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Kinderurnen van Keruniek

Prijsindicatie en levertijd

Keruniek

In het atelier van Keruniek worden handgevormde en

Handwerk garandeert een unieke en persoonlijke

gedraaide keramische kinderurnen vervaardigd.

urn… maar kost ook een hoop tijd.

Stuk voor stuk uniek en met de grootste zorg en

De prijzen voor kinderurnen liggen tussen de ! 225

aandacht gemaakt.

en

Kinderen

associëer

je

met

onbezorgdheid,

!

450,

afhankelijk

van

de

grootte,

decoratie/glazuur en de keuze voor een binnen- of

vrolijkheid, bewegelijkheid en veel kleur…

buitenurn (aardewerk of steengoed).

Waarom zou een kinderurn dan een sombere en

Rekening houdend met de vervaardiging, droogtijd

trieste uitstraling moeten hebben?

en minimaal een dubbele stook, is de levertijd

Dat is uitgangspunt voor alle kinderurnen die onder

ongeveer 8 weken. Bij specifieke wensen zal een

naam van Keruniek worden gemaakt.

oriënterend gesprek nodig zijn.

Natuurlijk worden de urnen gemaakt in een bepaalde

U kunt op werkdagen tussen 11.00 en 17.00 uur

‘huisstijl’, maar als er specifieke wensen zijn, kan altijd

contact

worden overlegd wat de mogelijkheden zijn om die

telefoonnummer 06-38436722 of kijk even op de

wensen te verwerken in een persoonlijke urn.

website www.keruniek.nl

opnemen

met

Keruniek

via

het
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