En bæredygtig afsked på livet
Det er ikke kun i trafikken, eller når vi handler madvarer, at vi er
miljøbevidste.
Lysten til at passe på miljøet følger os hele vejen til graven.
Mange efterspørger nemlig økologiske, bæredygtige eller let nedbrydelige kister, fortæller bedemand Per Rosenfeldt.
Bedemanden har derfor valgt at tilbyde en ny type kiste, som er
produceret efter bæredygtige og økologiske principper. Kisten er
opbygget i massivt fyrretræ, der kommer fra de nordiske skove,
som er certificeret bæredygtigt skovbrug med vægt på miljøværdier og ansvarlighed. Lim samt eventuel overfladebehandling
er alle svanemærkede produkter, og den indvendige del består
udelukkende af økologisk bomuld og uld.
“Vi har oplevet en stigende efterspørgsel på bæredygtige og
økologiske kister. Den tendens vil vi naturligvis gerne bakke op
om,” fortæller Per Rosenfeldt, der sammen med medarbejderen,
bedemand Carina Sørensen, altid har den døende, den afdøde og
de pårørende i centrum.
“Derfor vil vi naturligvis gøre alt for at opfylde særlige ønsker og
behov,” fortæller Per Rosenfeldt videre.
“Vi har oplevet en stigende efterspørgsel på bæredygtige
og økologiske kister. Den tendens vil vi naturligvis gerne
bakke op om.” Bedemand Per Rosenfeldt.

Bæredygtige
og økologiske
kister
Bedemand Rosenfeldts nye
kister er produceret efter
bæredygtige og økologiske
principper.
Kisterne er opbygget i massivt fyrretræ, der kommer
fra de nordiske skove, som er
certificeret bæredygtigt skovbrug med vægt på miljøværdier og ansvarlighed.
Limen, som bruges til at
samle kisterne, samt eventuel
overfladebehandling er alle
svanemærkede produkter.
Som indvendig polstring
er der anvendt økologisk
naturbomuld. Fyld til sider,
madras og pude er af økologisk fåreuld.
En økologisk og bæredygtig
kiste har de samme anvendelsesmuligheder som en
traditionel kiste.
Udover økologiske og
bæredygtige kister tilbyder
Bedemand Rosenfeldt også
miljøurner.

Ønsker man begravelse eller bisættelse i en traditionel kiste er
det naturligvis stadig muligt hos Bedemand Rosenfeldt.
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