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At vælge den rigtige gravsten
Det vigtigste for mig, er at I som kunder finder den rigtige gravsten
til jeres afdøde.
Vi er alle forskellige og det er mine gravsten også, ikke to er ens.
Skal gravstenen være en natur/marksten, en jetbrændt granit, eller
en poleret granit?

Rød, sort, blålig, gråtonet,
eller meleret ?
Størrelsen 50cm bred x 40cm høj er god til urne gravsteder med
hæk omkring.
En 80cm bred x 60cm høj egner sig bedre til dobbelte gravsteder,
men alle størrelser kan fremstilles.
Skal formen være firkantet, oval, måske med en højere bue i
venstre side?

Muligheder og valg
Jeg vil sørge for at I får alle muligheder forevist,
så kan vi sammen vælge det rigtige for jer.
Dette afhænger af hvilken måde gravstedet skal bruges på,
og hvilke personlige detaljer vi kan tilføje på gravstenen.
Den selvstændige og hans logo
Gartneren og hans ynglings rose
Advokatsekretæren som gik
meget sirligt op i skrifttyper og
opsætning.

Sygeplejersken med sit lille lommeur som altid var ved hendes
side, og som nu ønskes nedfældes i gravstenen.
Cykelmekaniker eller Brolægger titler som står for det arbejde
afdøde, med daglig stolthed, udførte
Fødsels- og dødsdatoer, med stjerne og kors eller den mindre
religiøse med en bindestreg.

Mulighederne er mange.

Skriften på gravstenen - Sandblæst
Inskriptionen på gravstenen, kan udføres på flere forskellige
måder. Man kan sandblæse (indgravere) inskriptionen ind i
gravstenen, i almindelig dybde og efterfølgende male i en farve
som giver en god kontrast til gravstenen, dog vil malingen med
tiden forsvinde og de skal jævnligt males op.
Her er de mest brugte skrifttyper

Højt elsket, dybt savnet
Man kan også sandblæse (indgravere) inskriptionen i en dyb
udgave, det gør at når malingen forsvinder så kan inskriptionen
stadig læses idet dybden, giver en skyggevirkning til gravstenens
forside. Denne form for inskription er vedligeholdelsesfri, da den
ikke skal renses og males op jævnligt.

Dekorationer - Sandblæst
Dekorationerne kan være sandblæst, (indgraveret) i gravstenen som
inskriptionen, og efterfølgende malet f.eks. sort eller lysegrå.

Dekorationerne kan selvfølgelig også males
i forskellige farver, vi maler dem flere gange
og lakerer med klar lak til sidst for god
holdbarhed.

En dekoration kan også være
håndhugget, skåret, et relief eller
patineret m.m.

Man kan også sandblæse (indgravere) dekorationerne i gravstenen
i den dybe udgave, så de på den måde bliver vedligeholdelsesfri.

Skriften på gravstenen - Bronce
Man kan montere bronce tegn (uden på) gravstenen, bronce tegn
er normalt bronce farve med lak, men de fås også patineret i flere
forskellige farver og overfladebehandlinger.

Dog skal man være opmærksom på, at lakken på bronce tegnene
bliver nedbrudt, overfladen bliver mørk i kanterne, for til sidst at
blive irgrønne.
Bronce tegn kan ligeledes
fås i sammenhængende
skrifttyper, de er meget
brugt på de ujævne og ru
natur/mark sten

Dekorationer - Bronce
Dekorationer kan også være i bronce, aluminium eller i stål, med
alm. Bronce farve, patineringer eller farver.

Broncestøberen kan også lave specielle
dekorationer, f.eks. efter tegninger eller
modeller.

Plænesten eksempler

Granittype – Halmstad
Skrifttype – Volta

Granittype – Finsk grå
Skrifttype - Skriveskrift

Granittype – Vånga
Skrifttype - Classico

Granittype – Orion
Skrifttype – Omega Bold

Nogle skrifttyper kan også
fremhæves, så man
sandblæser rundt om
bogstavet og maler
Man kan evt. grovslibe
bogstaverne på fladen

Granittype – Viscont White
Skrifttype – Skriveskrift (fremhævet)

Urnesten eksempler

Granittype – Halmstad Poleret
med ru tilhuggede kanter
Skrifttype – Century Condensed
malet lysegrå

Granittype – Tolga brændt
med ru tilhuggede kanter
Skrifttype – Classico
malet sorte

Granittype – Impala brændt
med brændte kanter
Skrifttype – Skriveskrift
malet lysegrå

Kistesten eksempler

Granittype – Multicolor
med brændte kanter
Skrifttype – Lee
malet sorte

Granittype – Multicolor fuld
poleret monument med sokkel,
hugget/slebet madonna
Skrifttype – Kaligrapfia
malet lysegrå

Granittype – Viscont White
med brændte kanter
Skrifttype – Skriveskrift og
Helvetica
malet sorte

Side til kundes egne noter.
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STENHUGGERI
Jeg hedder Rasmus Chr. Knudsen jeg er uddannet stenhugger med
bronce-medalje ved svendeprøven. Jeg har været i stenhugger
branchen siden 2001, og ejer CPH Stenhuggeri ApS 100%

Her er det stenhuggermesteren selv du taler med.
Jeg fremstiller stenen, udfører inskriptionen, starter kranbilen og
kører på kirkegården med jeres gravsten.
Det betyder, at jeg kan stå inde for mine produkter og service.
Hos CPH Stenhuggeri er det vigtigt, at vi sammen finder ud
af, hvordan I ønsker bruge gravstedet, og sammen finder frem til
hvordan gravstenen gøres personlig.
Hos CPH Stenhuggeri er en aftale en aftale. Jeg overholder de
aftaler vi indgår, så I ikke havner i uheldige situationer med
gravsten som ikke er fremstillet, eller leveret til den aftalte tid.
Jeg sætter vores gamle stenhugger håndværk højt. Jeg har været
granit-stenhuggernes repræsentant på stenhugger fagskolen i
Haslev, indtil fornyligt, hvor skolen blev lukket og den flyttede til
Horsens.
Jeg håber I vil kigge forbi CPH Stenhuggeri, hvor vi sammen kan
tale om jeres behov og ønsker og sammensætte en flot gravsten.
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