
GREENCOFFINS natuurlijk...

Duurzaam voor mens en milieu



Bamboe Eco Rond

Bamboe

Bamboe Eco Traditioneel



Bamboe

Bamboe Lattice Rond

Bamboe Lattice Traditioneel

natuurlijke uitvaartmanden

 

Bamboe 
Deze plant is de snelst groeiende plant op 
aarde, soms tot wel een meter per dag. 
Wanneer bamboe wordt gekapt duurt het 
slechts 59 dagen voordat de volle lengte 
weer wordt bereikt. Daarmee is bamboe 
een ultiem duurzaam materiaal. De bamboe 
manden zijn Fair Trade gecertificeerd.

De door ons gebruikte soort Phyllostachys 
Pubescens wordt niet gegeten door de 
Chinese panda, bovendien komt de panda 
niet voor in de provincie Hunan waar ons 
bedrijf is gevestigd.

www.greencoffins.nl



Bananenblad Traditioneel 

Bananenblad Rond

BananenbladBananenplant 
Deze plant is een van de oudst geteelde 
gewassen in de wereld. 
Wanneer de bananen geoogst zijn sterven 
de steel en de bladeren af. De bladeren 
worden gedroogd en verwerkt tot koord 
waarvan onze Fair Trade uitvaartmanden 
gevlochten worden. 

De Bananenplant groeit tijdens het 
volgende groeiseizoen spontaan weer uit 
en kan dan opnieuw gebruikt worden. 
De Bananenplant is daarmee een goed 
bruikbaar duurzaam materiaal.



Pandanus

Pandanus Traditioneel 

Pandanus Rond

natuurlijke uitvaartmanden

Pandanusplant
Deze plant, ook wel Schroefpalm of Wilde 
Ananas genoemd, is een onkruid dat veel 
voorkomt in de tropische delen van de 
wereld. De plant groeit snel, zelfs onder 
ongunstige omstandigheden, is zout 
tolerant en heeft een groot zelf herstellend 
vermogen. Daarmee is Pandanus een 
goed bruikbaar duurzaam materiaal. 
De Pandanus manden zijn Fair Trade 
gecertificeerd.

www.greencoffins.nl



Wilgenteen

Wilgenteen Highsted Traditioneel

Wilgenteen Cromer Rond 



Wilgenteen

Wilgenteen Highsted Traditioneel Naturel

Wilgenteen Cromer Rond Naturel

Wilgenteen
Wilgen zijn bladverliezende bomen die 
voornamelijk voorkomen in gematigde 
streken op het noordelijk halfrond. Aan 
de wilg groeien waterloten, ook wel 
wilgentenen genoemd. Deze worden na de 
bloei geknot. Bijna alle wilgentenen uit de 
kroon schieten zeer gemakkelijk wortel, ook 
wanneer ze gewoon op de grond blijven 
liggen. Wilgentenen komen cyclisch terug 
en kunnen dan weer worden geknot, wij 
gebruiken ze om onze uitvaartmanden te 
vlechten.

Wilgenteen Naturel
Deze wilgenteen wordt tijdens een 
natuurlijk proces lichter van tint gemaakt. 
Tijdens dit proces worden geen chemische 
of andere middelen gebruikt of toegevoegd, 
de uitvaartmanden blijven dan ook volledig 
biologisch afbreekbaar.

www.greencoffins.nl

natuurlijke uitvaartmanden



Wilgenteen Elne Rond

Wilgenteen

Interieur

Interieur van ongebleekt katoen
GreenCoffins worden geleverd inclusief een 
interieur van ongebleekt katoen, een wade 
van watervast ongebleekt katoen en een 
biologisch afbreekbaar hoofdkussen of een 
bamboe eco hoofdsteun.

Engels Wilgenteen Rond Wit-Groen



Engels Wilgenteen Traditioneel Wit

Engels Wilgenteen Rond Wit

Wilgenteen Engels Wilgenteen
Engels Wilgenteen groeit al eeuwenlang in 
Somerset,  het heeft de unieke eigenschap 
om gedurende 30 tot 40 jaar uit dezelfde 
kroon te regenereren. De kleur variaties 
worden op natuurlijke wijze verkregen door 
het koken en het strippen van de schors.

natuurlijke uitvaartmanden



Wilgenteen Cromer Rond Wit

De "Regenboog" uitvaartmand

WilgenteenBegraven - Cremeren
GreenCoffins zijn geschikt voor begraven, 
natuurbegraven en voor cremeren.

GreenCoffins uitvaartmanden zijn voor 
crematie goedgekeurd door de Landelijke 
Vereniging van Crematoria (LVC). Dit is 
terug te lezen op de website van de LVC.

Natuurbegraafplaatsen
Voor begraven is het belangrijk om te 
weten dat er aan GreenCoffins geen 
voor het milieu schadelijke stoffen zijn 
toegevoegd (ook geen spijkers, schroeven 
etc.), ze blijven daardoor volledig biologisch 
afbreekbaar. 
Al onze gekleurde producten zijn bewerkt 
met biologisch afbreekbare verf op 
waterbasis. 

De Regenboog uitvaartmanden
De regenboog wordt door velen gezien als 
symbool voor het pad van het leven dat wij 
mensen gaan. Onze regenboog uitvaart- 
mand is hierop geïnspireerd. De mand 
wordt gemaakt van Engels Wilgenteen 
dat al sinds eeuwen geteeld wordt op de 
‘Somerset Levels’ in Engeland.



Wilgenteen Eco Pod

Wilgenteen Eco Pod Naturel

Wilgenteen Wilgenteen Eco Pod
Deze uitvaartmand heeft lage opstaande 
zijden en lijkt daarmee op een baarplank. 

Door gebruik te maken van de bolvormige 
deksel wordt het een uitvaartmand, zonder 
de deksel is het een baarplank met iets 
verhoogde zijden.

De mand is zowel in de donkere als in de 
lichte uitvoering verkrijgbaar.

www.greencoffins.nl

natuurlijke uitvaartmanden



Bananenblad Casket Cerise

Bananenblad Casket Ebony 

Caskets

De gevlochten caskets bestaan overwegend 
uit Bananenblad en worden geaccentueerd 
door zowel Pandanus als door met 
plantaardige kleurstof behandelde rotan. 
De caskets worden handmatig in Indonesië 
vervaardigd en dragen het Fair Trade 
keurmerk. De kwaliteit en de degelijkheid 
van de uitvaartmand wordt gewaarborgd 
door de massieve bodem en door het 
sterke bamboe en rotan frame.



Pine Eco Casket

PinBoo Casket

Caskets
Pine
Pine is een snelgroeiende wintergroene 
boom. Deze bomen komen voor op het 
grootste deel van het noordelijk halfrond 
en worden wereldwijd gebruikt voor het 
maken van planken en houtpulp. Ook 
worden ze gekweekt voor werkhout. 
De bomen die wij gebruiken komen van een 
snel groeiende FSC gecertificeerd ras, ze 
groeien tot wel 25 meter hoog en kunnen 
in minder dan 7 jaar worden geoogst. De 
bomen worden speciaal voor dit doel 
gekweekt.

Bamboe
De Bamboe casket heeft een Pine basis 
waarop Bamboe stroken zijn bevestigd en 
draagt het Fair Trade keurmerk. 

www.greencoffins.nl

natuurlijke uitvaartmanden
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natuurlijke uitvaartmanden

Uw natuurlijke uitvaartondernemer:

GreenCoffins from nature to... nature

Postbus 412, 2220 AK Katwijk (ZH)
Telefoon: +31 (0)6 22 43 80 80
www.greencoffins.nl


