
 

Blomster til begravelse 

Vi har mye erfaring med blomster til begravelse og kan veilede deg om blomstervalg hvis du har 

behov det. Vi er en liten bedrift med personlig service, og rom for tilpasning til deres ønsker. 

 

 

For de nærmeste 

De nærmeste sørger vanligvis for pynting av kisten. Dere er velkommen til å komme innom oss for en 

prat om stil og farger, hvis dere ønsker det. I dyrkingssesongen kan vi gå en runde i åkeren for å velge 

blomster og farger. Om man ikke ønsker å komme innom går det like greit, vi kan avtale pr telefon 

eller mail.  

Vi har utviklet en måte å pynte kisten på som vi kaller blomstereng, hvor vi pynter hele den flate 

delen av kisten med et luftig blomsterdekke. Den kan varieres i farger og hvor naturtro den er.  

 

 

 

 



 

 

Vi lager også mer tradisjonell kistepynt, eller en 

blanding av tradisjonell form og en mer organisk 

stil. Av alle blomstene i en begravelse er 

kistepynten kanskje den som mest personlig kan 

gjenspeile avdøde, og vi legger stor vekt på å 

finne løsninger som føles riktig.  

 

 

 

 

 

 

Vi lager kranser i tre størrelser og hjerter. Bårebuketter er også mye brukt. De fleste ønsker bånd på, 

og de håndskriver vi for et mer personlig inntrykk. Vi kan også skaffe maskintrykte bånd, og noen 

ønsker ikke bånd, bare kort.  

 



Miljø 

Våre egendyrkede økologiske blomster er et svært godt miljøvalg, og utenom dyrkingssesongen vår 

jobber vi for større gjennomsiktighet og bedre miljøvalg i blomsterbransjen. Spør oss gjerne om dette 

hvis du er interessert. Vi har også kuttet ut all bruk av blomsterskum som inneholder mikroplast og 

erstattet det med et helt nedbrytbart produkt laget av mineraler og vegetabilier. Vi bruker også 

nedbrytbare bånd, slik at alt vi leverer til begravelse helt nedbrytbart.  

 

   

 



Veiledende prisliste 

Kistepynt blomstereng kr 4000 

Kistepynt blomstereng ca halv lengde kr 2500 

Tradisjonell kistepynt 3500  

Tradisjonell kistepynt liten kr 2500 

Krans medium (ca 50 cm) kr 1900 

Krans stor (ca 60 cm) kr 2300 

Krans ekstra stor (ca 70 cm) kr 2600 

Hjerte medium (ca 40-45 cm) kr 1900 

Bårebukett liten kr 600 

Bårebukett medium kr 900 

Bårebukett stor kr 1200 

 

Bånd kr 150  

Prisen kan økes hvis det er særlig mye tekst 

 

Frakt og klargjøring av kistepynt kr 500 innen Oslo 

Prisen inkluderer at vi avtaler med begravelsesbyrå og gjør alt klart til dere ankommer kirken 

 

Frakt med bud kr 120 innen Oslo, kr 150 i Oslo omegn 

Kr 80 pr ekstra kolli 

 

Vi kan også avtale henting hos oss på Abildsø 

 

Kontakt oss for mer informasjon eller for bestilling: 

Telefon verksted/butikk 465 16 511  

Epost verksted@blomsterhagen.no 
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