Cortlever - Agricola Grafmonumenten
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Cortlever - Agricola,
waar men al vier generaties natuursteen verwerkt tot de meest fraaie toepassingen.
De herinnering aan een dierbare is iets heel persoonlijks.
Natuursteen biedt de mogelijkheid om de herinnering op gepaste wijze vorm te geven.
Cortlever - Agricola heeft daar zeer ruime ervaring in.
Wij nemen graag de tijd voor u.
Van het eerste ontwerp, de keuze van het materiaal tot en met de vervaardiging en plaatsing.

Showroom 1

In onze showroom kunt u in alle rust tal van voorbeelden van gedenktekens zien,
zowel voor begraven als cremeren.
U kunt kiezen uit vele modellen en kleuren, maar wij kunnen ook uw eigen ideeën realiseren.
Heeft u liever dat wij u thuis bezoeken, dan kan dat uiteraard ook.

Urnen en asseccoires

Showtuin

Visseringweg 68, Diemen

Vakmanschap
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De keuze in graf- en urnenmonumenten
is groot. Alles wat u wilt weten over
grafstenen kunnen wij u vertellen.
Met ons vakmanschap en onze jarenlange
ervaring kunnen wij u deskundig en
vrijblijvend informeren over de verschillende
steensoorten en de kenmerken daarvan.
Wilt u gebruik maken van standaardmodellen, kiest
u voor één van onze eigen ontwerpen of ziet u liever
een door u zelf aangeleverd ontwerp gerealiseerd?
Er zijn vele mogelijkheden en wij, als leden van de
NGS, zullen u graag met een persoonlijk advies helpen
om op maat een weloverwogen keuze te maken.

Boren

Frijnen

Machinaal frezen

Over natuursteen

4

Natuursteen is een mooi en duurzaam product.
Doordat het door de natuur gevormd is, is ieder stuk
uniek. Natuursteen komt uit alle delen van de wereld.
Er zijn drie hoofdgroepen naar de wijze
waarop natuursteen is ontstaan:
- Stollingsgesteenten
- Sedimentgesteenten
- Metamorfgesteenten
Bianco Carrara marmer

Niet zomaar iedere soort is geschikt voor een
toepassing als grafsteen of urnmonument,
laat u daarom goed informeren bij een
erkend en vakbewaam bedrijf.
Graniet is een stollingsgesteente en wordt
vaak gebruikt voor een grafmonument vanwege
duurzaamheid en uiterlijke schoonheid.
In gepolijste afwerking is de kleur van een
graniet of granietachtige steensoort het
meest sprekend en goed te onderhouden.

Impala graniet

Leisteen en kwartsiet zijn vaak splijtbare
gesteenten en hebben een ruw, natuurlijk uiterlijk.
(Hierdoor passen deze steensoorten goed op
begraafplaatsen met een natuurlijke omgeving).
Hardsteen en marmers zijn kalkhoudende gesteenten
en worden al eeuwen gebruikt om te gedenken,
nog altijd worden deze materiaalsoorten gebruikt.
Een nadeel kan zijn dat door langzame verwering
de steen iets ruwer wordt en marmer wordt
grijzer van kleur. Dit is afhankelijk van de mate
van onderhoud. Vaak kunnen deze steensoorten
weer als nieuw worden gemaakt door deze te laten
bewerken door vakbekwame medewerkers.

Verde Spluga kwartsiet

Carrara marmergroeve in Italië

Enkele monumenten

Licht labrador
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Het is een misverstand dat een enkel
monument slechts voor één persoon
bestemd is. Vaak is het een familiegraf,
geschikt voor twee of meer.
De mogelijkheden en toepassingen van
een enkel monument vereisen de nodige
aandacht. Het is belangrijk dat een
gedenksteen past bij uw dierbare en zijn/
haar levenswijze. Daarom spreken wij
liever niet van standaard toepassingen.
Samen met u kunnen wij aan de hand
van uw eigen wensen een persoonlijk
en uniek grafmonument samenstellen.
Himalaya blue
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Ruby red
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Enkele monumenten
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‘n Leven dat beleefd werd
eindigt niet op de aarde,
het heeft onsterfelijke waarde.

Belgisch Hardsteen
Emerald Green
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Paradiso
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Enkele monumenten
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Belangrijk is niet alleen de weg
die je gaat, maar ook het spoor
dat je achterlaat.

Laurora met zwart
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Herinner mij, maar niet in sombere dagen
als wolkenluchten licht verjagen.
Herinner mij in de stralende zon,
hoe ik was toen ik alles nog kon.
Imperial Green

Impala

7
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Enkele monumenten

Zwart graniet met Lenna blue

Viscount White met zwart graniet
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11

Als een mooie vlinder van ons heengegaan,
zo plotseling uit ons bestaan...
Twilight red
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Enkele monumenten
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Als ‘n bloem, zo is het leven,
‘t begin is teer en klein.
De een die bloeit uitbundig,
d’ander geurt heel fijn.

Kinawa

Multicolour Red
Viscont White
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Sommige bloemen blijven lang,
weer andere blijven maar even.
Vraag niet bij welke jij behoort,
dat is het geheim van het leven.
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Exclusieve monumenten
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Een exclusief monument is een uniek
monument, dat naar eigen ontwerp
wordt gemaakt. Hierin worden vaak
de meer bijzondere steensoorten
verwerkt, soms in combinatie met
andere materialen. Ook worden er
bijzondere bewerkingen toegepast,
zoals frijnen en hakwerk.

Indian Red

Al heeft hij ons verlaten,
hij laat ons nooit alleen.
Wat wij in hem bezaten,
is altijd om ons heen.
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Zwart graniet met Indian Red
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Zonnewijzer uit zwart graniet
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Liggende monumenten
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Soms zou ik willen dat
gisteren nooit voorbij ging,
omdat vandaag alles
zo anders is.

Zwart graniet
Rond gepolijste zerk, African red
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Iedere begraafplaats heeft zijn eigen regels als het
gaat om grafmonumenten. Op de ene begraafplaats
mag men bijvoorbeeld alleen een staand monument
plaatsen, op de andere alleen een liggend.

Twilight zerk op zwart granieten roef
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Liggende monumenten zijn er in vele varianten.
Zo zijn er dekplaten die het graf volledig afdekken,
maar ook platen die ruimte laten voor beplanting.

21

Natuurlijke monumenten
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Leven is dankbaar zijn
voor het licht en de liefde,
voor de warmte en tederheid
in mensen en dingen, zomaar gegeven.

Als randafwerking en grafbedekking kunt u ook
kiezen voor natuurlijke producten zoals keien of
zuilen. Er kan bovendien ruimte worden vrijgehouden
voor beplanting, al dan niet in een bijzondere vorm.
Er zijn tegenwoordig natuurbegraafplaatsen
waar alleen natuurlijke grafmonumenten
mogen worden geplaatst; daarvoor zijn er
vele bijzondere monumenten beschikbaar,
in diverse soorten en maten.

Verdal kwartsiet

Dorfur Green
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Ruwe kei met omranding
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Andere materialen
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Glas is zeer geschikt materiaal
voor een grafmonument.
Er zijn veel technieken mogelijk zoals
zandstralen, glasversmelting,
brandschilderen, glasverlijming en glasbuigen.
RVS, staal, brons en glas komen steeds
meer voor in gedenktekens.
Deze duurzame materialen hebben een moderne,
specifieke uitstraling en laten zich goed
combineren met natuursteen.

Glazen regenboog
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Orion graniet met mat en helder glas

Een hart van goud,
vol goede gaven,
ligt hier stil en zacht begraven

RVS ringen op noorse leisteen
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Dubbele monumenten
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Leven is:
vast willen houden
en toch los moeten laten.

Zwart graniet met grind
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Wanneer je afscheid neemt van je vriend
treur niet; want wat je het diepst in hem bemint
kan klaarder voor je zijn bij afwezigheid.
Kahlil Gibran

Zwart graniet met tarn dekplaten
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Een dubbel monument, biedt doorgaans plaats
aan twee tot zes personen.
De maximaal toegestane afmetingen kunnen per
begraafplaats verschillen. Ons bedrijf kent de
regels van de begraafplaatsen in uw omgeving.
Wij adviseren u graag.
Dubbele monumenten zijn er in vele varianten.
Op deze pagina’s ziet u een aantal voorbeelden.

Multicolour Red
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Orion met zwart graniet
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Zwart graniet
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Urnen- en algemene graven

Impala

Belgisch hardsteen
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Zerkje met urn uit Emerald green
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Urnenkelder van Dakota graniet
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34

Sterven is geen afscheid
van het leven,
wel van de tijd.
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Een urnmonument is een gedenkteken voor
bij een urn. De urn wordt dan in de grond of
in een urnenkelder/-graf geplaatst. De urn
kan ook op het monument worden gezet, of
onderdeel zijn van het urnmonument.
Algemene graven, zijn graven waarin vaak 2
personen begraven zijn, die geen relatie met
elkaar hebben.
Op een algemeen graf mag vaak een liggende
of een staande steen geplaatst worden.

Ruby red

Samen plezier, samen op reis,
samen een eenheid, samen eigenwijs.
Samen kwaad en samen goed,
samen verdriet en samen moed.
Nu verder zonder hem, dat doet pijn
te weten nooit meer samen te zijn.

Rose Aurora met brons
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RVS urn
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Ambachtelijke monumenten
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Een ambachtelijk monument kenmerkt
zich door toepassing van authentiek
steenhouwerswerk.
Denk aan vakkundig vervaardigde
details, die het monument een unieke,
persoonlijke uitstraling geven.
De mogelijkheden en technieken –
zowel hedendaagse als traditionele
– zijn zeer uitgebreid.

Elk afscheid betekent
de geboorte van een
herinnering
Gehakt ornament
Kapel Carrara marmer + Belgisch hardsteen
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Ornamenten en accessoires
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Er zijn vele mogelijkheden om het door
u gekozen graf- of urnmonument een
extra persoonlijk accent te geven. Met
een fraai bronzen sculptuur bijvoorbeeld,
of met een foto van uw dierbare.
Ook voor bloemen en planten zijn duurzame
accessoires beschikbaar. Wij kunnen u helpen
bij uw keuze en tonen u graag voorbeelden.

Brons

Brons gepatineerde roos

“Aan de andere kant“

Opschriften & gravures
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Belettering
Naast de keuze voor een bepaald model en
steensoort is ook de belettering van belang. Samen
moet dit uiteindelijk een fraai geheel vormen.
De vorm en kleur van de letter bepaalt voor
een groot deel de uitstraling van het grafwerk.
Bijvoorbeeld: een bronzen krulletter geeft een
monument iets klassieks, terwijl een gezandstraalde
blokletter het geheel een strak uiterlijk geeft.

Bladgoud leggen

Als een schip achter de dijk zeilt,
is het niet weg,
je kan het alleen niet zien.

Handgehakte letters

Met behulp van de modernste technieken
kunnen wij u vooraf een indruk geven hoe de
vormgeving uitpakt. U kunt dan zelf de grootte
en de indeling van de tekst bepalen.
Kiest u voor het afbeelden van een persoonlijke
tekst of gedicht, dan ziet u op die manier
ook goed hoe dat eruit komt te zien.

Graveren letters

Renovatie en onderhoud
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Een grafmonument heeft onderhoud nodig.
Dit is sterk afhankelijk van het gekozen materiaal.
Zo behoeft graniet nauwelijks onderhoud en dit
beperkt zich veelal tot het verwijderen van opgespatte
grond of groene aanslag met water of met een reinigingsmiddel.
Dit is verkrijgbaar bij het natuursteenbedrijf.
Een monument van marmer of kalksteen vraagt iets meer onderhoud.
Oude monumenten geven vaak een vervallen indruk,
terwijl deze door een renovatiebeurt weer verrassend nieuw lijken.

Voor restauratie

In oude staat hersteld

Na restauratie

Over NGS
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Ons bedrijf is aangesloten bij de NGS.
NGS staat voor Natuursteen Grafwerk Specialisten
en is een vereniging van gerenommeerde natuursteenbedrijven
die zich hebben gespecialiseerd in het verzorgen van grafstenen,
grafmonumenten en andere vormen van gedenktekens.
De deelnemende bedrijven zijn gebonden aan strikte regels
van gedrag en werkuitvoering.
Kiest u voor een NGS-lid, dan weet u zich verzekerd van:
- hulp door mensen met oog en begrip voor uw situatie
- betrouwbare en professionele voorlichting en adviezen
- een kwalitatief hoogstaande en uniek passende grafsteen, -monument of urn
- een specialist die u een deel van de zorg uit handen neemt
- een vakman die de regionale/lokale situatie goed kent
- een bedrijf dat duurzaam produceert

Internet WWW.NGS.NL
De gebruikte afbeeldingen van monumenten in deze catalogus kunnen
afwijken van werkelijke kleur en structuur van het geleverde natuursteen

Cortlever - Agricola nazorg en garantie
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Cortlever - Agricola is een gerenommeerd bedrijf dat al generaties lang actief is.
U kunt rekenen op vakmanschap en kennis van het hoogste niveau.
Via continue scholing houden wij dit niveau op peil.
Alle NGS-leden houden zich aan de onderling vastgestelde strenge
richtlijnen voor het uitvoeren van werkzaamheden en het geven van advies.
Integriteit en betrokkenheid zijn essentieel.
De gemaakte afspraken zijn zorgvuldig vastgelegd en worden duidelijk
aan de cliënten gecommuniceerd.
Uw garanties op een rij:
- kwaliteit in product en dienstverlening (goed en eerlijk advies)
- 15 jaar ABN-garantie
- uitstekende service en nazorg (incl. onderhoudsadviezen/-contracten)
Met liefde voor het vak en gevoel voor uw omstandigheden geven de
medewerkers van Cortlever - Agricola uw wensen en ideeën vorm.
De betrokkenheid, zorg en toewijding staan garant
voor een mooi en passend gedenkteken.
Wij geven u betrouwbaar advies en juiste voorlichting aan nabestaanden
die op zoek zijn naar een duurzame en unieke grafsteen, urn of urnmonument.
Wij helpen graag bij het maken van een juiste keuze en nemen u een stukje zorg uit handen.
Het uitzoeken en samenstellen van een gedenkteken is iets waar men de tijd voor moet nemen.
Wij begrijpen dat.
Er is alle ruimte om vrijblijvend en ongestoord rond te kijken in hun toonzalen en buitenruimtes.
Wij beschikken over een eigen toonzaal, steenhouwerij en productieruimte.
Van advies tot bewerking en montage; het vindt allemaal onder één dak plaats.
Hierdoor kunnen wij een kwaliteitsproduct garanderen.

aangesloten bij:

Cortlever - Agricola
Industrieterrein Verrijn Stuart
Visseringweg 68
1112 AT Diemen
Telefoon 020 – 699 35 58
Telefax 020 – 699 40 58
E-mail mail @ cortlever.nl
Openingstijden:
Maandag t/m donderdag: 7.30 tot 17.00 uur
Vrijdag: 7.30 tot 16.30 uur
Zaterdag: 9.00 tot 14.00 uur (na telefonische afspraak)

Cortlever - Agricola is aangesloten bij:

