
ljusa minnen



BESTÅENDE SKÖNHET MED HÅLLBAR TEXT 

Vårt texttryck blir som ett med gravstenens yta, utan urgröpningar och skrovligheter 
där smuts och föroreningar annars lätt samlas och förstör. Vi kan erbjuda en mängd 
olika färger, allt utefter tycke och smak, så skapa 
din sten och låt text och bild tala sitt tydliga 
språk.

 
ENKELT OCH  
UNDERHÅLLSFRITT

Våra gravstenar kräver inget 
underhåll utan endast minimal 
skötsel i form av rengöring. De 
är fria från angrepp utav mossa, 
alger och frostsprängning så 
det räcker att torka med en fuk-
tig trasa och lite rengöringssprej 
och du får en sten, lika vacker  
som om den vore ny.

 
VACKER OCH STÄMNINGSFULL 
DESIGN MED BILDTRYCK

Att trycka hållbara bilder ger dig 
möjligheten att designa en sten 
som är unik och precis som du 
vill ha den. De rena och enkla 
linjerna från våra minnesstenar 
i kombination med en vacker 
bild ger ett elegant intryck där 
varje sten bär på sin egen  
berättelse utav minnen.

  
SÄKERHET OCH  
LÅNGSIKTIGHET

Våra stenar står stabilt och väger uppskattningsvis ⅓ utav vad den traditionella 
stenen gör vilket ökar säkerheten på våra kyrkogårdar. Detta innebär också att 
stenen är enklare att montera och textkomplettera samt är ett långsiktigt och hållbart 
val av minnesmärke.

BESÖK VÅR HEMSIDA FÖR ATT SE ALLA  
STENAR OCH MATERIALVAL

WWW.VITASTENAR.SE

 

HÅLLBAR TEXT

VACKERT BILDTRYCK



LJUSA MINNEN

Vita Stenar är som ljusa minnen, där varje sten 
bär på en bit historia från våra nära och kära.

De ger en plats för eftertanke och tröst och 
fångar ett ögonblick utav livet som varit, när 

sorgen och saknaden är stor.

Vita Stenar ger en vacker plats för att mötas 
och för att minnas.



LÅT DESIGNEN TALA

Att laborera med färger, former och bilder är viktigt för att skapa en tilltalande hel-
hetskänsla. Vårt designverktyg på vår hemsida ger dig friheten att designa en sten 
som är unik och precis som du vill ha den. Med mängder av färger och former att 
välja bland är möjligheterna näst intill oändliga. Du kan beställa din sten direkt på 
vår hemsida.

Välj en utav våra färdiga modeller nedan eller skapa  
din egen minnessten på www.vitastenar.se

Mått i mm (h/b/d) 
700x500x100 

Färg: Everest 
Bild: Markusin-001

Textfärg; Svart
Font: Monotype Corsiva

Mått i mm (h/b/d) 
700x500x100

Färg: Clamshell
Bild: Markusin-003

Textfärg: Guld
Font: Monotype Corsiva

Mått i mm (h/b/d) 
700x500x100

Färg: Clamshell
Symbol: Havsfåglar

Textfärg: Svart
Font: Monotype Corsiva

Mått i mm (h/b/d) 
800x500x24 

Färg: Glacier White  
Bild: Markusin-002

Textfärg; Mörkgrå
Font: Monotype Corsiva
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Mått i mm (h/b/d) 
700x500x100

Färg: Everest
Symbol: Ängel

Textfärg: Svart
Font: Monotype Corsiva

Mått i mm (h/b/d) 
700x500x100

Färg: NightSky
Symbol: Händer

Textfärg: Vit
Font: Monotype Corsiva

Mått i mm (h/b/d) 
400x500,x, 12-100

Färg: Glacier White
Symbol: Kors 1

Textfärg: Svart
Font: Arial

Mått i mm (h/b/d) 
500x400x100

Färg: NightSky
 

Textfärg: Vit
Font: Arial

Mått i mm (h/b/d)  
850x490x150

Färg: Glacier White Textfärg: Svart
Font: Monotype Corsiva

Mått i mm (h/b/d) 
700x500x100

Färg: Nightsky
Bild: Markusin-004

Textfärg: Vit
Font: Monotype Corsiva

Mått i mm (h/b/d) 
500x400x100

Färg: NightSky
Bild: Markusin-005

Textfärg: Vit
Font: Arial

Mått i mm (h/b/d) 
500x700x100

Färg: Dove
Symbol: Kors 2

Textfärg: Svart
Font: Arial
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FÄRGER

Färger är viktigt för helhetsintrycket och nedan hittar du ett urval av våra standard-
färger. Det finns många fler att välja bland på vår hemsida.

SYMBOLER

Alla våra stenar går att få med traditionella symboler. Vi kan trycka mycket detaljerade 
figurer och valmöjligheterna är oändliga. Nedan finner du ett urval av de vanligaste.    

En vacker sten när saknaden 
och längtan känns tung



Stenen monteras ner på kyrko-

gården. Detta görs av begravnings-

byrån eller av gravstensägaren.

Begravningsbyrån  tar emot stenen 

Stenen skickas till tryckeri

LÅT FAVORITPLATSEN 
FÖLJA MED

Kanske tyckte mamma mycket om havet, 
morfar att fiska och farmor fann ro när 
hon fjällvandrade. Det är så vi vill minnas 
våra nära och kära och ta med en liten bit 
utav det som dom älskade för att bevara 
det fina minnet och skapa en plats för att 
mötas och minnas. 

På vår hemsida www.vitastenar.se kan 
du enkelt välja en stenmodell och ladda 
upp din egen bild eller använda en bild 
från vårt bildgalleri. 

PROCESSEN:

TEXTKOMPLETTERING 
OCH RENOVERING

Våra stenar är lätta att hantera, frakta och 
bearbeta. Detta innebär att du inte redan 
vid beställningen behöver ta ställning till 
vad som ska stå där om 10, 20 år, utan 
när den tiden kommer gör vi enkelt ett 
omtryck utav hela stenen.



BESTÄLL DIN STEN VIA VÅR HEMSIDA

Samspelet mellan form och funktion gör Vita Stenar till ett hållbart alternativ utav 
minnessten. Vi skapar bekymmersfria och lättskötta stenar i kompositmaterialet 
DuPont™Corian®. Materialets enkla, mjuka framtoning ger en sten som lämnar 
plats för både personlighet och hög kvalitet.

I vår broschyr finner du ett urval av våra olika modeller. Hittar du inte det du söker 
så är du välkommen att besöka vår hemsida och ta hjälp av vårt designverktyg för 
att rita och beställa din egen sten. 

Tillsammans skapar vi ljusa minnen.

KONTAKTINFORMATION

Eric Wintzer
Mobil  0701 -84 99 31

VITA STENAR
Katrinerovägen 1 A
417 49 Göteborg

Epost  info@vitastenar.se
Webb  www.vitastenar.se

Upplaga tryckt April 2013


