PLÆNESTEN
Gravsten i generationer til generationer...

Når man skal vælge den rigtige plænesten
Det kan være uoverskueligt at vælge gravsten.
Der er mange ting man skal tage stilling til.
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Plænesten

Granit: Grå Bohus, Skrifttype: 19

Granit: Vänga, Skrifttype: 9

Granit: Halmstad, Skrifttype: 21

Granit: Viskont White, Skrifttype: 12

Granit: Oliven, Skrifttype: 8

Granit: Blå Orion, Skrifttype: 2

Granit: Halmstad, Skrifttype: 24

Granit: Masi, Skrifttype: 9

Er der tale om en urnegrav, er en plænesten en
mulighed. Muligheden for det at mindes sine kære på
et bestemt sted, er bevaret, samtidig med at plænestenen ikke kræver så meget plads og gør graven let
at holde efterfølgende.
Mange kirkegårde har lokale klausuler og servitutter på
plænesten. På kirkegårdskontoret kan du få udleveret
en oversigt med deres reglement. Vi er selvfølgelig
behjælpelige med at reglerne overholdes.
Plænestenene (også kaldet urneplader) bliver fremstillet hos Gudnason Granit, som gennem 3 generationer
har drevet gravstens- og stenhuggerivirksomhed. De
er eksperter på deres felt og din garanti for et stykke
professionelt arbejde. Ønsker du at se et større udvalg
af gravsten, eller skulle du have specielle ønsker, er du
velkommen til at besøge Gudnason Granit, Industrivej
2 i Give, hvor du altid kan finde eller få lavet netop den
sten som du vil sætte som mindesmærke for din kære.

Granittype og størrelse kan være bestemt
af kirkegården. Vi kan afklare disse regler
for Dem.

Stenfarve og granittyper

Skrifttyper

Hvilken farve skal stenen have?

Mange muligheder
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Stenfarve

Plænestenen er udført med enten poleret eller natur
overflade. Billederne giver et indtryk af, hvordan den
samme granit ser ud i natur og i sleben udførelse.

VIGTIGT: Farverne er kun retningsgivende,
idet granit er et naturmateriale. Der vil
derfor forekomme variationer i såvel struktur
som farvenuance. Det er altså ikke en fejl,
hvis den færdige sten ikke er identisk, med
den prøve du ser. Det er blot et tegn på
materialets naturlighed.

Der er mange forskellige
skrifttyper at vælge imellem her er vist de mest anvendte.
De laves som indhuggede med
farve eller dybblæst uden
farve.
Vi laver også håndtegnede
og håndhuggede specialtyper
efter kundens eget ønske.
Det er også muligt at indhugge
f.eks. afdødes egen håndskrift.

Sort svensk

Natur

Poleret

Masi

Natur

Poleret

Vänga

Natur

Poleret

Viskont White

Natur

Poleret

Impala

Natur

Poleret

Halmstad

Natur

Orion

Natur

Poleret

Poleret
Grå

Natur

Poleret

Dekorationer

Efterskrift

Indhugget med farve eller dybblæst uden farve.

Skal der være en efterskrift?
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Dekorationer

Der er et stort udvalg af dekorationer og kun fantasien
kan sætte grænser. Dekorationerne kan enten udformes
som skrifterne, i sort, hvidt, fremhugget eller dybblæst
uden farve.
Hvis du ønsker en særlig dekoration, kan vi være dig
behjælpelig med at finde andre alternativer.
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Dekorationer
Her er et lille udpluk af de mange
dekorationer vi kan tilbyde.
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Tilbehør
På nogle
kirkegårde
kan man,
ved siden
af plænestenen,
sætte en
granitvase
- rund
eller
firkantet.
En anden
mulighed
er at få
boret et
hul i
plænestenen og
sætte en
metalvase
i, der vil
følge med
stenen.

Tak
Tak for alt
Du vil altid være i vore hjerter
Kærligst tak
Gemt i vore hjerter
Tak for det du gav os
Et hjerte af guld
Vi lever på minderne
Tak for alt og på gensyn
Mindes med kærlighed
På gensyn
I kærlighed
Vi ses
I dyb kærlighed
Lev vel
Ubegrænset kærlighed
Sov sødt
En ven for evigt
Sov sødt lille…
Vores elskede…
Sov sødt kære…
Vores højtelskede…
Sov i fred
Vor kære…
Tak for din omsorg
Elsket i livet, savnet i døden
Tak for al godhed
Livet går, minderne består
Tak for gode minder
Mindet vil leve
Tak for gode år
Minderne lever
Tak for alt mor

Hvil i fred
Vi elsker dig
Fred
Farvel
Elsket og savnet
Et sidste farvel
Altid elsket, altid savnet
Et kærligt farvel
Altid elsket, aldrig glemt
Æret være dit minde
Højt elsket, dybt savnet
Frygt ikke, tro kun
Dybt savnet
Alt af nåde
Vi savner dig
Gemt hos Gud

Efterskrift
Disse kan bruges
som inspiration,
men du er også
velkommen til at
komme med din egen
efterskrift.
Stenens størrelse,
navnets længde og
eventuelle ønsker
til dekoration afgør, om der er plads
til efterskrift.

www.gudnason.dk

