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Een zachte uitvaart
Wikkelgoed, uitvaart in textiel en natuurlijke
materialen, ontwerpt producten voor een zachte
uitvaart. Wij vervaardigen lijkwaden, draagbaren en
hemden die een overledene bij het afscheid waardig
omhullen. Onze zachte producten vergemakkelijken
toenadering en contact tijdens het laatste afscheid.

Natuurlijke materialen, de ‘Groene Uitvaart’
Voor al onze ontwerpen gebruiken wij kwalitatief
hoogwaardige producten. Wij willen op een
verantwoorde wijze omgaan met de wereld en de
mensen die erop leven. Veel van onze producten zijn
daarom duurzaam, fairtrade of biologisch.

Eenvoud
Wikkelgoed staat voor eenvoud in vorm. Daar ligt
onze kracht. Deze eenvoud maakt de sfeer van de
producten geschikt voor traditionele manieren van
begraven of cremeren. De producten zijn echter vooral
gemaakt voor de invulling van persoonlijke wensen,
zoals een uitvaart zonder kist en/of opbaring in eigen
huis. Bovendien maakt deze eenvoud het ook mogelijk
om onze producten naar eigen inzicht te versieren.

Lijkwaden
Zachte wade
Zeer zachte wade, gemaakt van dubbelzijdig
dikke flanel. Geweven van ongebleekt biologisch
katoen. Ecru kleurig.

Fairtrade wade
Een karakteristieke wade met een levendige
structuur. Gemaakt van soepele katoen uit Nepal.
Ecru kleurig.

Dunne wade
Een mooie, zeer soepel vallende wade, gemaakt van
linnen. De grof geweven wade is gebroken wit van
kleur.

Hennep wade
Een stoere, duurzame wade met een natuurlijke
uitstraling. Gemaakt van hennepstof. Donker-ecru
kleurig.

Gekleurde wade
Een stevige, ademende wade in kleur. Gemaakt
van een mooie canvas katoen. Standaard leverbaar
in 32 verschillende kleuren.

Dikke wade
Een stoere, solide wade. Gemaakt van biologisch
canvas katoen, afgezet met keperband van hennep.
Ecru kleurig.

Spijkerstof wade
Een karakteristieke, dikke wade. Gemaakt van
stugge spijkerstof. Aan de binnenzijde lichter
gekleurd dan aan de buitenkant.

Bamboe wade
Een lichte, milieuvriendelijke wade van bamboe.
Deze wade kan met behulp van een plank in de
bodem zonder draagbaar gedragen worden.

Matka zijde wade
Een licht glanzende wade met een verrassend zachte
textuur. Gemaakt van grof geweven Matka zijde. Ecru
kleurig.

Rang Mai wade
Een licht glanzende wade met een levendige, rijke
uitstraling. Twee lagen handgeweven Thaise zijde van
verschillende kleuren.

Draagbaren

Lelie draagbaar
Bijzondere draagbaar van zacht populierenhout met
omhoog staande randen. Te dragen met 6 personen.

Aardeplank
Een serene, minimalistische draagbaar van gebogen
beukenmultiplex. Het hout is ongelakt. Te dragen
met 6 personen.

Tulp draagbaar
Een klassiek gevormde draagbaar van zacht
aanvoelend populierenhout. Deze baar heeft een
zeer open karakter. Te dragen met 6 personen.

Basic baar
Een eenvoudige, strakke draagbaar van ongelakt
populierenhout. Te dragen met 6 personen. Geen
inschuifplank nodig.
Schaal van wilgentenen
Draagbaar in een organische schaalvorm. Met
de hand gevlochten van wilgentenen. Deze baar
kan met 6 personen worden gedragen.
Takkenbaar
Een rustieke draagbaar van wilgentakken, door
wilgentenen aan elkaar gevlochten. Te dragen
met 6 personen.
Bij het gebruik van onze draagbaren voor een crematie
is vaak een inschuifplank vereist. Vraag dit altijd even na
bij het crematorium.

Sluitingen

Hemden

Sluiting (smal)
Smalle hennepband om de wade te sluiten en/of
aan de draagbaar vast te maken. De sluiting kan
gekruist of in drie strikken worden gebruikt.

Linnen hemd
Eenvoudig linnen hemd voor opbaring geschikt voor
vrouwen en mannen. Het hemd kan gebruikt worden
in plaats van kleding.

Sluiting (breed)
Brede hennepband om de wade te sluiten en/of
aan de draagbaar vast te maken. De sluiting kan
gekruist of in drie strikken worden gebruikt.

Sets
Basic set
De basic set bestaat uit de Basic baar van populierenhout en de Basic wade, gemaakt uit één stuk
biologische zachte molton

Condoleanceboeken
Condoleance boek (wolvilt)
Handgemaakt condoleance- of gedenkboek.
Gemaakt van zacht aanvoelend dik wolvilt. Met
beukenhouten rug of door lint bijeengebonden.

Hoe te bestellen?
De producten van Wikkelgoed kunnen op de
volgende manieren besteld worden:
- Webshop: ga naar www.wikkelgoed.nl.
- Telefonisch: bel 020 - 8457 343, wij zijn de gehele
dag en in het weekend bereikbaar voor (spoed)
bestellingen.

Gegarandeerde levering
Producten die voor 17:00 uur worden besteld,
worden gegarandeerd de volgende dag door onze
koerier geleverd tussen 8:00 en 18:00 uur. Dit met
uitzondering van zon- en feestdagen.
Spoedbestellingen kunnen in bijna heel Nederland
binnen 3 uur door onze koerier worden geleverd,
7 dagen per week.

Persoonlijk contact
U mag ons altijd bellen. Soms is het prettig om even
iemand persoonlijk te spreken. Wij staan u graag te
woord met vakkundig advies. U kunt ons bereiken op
020 - 8457 343.

Praktische informatie
Op de website van Wikkelgoed vindt u de veel
gestelde vragen en nog veel meer praktische
informatie omtrent het gebruik van lijkwaden en
draagbaren.

