Gravvasen kan ved tilkøb forvandles til et smuk lysende gravlys
· Gravvasens mange anvendelses muligheder gør den velegnet både på  
 den lille landsby kirkegård og på den store by kirkegård.
· Alle gravvasen enkeltdele er udført i bæredygtige materialer
· Gravvasen er designet og produceret i Danmark

Fordele ved Gravvasen



Mange års erfaring fra danske kirkegårde har ført til udvikling af Gravvasen, 
hvor brugsværdi og kunstnerisk udsmykning går hånd i hånd.

Gravvasen består af en rustfri stålcylinder, der graves ned i jorden. Tre huller 
i bunden med et rustfrit og fint masket net sikrer, at f.eks. regnvand kan sive 
ud og samtidig forhindrer, at myrer kan komme ind.

I stålcylinderen er placeret en special designet vase udført i genbrugsplast. 
Vasens udformning, med den stjerneformede top, er designet, så den er let 
at tage ud og ind af cylinderen, også for svage hænder, når der skal sættes 
blomster i. Vasens form gør samtidigt, at en buket præsenterer sig bedst 
muligt, og størrelsen sikrer, at der er vand til blomsterne i lang tid.

Når der ikke er blomster i vasen, lukkes cylinderen med et rustfrit låg med 
krave. Kraven holder regn, græs, jord og perlesten ude af vasen. Låget er 
hæftet på stålcylinderen med en rustfri wire, så cylinder og låg ikke bliver 
skilt fra hinanden. Låget kan dog afmonteres fra wiren.
På det rustfri låg fastgøres den kunstneriske udsmykning udført i f.eks.  
kobber, glas, bronze eller stentøj.

De materialer, som Gravvasen er fremstillet af, gør, at den ikke kan ruste, og 
derfor har en exceptionel lang levetid.

Nytænkning til 
danske kirkegårde

Gravvasen® er design- og patentbeskyttet



Låg i bronze med selvvalgt motiv

Ud over den funktionelle udformning og det praktiske og rustfri design, er 
Gravvasen smuk. Også uden blomster i:
På det rustfri stållåg fastgøres den kunstneriske udsmykning, som glæder 
både når der er blomster i vasen, men specielt i perioder uden blomster i 
vasen. Udsmykningen på lågen udføres i kobber, glas, bronze eller stentøj.
Udsmykningen udføres i en række grunddesigns, men kan også købes som 
unika. Her bestemmer man selv udsmykningens materiale og udførsel.  
F.eks. kan her indgå navn, fødselsdag, dødsdag eller symboler, der har haft 
betydning for afdøde, og herved kan gravvasen tillige bruges som grav- 
minde.

På de følgende sider vises eksempler på udsmykkede låg i forskellige 
materialer.

Gravvasen pynter  
- også uden blomster i



Låg i bronze med selvvalgt motiv Låg i keramik med standard motiv



Låg i bronze med selvvalgt motiv Låg i glas med standard motiv



I den mørke vinter er der intet der er mere stemningsfyldt og lyser mere op 
end et levende lys. 
Gravvasen kan omdannes til et gravlys med et smukt funklende og lysende 
stjernebånd tilført små varme hjerter via af en lyskrave, der sættes mellem 
cylinderen og låget.
Lyskraven udføres i kobber, rustfrit stål eller stentøj, og en fleksibel holder 
til fyrfadslys tilpasset 4, 5 og 6 cm store fyrfadslys medfølger. Det udsmyk- 
kede låg danner her en dekorativ og vandtæt afskærmning af fyrfadslyset.

På de næste sider ses eksempel på gravlyset i lys og mørke.

Gravlyset

Låg i glas med selvvalgt motiv



Gravlys med bronze låg i dagslys Gravlys med bronze låg i mørke



Ulrik Christiansen har i mere end 20 år arbejdet på og med kirkegårde; dels 
som kirkegårdsleder på Kerteminde Kirkegaard og dels via egen virksom-
hed, Monumenta.

De danske kirkegårde og deres fremtid har altid haft stor betydning for  
Ulrik Christiansen, og i dag er nytænkning og innovation nøgleord i firmaets 
arbejde.  ”Det virtuelle kirkegårds besøg” og ”Gravvasen” er to eksempler på 
dette arbejde.

Ulrik Christiansen ser store muligheder for de danske kirkegårde i ”Gravva-
sen”, og vil være i stand til at yde tegnestue- og konsulentbistand. Der er 
mulighed for et uforpligtende besøg.

MONUMENTA
v. Ulrik Christiansen
Hersnap Bygade 9
5380 Dalby
tlf. 3842 4000
mail: info@monumenta.dk

Hvem står bag Gravvasen?

Gravlys med keramik låg i mørke


