
Phoenix Urnen  
Nieuw: De “Basic Line” serie 

Om voor een groter publiek de 
handbeschilderde Phoenix Urnen® 
bereikbaar te maken, zijn we be-
gonnen met de ontwikkeling van 
een nieuwe serie eenvoudigere      
decoraties (de “Basic Line”-serie). 
 
Van de meeste bestaande ontwerpen is 
nu ook een “eenvoudige” uitvoering be-
schikbaar, maar uiteraard wel met     
dezelfde hoge kwaliteit beschildering.  
 
Doordat deze urn-decoraties een kortere 
schildertijd hebben, is de kostprijs ook 
een stuk lager.  
 
Deze serie decoraties is in principe    
leverbaar op ieder model dat wij in ons 
assortiment hebben. 
 
Ook is deze serie mogelijk als speciaal-
opdracht (prijs op aanvraag), en natuur-
lijk ook in een versie voor buiten. 

Boven: Een voorbeeld  van een “Basic Line” decora-

tie: de vaas-urn “Roos”, bestelnummer BL-8016 

Vorig jaar hebben we de “Urn-schaal” geïntro-
duceerd ter gelegenheid van het tienjarig be-
staan van ons atelier. Ook deze Urnschaal is  
leverbaar met een “Basic Line” decoratie, 
evenals de piramide urn. 
 
Deksel-urn nieuw model (PU2)                     
Onlangs hebben we weer een nieuw model 
ontworpen, de “Deksel-urn” (PU-2, zie foto 
links).  
Dit model urn is leverbaar als urn voor de  
volledige asbestemming (ruim 3.5 liter inh.)
met een deksel met waxinelichtje. Desge-
wenst kan de deksel van dit model ook      
geleverd worden in een gesloten vorm, dus 
zonder waxinelichtje bovenop.  
 
Ook dit model kan worden uitgevoerd met 
een “Basic Line” decoratie. 

 Onder: het nieuwe model: De Dekselurn (PU-2) 



Foto links: Een 

voorbeeld van een 

eenvoudige versie 

(“Basic Line”) 

van decoratie 

1040 (Roodborstje 

op dennentak). Dit 

is tevens een 

nieuw model urn 

(dekselurn PU-2), 

dat sinds kort in 

ons assortiment is  

opgenomen.  

 

Uiteraard is deze 

decoratie ook  

gewoon als    

vaasurn  

leverbaar. 

 

 

Op de foto links:  

Nog een voorbeeld  

van een “Basic Line”  

decoratie:    

“Koolmeesje”.           

Eventueel kan zo’n        

decoratie ook weer       

wat uitgebreid worden  

met eigen ideeën            

van de familie 

Foto boven: Ook de Urn-schaal kan gedeco-

reerd worden met een ontwerp uit de “Basic 

Line”. Het is ook mogelijk om eerst geheel 

vrijblijvend een ontwerpschets te laten maken 

om een indruk te krijgen  van hoe de decoratie 

er uit komt te zien 

Foto boven: een speciaalopdracht urn met 

een motorfiets (in dit geval de motorfiets van 

de overledene, een Honda nighthawk)             
*note: omdat dit een persoonlijke speciaal-opdracht is, 

mag deze foto van de motorfiets-urn niet verder online 

gepubliceerd worden.  © Phoenix Urnen. 

Foto rechts: 

een nieuw ge-

schilderd ont-

werp urn met 

een zeilboot 

(vrij naar H.W. 

Mesdag). 

We gaan de 

komende tijd 

de soorten  

decoraties ver-

der uitbreiden, 

om zo meer 

thema’s als 

decoratie aan 

te kunnen bie-

den. 

Levering via de diverse uitvaartondernemingen, crematoria enz. 

Phoenix Urnen®                website: www.phoenixurnen.nl  
Assen                               online catalogus: www.urncatalogus.nl 
tel. 06 - 111.51.434           email: info@phoenixurnen.nl  


