Over de Hoeksch Hout grafkist
De Hoeksch Hout grafkist is afkomstig van gekapte bomen uit de Hoeksche Waard.
Hiervoor worden diverse houtsoorten gebruikt zoals bijvoorbeeld eiken, essen,
kastanje, elzen, berken, iepen of populier. Deze bomen worden in de Hoeksche
Waard gekapt door onze lokale partners die met zorg voor de omgeving werken.
Daarbij is ons uitgangspunt dat wij werken met bomen die beschikbaar komen: dit
kan dus per periode verschillen. Wij streven er wel naar om altijd een diverse
voorraad stammen van verschillende houtsoorten op voorraad te hebben. Wij zagen
deze stammen vervolgens in onze eigen zagerij tot planken en balken. deze planken
worden gedroogd in een van onze droogcellen. Wij maken hier in onze eigen
werkplaats vervolgens vele producten van, waaronder meubelen, borrelplanken en
ook grafkisten.

Eigenschappen grafkist
- 100% Ecologisch, duurzaam en ambachtelijk met de hand vervaardigd
- Van echte Hoeksche Waardse bomen
- Houtsoorten eiken, essen, kastanje, elzen, berken, iepen of populier
- Uitgevoerd met houten pennen om de kist te sluiten
- Bekleding gemaakt van natuurlijke materialen zoals ongebleekt katoen of jute

Boompaspoort
Gekapte bomen krijgen bij ons direct een boompaspoort. Dit betekent dat verwerkt
hout u altijd is te herleiden welke soort het is, waar de boom heeft gestaan, waarom
en wanneer de boom gekapt is.

Bomen planten
Bij elke geleverde grafkist planten wij een gedenkboom (Witte Himalaya Berk) van 60
euro die nabestaanden kunnen opdragen aan hun overleden dierbare. Deze bomen
worden in de Hoeksche Waard geplant om zo onze omgeving te vergroenen en de
lokale biodiversiteit te vergroten. Hiermee compenseren wij gebruikt hout direct in de
eigen omgeving. Hoeksch Hout plant ieder jaar honderden bomen terug: om dit te
realiseren organiseren wij o.a. boomplantdagen.

Uw wens
Heeft u een specifieke wens? Wij kunnen door onze eigen zagerij en werkplaats snel
leveren. U kunt hiervoor contact opnemen met ons via onderstaande gegevens.
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