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Keramische urnen 

 

Basis urnen 

Keramische basis urnen 

Lokaal geproduceerde keramische urnen die met 

de hand gemaakt zijn, waardoor elke urne uniek 

is. Deze urnen kunnen zowel binnen als buiten 

geplaatst worden. 

Maten: 

- Basis urne 1: tot 6 kg 

- Basis urne 2: tot 15 kg 

- Basis urne 3: tot 25 kg 

- Basis urne 4: tot 60 kg 
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Keramische urnen 

 

Spiraal urnen 

Deze keramische urnen zijn steengoed gebakken op 1.240 °C. Dit maakt ze winterhard en dus 

bestand tegen alle weersomstandigheden. 

Maten: 

- Small: tot 3 kg ( 7cm op 7cm) 

- Medium: tot 5 kg (9cm op 9cm) 

- Large: tot 10 kg (10cm op 10cm) 

 

Deze urne is verkrijgbaar in vier kleuren: 

 
 

Crème Crème - blauw 

 
 

Crème - grijs Grijs 
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Keramische urnen 

 

Urnen met pootafdruk 

De matte urnen met goudkleurige pootjes hebben een strakke maar warme uitstraling dat past 

in elk interieur. 

Maten: 

- Small: tot 15 kg 

- Medium: tot 40 kg 

- Large: tot 65 kg (op bestelling) 

Deze urne is verkrijgbaar in zes kleuren: 

 

 

 

Donkergrijs  Crème 

 

 

 

Donkerbruin  Zand 
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Keramische urnen 

 

 

 

 

Lichtblauw; 

Enkel verkrijgbaar in small 

 Groen; 

Enkel verkrijgbaar in small 
 

 

Paddenstoel urnen 

Deze keramische paddenstoelen kunnen zowel binnen als buiten geplaatst worden. Er is keuze 

tussen een paddenstoel met of zonder witte stippen. 

Maten: 

- Kleine paddenstoel: tot 20 kg 

- Grote paddenstoel: tot 60 kg 
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Keramische urnen 

 

Pot en co 

Pottenbakster Ilse Theunissen, eigenaar van Pot en co in Oudenburg, bakt sinds enkele jaren 

haar eigen potten en decoratieve stukken. In samenwerking met Somnia worden een reeks 

urnen gemaakt in keramiek. Deze urnen zijn allemaal handgemaakt en uniek. 

Naast het vast assortiment zijn er in de shop nog enkele andere unieke urnen te bezichtigen. 

PC01 PC02 

  

Voor een kat of hond tot 2 kg. Voor een kat of hond tot 5 kg. 

 

PC03 PC04 

  

Voor een kat of een hond tot 8 kg. Voor een kat of een hond tot 15 kg. 
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Keramische urnen 

 

 
PC05 PC06 

  

Voor een kat tot 8 kg. Voor een kat tot 5 kg. 
 

 

PC07 PC08 

  

Voor een kat tot 5 kg. Voor een kat tot 5 kg. 
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Keramische urnen 

 

 

PC09  

 

 

Voor een kat tot 1,5 kg.  
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Porseleinen urnen 

 

Konijnen urnen 

Een porseleinen urne in de vorm van een konijntje met onderaan een eenvoudige 

schroefsluiting uit RVS. 

De urne heeft een inhoud van 0.25 l (17 cm x 10 cm). 

 

Deze urne is verkrijgbaar in twee kleuren: 

 

 

Wit blinkend 

 

Beige blinkend 
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Houten urnen 

 

Houten foto-urne 

Maten: 

- Small: tot 25 kg ( l 225 x h 175 x b 52 ) 

- Large: tot 50 kg ( l 225 x h 185 x b 95 ) 

 

 
 

 
 

 

Houten kist 

Maten: 

- Small: tot 5 kg ( l 120 x b 90 x h 85) 

- Medium: tot 25kg ( l 180 x b 120 x h 85) 

- Large: tot 50 kg ( l 210 x b 190 x h 105) 
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Houten urnen 

 

Houten blok 

Maten: 

- Small: tot 12 kg ( l 120 x b 90 x h 110) 

- Medium: tot 30 kg ( l 160 x b 130 x h 150) 

- Large: tot 50 kg ( l 170 x b 140 x h 160) 

 

  
 

 

 

Houten ronde urne 

Maten: 

- Small: tot 2 kg ( D 120 x h 55) 

- Medium: tot 5 kg (D 140 x h 60) 
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Houten urnen 

 

Houten fotoblokken 

Deze urnen zijn gemaakt uit hout en zijn achteraan voorzien van een veilige sluiting.  

Maten: 

- Small: (tot 12 kg) : h 12,7 cm x b 8,6 cm x d 9,1 cm 

- Medium: (tot 20 kg): h 14,7 cm x b 10,2 cm x d 10,9 cm 

- Large: (tot 35 kg):  h 16,5 cm x b 12,2 cm x d 12,4 cm 

 

 

 

Deze urne is verkrijgbaar in drie kleuren: 

   
Beuk Kers Zwart 
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Houten urnen 

 

Houten fotokaders 

Alle fotokaders zijn vervaardigd uit hout. De assen worden bewaard in een buisje of 

hartje.  

 

Fotokader naturel 

Afmetingen: 13 cm x 13 cm 

 

 

 

Fotokader zilver 
Afmetingen: 13 cm x 18 cm 

Fotokader Bruin 
Afmetingen: 13 cm x 18 cm 
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Metalen urnen 

 

Metalen basis urnen 

De metalen basis urnen zijn eenvoudig en ogen sober. 

Maten: 

- Extra small: tot 15 kg 

- Small: tot 20 kg  

- Medium: tot 35 – 40 kg 

Deze urne is beschikbaar in vijf kleuren: 

   

Brons Crème Zwart 

 

  

 

 Grijs Zand  
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Metalen urnen 

 

Hoge urnen 

Deze urnen zijn vervaardigd uit messing en andere hoogwaardige metalen. Om de 

duurzaamheid van de kwaliteitsproducten te garanderen wordt ieder product voorzien van 

GlossCoat™-technologie. Dit is een unieke laklaag die de urn beschermd en tegelijkertijd 

voorziet van een glanzende afwerking. 

Maten: 

- Extra small: tot 10 kg 

- Small: tot 25 kg 

- Medium: tot 40 kg 

 

Deze urne is beschikbaar in twee kleuren: 

 

Bruin 

 

Donkergrijs 
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Metalen urnen 

 

Lage urnen 

Maten: 

- Small: tot 15 kg 

- Medium: tot 20 kg 

- Large: tot 40 kg 

 

Deze urne is beschikbaar in drie versies: 

   

Bruin 

(enkel small) 

Donkergrijs Zilver 

 
 

Theelicht urnen 

Deze urnen zijn geschikt voor dieren tot 12 kg. 

Afmeting: 12 cm hoog. 

 

Deze urne is beschikbaar in twee kleuren: 

  

 

Grijs Bruin  
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Metalen urnen 

 

Hartvormige urnen 

 

Deze urnen zijn beschikbaar in vijf versies: 

 

Bruin met meerdere pootjes 
- Small: tot 1kg 

2 gouden pootafdrukken 

- Medium: tot 12 kg 

5 gouden pootafdrukken 

- Large: tot 30 kg 

5 gouden pootafdrukken 

 

Grijs met één pootje 
- Small: tot 1 kg 

- Medium: tot 12 kg 

 

 

Grijs met meerdere pootjes 
- Small: tot 1 kg 

2 zilveren pootafdrukken 

- Medium: tot 12 kg 

2 zilveren & 3 gouden pootafdrukken 

- Large: tot 30 kg 

2 zilveren & 3 gouden pootafdrukken 
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Metalen urnen 

 

 

Zilver met twee pootjes 
- Large: tot 30 kg 

- Hoogte: 15cm 

 
Zilver zonder pootafdrukken 

- Small: tot 1 kg 

 

 

 

 
De hartvormige urnen in maten small en medium 

zijn combineerbaar met een zilveren of gouden 

staander. 
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Metalen urnen 

 

Druppelvormige urnen 

Maten: 

- Small: 0.15 l, tot 1 kg 

- Medium: 0.7 l; tot 25 kg 

- Large: 3.3 l; tot 65 kg (enkel op bestelling) 

 

Deze urne is beschikbaar in vier kleuren: 

  
Blauw Bruin 

  
Grijs Rood 
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Metalen urnen 

 

Poezen urnen 

Deze urne is uit messing en andere hoogwaardige metalen vervaardigd. Om de duurzaamheid 

van de kwaliteitsproducten te garanderen wordt ieder product voorzien van GlossCoat™-

technologie. Dit is een unieke laklaag die de urn beschermd en tegelijkertijd voorziet van een 

glanzende afwerking. 

Maat: 0.3 l; tot 10 kg (hoogte van 22 cm) 

 

 

Deze urne is beschikbaar in drie kleuren: 

   
Brons Wit Zwart 
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Kunststof urnen 

 

Poezen urnen 

Staande poes 

Deze urne in hars is voorzien van een veilige sluiting onderaan. 

Maten: 22cm x 10,2cm x 12,7cm. 

 

Deze urne is beschikbaar in drie kleuren: 

 
  

Crème Bruin Zwart 
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Kunststof urnen 

 

Liggende poes 

Deze urne in hars is voorzien van een veilige sluiting onderaan. 

Maten: 13,2cm x 22cm x 11,6cm 

 

Deze urne is beschikbaar in drie kleuren: 

  

Crème Bruin 

 

 

Zwart  
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Artistieke urnen 

 

Do-K urnen 

Kunstwerk met de as van uw dierbaar huisdier. 

Dominique Vermander, galerij-houdster van de Art-hill Galerie in Jabbeke/Stalhille, maakt 

Kunst-urnen. A ‘Piece of Art’ is a Memory for Ever. Ze startte hiermee na het overlijden van 

haar eigen hondjes Fiston en Fernandel. De asurnen kregen een herkenbare naam mee:  ‘Do-K 

Urnen’ (geschikt voor mens en dier). De kunstenares geniet al geruime tijd faam met haar 

glaswerk. De gewezen winnares van de “Permekeprijs” van Jabbeke, startte in 2006 met een 

kleine galerie, waar ze werken van zichzelf maar ook van nationale en internationale 

kunstenaars een plaats geeft.  

Deze urnen zijn geschikt voor dieren tot 15 kg. 

Do-K bol 

 

Do-K urne 

  



24 

Strooibussen 

 

Strooibussen 

Maten: 

- Small: 0,4 l; tot 15 kg 

- Medium: 0.7 l; tot 25 kg 

- Large: 1.5 l; tot 50 kg 

 

Deze urne is verkrijgbaar in drie versies: 

 
 

 
Wit met pootjes Gekleurd met hondjes Gekleurd met katjes 

(enkel in small) 
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Het volledige gamma kan bekeken worden op volgende websites: 

https://www.desaer.be/nl 
 
https://www.westdecor.be/ 
 

  

https://www.desaer.be/nl
https://www.westdecor.be/
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