GRAFKELDERS
BOVENGRONDSE GRAVEN
MAUSOLEUMS
VERZAMELGRAVEN

Begraven

www.denboereconorm.nl
www.denboereconorm.be

OVER DEN BOER ECONORM
Den Boer Econorm is onderdeel van DBHolding
(sinds 1883). Wij ontwikkelen, produceren,
leveren en plaatsen een compleet assortiment
van producten voor de inrichting van de openbare
ruimte en begraafplaatsen in het bijzonder. Wij
leveren meer dan 100 producten voor de inrichting
van begraafplaatsen, zoals urnenzuilen, wanden,
kelders, watertappunten, fonteinen, speciﬁeke
bestratingen, zitbanken, bloemschiktafels,
gedenkmonumenten en gieterrekken. Onze
producten en elementen zijn optioneel te leveren
in verschillende deklagen, met gepatenteerde
open- en sluitsystemen voor asbestemmingen
en modulair te bouwen en te leveren, zodat u het
budget kunt afstemmen op de daadwerkelijke
capaciteitsbehoefte, zowel op korte als op lange
termijn.

Duurzaam denken en doen!
Den Boer Econorm (DBE), levert architectonisch beton,
in een eigentijdse vormgeving in vele varianten en
mogelijkheden. Onze kunststof producten zijn recyclebaar
en daar waar wij staal gebruiken letten we erop dat

de grondstoffen voortkomen uit recycling. Voor de
samenstelling van ons (econorm) beton gebruiken we
secundaire grondstoffen ter vervanging van zand en
grind en we betrekken personen bij de productie met
een achterstand op de arbeidsmarkt. Onze producten
voldoen daarmede aan de EU Richtlijn Duurzaam Inkopen
2010/2014.
Dat is duurzaam en maatschappelijk verantwoord
ondernemen!

Begraven boven en ondergronds
Onze producten zijn ontworpen om decennia lang gebruik
te waarborgen. Voor “begraven” leveren wij grafkelders,
bovengrondse graven, mausoleums en verzamelgraven.
Het bijzetten in bijvoorbeeld de grafkelders en
bovengrondse graven is door DBE op een hoogwaardige
techniek gebaseerd. De bijzetting is eenvoudig, veilig,
hygiënisch en niet milieubelastend. Zo dragen wij
bij aan een zorgvuldig beheer en onderhoud van de
begraafplaats en maken we een gedegen exploitatie
mogelijk.

GRAFKELDERS
De grafkelders zijn leverbaar in 4 uitvoeringen,
welke geschikt zijn tot en met het grootste
formaat kist. De grafkelders kunt u stapelen tot
maximaal 4 lagen. Ze zijn leverbaar met en zonder
bodem.

Crypta Basis en Crypta Amplus
De Crypta basis is de standaard
grafkelder. De Crypta Amplus is
geschikt voor het grootste formaat
kist. De Crypta serie kunt u optioneel
voorzien van een manchet welke op
de bovenste laag wordt geplaatst.
Op dit manchet wordt een afdekplaat
geplaatst. Het manchet is aﬂopend
van 40 cm aan de achterzijde tot 20
cm aan de voorzijde. Door gebruik
te maken van een manchet krijgt
het graf een statusverhogende
uitstraling. (Het manchet is niet
mogelijk op de U-Tech Solo en Duo.)

Afmetingen
Crypta Basis
Crypta Amplus

Binnenmaats
(l x b x h cm):
223 x 83 x 70
252 x 127 x 70

Buitenmaats
(l x b x h cm):
240 x 100 x 73
264 x 139 x 73

U-Tech Solo Grafkelders
Deze project grafkelders worden geproduceerd in
een U-vorm. Door de vormen aan elkaar te koppelen
besparen we tussenwanden. Ook deze kelders zijn
stapelbaar tot 4 lagen. De laatste laag wordt voorzien van
een kopwand. De U-Tech technologie laat zich het beste
rekenen bij grotere grafvelden.

U-Tech Duo Grafkelders
Het Duo graf wordt geproduceerd met een lengte van
5,20 meter. Dit zijn 2 graven in de lengte. Naast de
besparing van tussenwanden bespaart u nu tevens op
de zijwanden. De U-Tech graven worden geleverd zonder
bodem. De graven kunt u op een fundatie plaat plaatsen
of een in het werk gestorte vloer.
Afmetingen

Binnenmaats
(l x b x h cm):
U-Tech Solo
243 x 96 x 74
U-Tech Duo per graf 243 x 96 x 74

Buitenmaats
(l x b x h cm):
267 x 120 x 77
267 x 120 x 77

Optionele ventilatie

Drie Beugel systeem

De U-Tech elementen zijn vooral geschikt voor project inrichting
van grotere grafvelden. Door meerdere graven te koppelen kan een
voorziening voor ventilatie aangebracht worden. Hierdoor kunnen
meerdere graven tegelijkertijd ontlucht worden. Dit kan door gebruik
te maken van koolstofﬁlters die geplaatst worden in een uit het zicht
staande kast. De luchtstroom wordt op gang gebracht door een ventilator
welke functioneert op zonne-energie.

De Crypta en de U-Tech serie zijn voorzien
orzien
van een drie beugel systeem. De
drie beugels op elke laag zorgen
voor een stevige ondersteuning van
de kist bij elke bijzetting. Onze optionele
nele
grafslede is volledig afgestemd op het drie beugelsysteem. De grafslede
heeft een opstaande rand van ongeveer 10 cm, waardoor eventueel
lichaamsvocht na het overlijden wordt opgevangen. Na de grafrust kunt
u gemakkelijk en hygiënisch het graf ruimen. Hierna kunt u de grafslede
hergebruiken.

Afdekplaten
Alle grafkelders worden voorzien van een afdekplaat. De afdekplaat is
voorzien van 3 hijsvoorzieningen welke u met vulmiddel kan opvullen of
afdekken met een grafmonument. Aan de onderzijde van de afdekplaat
bevindt zich een uitsparing welke in de bovenkant van de grafkelder valt.

72-uurs service
De Crypta Basis en Amplus zijn ook leverbaar en geplaatst binnen
72 uur in zowel Nederland als België. Een unieke service waar u
gebruik van kunt maken door u eerst te registreren in verband met de
toegankelijkheid van de (begraaf) locatie.

BOVENGRONDSE GRAVEN
Door ruimtegebrek en het stijgende grondwaterpeil
op begraafplaatsen in de Benelux is er in
toenemende mate belangstelling voor bovengronds
begraven. Bovengronds begraven is een schone
en hygiënische vorm van begraven. Het modulaire
systeem van 9 graven is eenvoudig te plaatsen en
in te richten. De maatvoering van de grafkamers
is ruim bemeten en berekend op het formaat
van grotere kisten. Het modulaire systeem wordt
gemonteerd op een fundering van 30 cm dik.
Aan beide zijden is een rand van circa 29 cm
vrijgehouden, welke gebruikt kan worden als
fundering voor verschillende bekledingen, zoals
metselwerk, schanskorven of een architectonische
betonnen wand. De systemen zijn modulair te
koppelen.

kunt u ook overwegen de systemen met elkaar te
verbinden en luchtstroom te genereren met een ventilator
op zonne-energie in combinatie met een koolstofﬁlter.

Geurreductie en ventilatie

Door de vorm van het systeem kunt u in overweging
nemen het systeem te gebruiken als een scheidingswand
of voorziening in een talud. Het systeem krijgt op deze
manier een natuurlijke inpassing in het landschap of
begraafplaats.

Het voordeel van zandgraven is dat er geen of nauwelijks
geur overlast is. Bij het bovengronds begraven systeem
wordt per 3 grafkamers een koolstofﬁlter in het dak
geplaatst. Bij een schakeling van meerdere systemen

Gebruik van het Bovengrondse Systeem
Het bijzetten gebeurd op een eenvoudige manier.
U kunt de kist gemakkelijk in het graf schuiven. Bij
gebruik van een optionele grafslede, schuift u de kist
tijdens de plechtigheid op de grafslede in de grafkamer.
De voorkant van de grafslede sluit u daarna af met
de uitneembare rand. Na de grafrust kunt u het graf
eenvoudig ruimen door de grafslede uit de kamer te
nemen en te reinigen voor hergebruik.
De grafkamer wordt met het open- en sluitsysteem
afgesloten met een kunststof en een natuurstenen
afdekplaat.

MAUSOLEUMS
Mausoleums vormen op begraafplaatsen unieke bouwwerken. Vaak zijn Mausoleums unieke
architectonische bouwwerken op begraafplaatsen en zijn ze een prachtige aanvulling en verrijking van de
begraafplaats. Voor begraafplaatsen is een stijlvolle landschappelijke invulling vereist. Het moet passen in
bestaande structuren en een unieke aanvulling zijn op de uitstraling van de begraafplaats. Door gebruik
te maken van architectonisch beton kunnen we werken met kleuraccenten en zo het mausoleum beter
inpassen op de begraafplaatsen. Het mausoleum kan ook geheel voorzien worden van natuursteen, (led)
licht segmenten en belettering. Den Boer Econorm heeft 12 modellen ontworpen, welke verder ingevuld
kunnen worden met ornamenten.

Basis Mausoleum
Een Mausoleum op basis van 4 bovengrondse graven. In de nissen kunnen
ook meerdere urnen worden bijgezet.

Novus Agoris
Een Mausoleum voor 9 graven bovengronds met mogelijkheden om urnen bij
te zetten. Het Mausoleum is toegankelijk via een deur aan de voorzijde.

Open Basis Mausoleum
De draag elementen (pilaren) van het basis Mausoleum zijn nu open. Er
zijn geen zij, voor en achterwanden. Optisch ziet u onder het dak van het
Mausoleum 2 Crypta Basis grafkelders naast elkaar met een manchet en
afdekplaat. Totaal kunnen er dan 8 graven worden gerealiseerd.

Open Novus Agoris
Ook hier dragen 4 pilaren het dak van het Mausoleum en is de structuur
open, zonder zij-, voor- en achterwanden. Onder het dak ziet u 2 Crypta
Amplus graven naast elkaar met manchet en afdekplaat. Totaal kunnen er
dan 8 graven worden gerealiseerd.

Maatwerk
Het is ook mogelijk een eigen praalgraf of Mausoleum te ontwerpen. Wij
werken samen met gerenommeerde architecten die een Mausoleum kunnen
ontwerpen en ontwikkelen op maat.

VERZAMELGRAVEN
Het Den Boer Econorm verzamelgraf is een modulair
systeem, dat zowel bovengronds als ondergronds
geplaatst kan worden. Het systeem bestaat uit
keerwanden met een hoogte van 2 meter. De lengte is
variabel waardoor u kunt kiezen voor inhoud van 10m3 tot
meer dan 45m3. Optioneel kunt u een luikelement in het
verzamelgraf laten plaatsen. Bij langere verzamelgraven
kunt u meerdere luikelementen plaatsen en hierdoor een
efﬁciënte vulgraad realiseren.
Wij leveren ook ruimingsdozen, welke bijdragen aan
piëteitsvol ruimen van een graf en bijzetting in het
verzamelgraf.

Meer informatie?
Op onze websites kunt u speciﬁeke brochures downloaden op het gebied van:
• Duurzaamheid
• Bovengronds Begraven
• Grafkelders
• Verzamelgraven
• Asbestemmingen
Neem contact op voor nadere informatie, een ontwerp, offerte of bestek!
Den Boer Econorm BV
Nijverheidsweg 41
2102 LK Heemstede
T: +31 (0)23 - 548 12 00
F: +31 (0)23 - 548 12 01
E: info@denboereconorm.nl
W: www.denboereconorm.nl
www.bovengrondsbegraven.nl

Den Boer Econorm België bvba
Kapellekuilstraat 18
B- 2340 Beerse
T: +32 (0)478 – 370 704
F: +32 (0)14 – 620 667
E: info@denboereconorm.be
W: www.denboereconorm.be

