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De eigenschappen van onze bekisting:

• vervaardigd uit aluminium 

• licht in gewicht 

• zéér sterk en duurzaam 

• zeer gebruiksvriendelijk 

• de hele ring is gelast 

• voorzien van een door V&W Products 
ontwikkeld snijprofiel 

• soepele verbinding door glijprofiel 

• de ring is uitgevoerd met stevige  
handgrepen 

• kan op elke gewenste maat worden  
geproduceerd

@VictorEnWijtman

Graf bekisting



Veilig werken op de begraafplaats

Om een graf veilig te kunnen maken of sluiten is een goede 
bekisting nodig. Met bekisting creëer je een veilige omgeving 
voor de medewerkers van de buitendienst, nabestaanden en 
de bezoekers van de begraafplaats. Als begraafplaats bent u 
hier wettelijk toe verplicht.

Dankzij onze 13 jaar ervaring op de begraafplaatsen door 
het hele land hebben wij met vele soorten bekisting kunnen 
werken. Door met onze medewerkers de werkprocessen te 
bespreken in de tool-box meeting én de wensen van de 
beheerders aan te horen, zijn we tot een nieuw ergonomisch 
ontwerp gekomen. Dit is goedgekeurd door Tüv en heeft 
tevens het CE-keurmerk.

Vaste bekisting

Dit zijn vaste ringen die zeer makkelijk zijn voor het machinaal maken 
en sluiten van de graven. Vaste bekisting kan tevens als grondbak 
dienen. Hoogte, lengte, en breedte zijn naar wens aan te passen.

Een set grafbekisting bestaat uit drie ringen waarbij een ring uit één 
deel bestaat. De bekisting is opgebouwd uit gelaste, dubbelwandige, 
met tussen ribben versterkte profielen en bestaat uit twee lengte-
schotten en twee kopschotten. De bekisting is voorzien van 
handgrepen die ook gebruikt kunnen worden voor de hijsstukken. 
Alle lichtgewicht delen zijn aan de onderzijde voorzien van door V&W 
Products ontwikkeld speciaal snijprofiel voor het gemakkelijk ingraven 
van de bekisting.

We kunnen de bekistingen op iedere gewenste maat produceren. 
Uitgaande van een drieringsysteem, is de meest voorkomende maat:

• 1e Grootste ring     : 2480x1040x700 mm.
• 2e Middelst    : 2340x 920x700  mm.
• 3e Onderste (kleinste) ring (LxBxH) : 2200x 800x700  mm.

Kleuter / baby bekisting 

Deze zijn beide uitgevoerd als één vaste ring.  Afmeting  van de kleuterbekisting :  L  1.860 mm uitwendig x B  
860 mm uitwendig x H 700 mm. Met twee handgrepen per lange zijde. Afmeting van de babybekisting:  L 1050 
mm uitwendig x B 660 mm uitwendig x H 700 mm. Met één handgreep per korte zijde.

Loopplanken / afdichting

Onze aluminium loopplanken zijn voorzien van een antislipcoating, voor de veiligheid van de dragers en 
nabestaanden op de loopplanken. In de bovenste bekistingring zitten scharnieren, zodat deze in combinatie 
met een tussenplank ook gebruikt kan worden als grafafdichting.

De sets loopplanken bestaan uit drie delen waarbij twee delen voorzien zijn van antislip en één deel, dat als 
tussenplaat dient om het graf te dichten. De loopplanken zijn opgebouwd uit gelaste, dubbelwandige en met 
ribben versterkte profielen. Ze kunnen scharnierend bevestigd worden aan de grootste ring van de bekisting. 

• antislip loopplanken ( LxB)  : 2480x 300 mm.
• tussenplaat (LxB)   : 2480x 440 mm. 

Bekistingssoorten
      
Bekisting is er in vele varianten. De meest voorkomende varianten zijn de vaste bekisting en de demontabele 
bekisting. Bij ons staat voorop dat de klant bepaalt voor welke type bekisting gekozen wordt. Wij kunnen daar 
uiteraard advies bij bieden.

Demontabele bekisting.

Een set grafbekisting bestaat uit drie ringen, die elk uit vier delen bestaan. De bekisting is opgebouwd uit gelaste, 
dubbelwandige, met tussen ribben versterkte profielen en bestaat uit twee lengteschotten en twee kopschotten. 
Deze bekisting is voorzien van handgrepen die ook gebruikt kunnen worden voor hijsstukken. Alle lichtgewicht-
delen zijn aan de onderzijde voorzien van door V&W Products ontwikkeld speciaal snijprofiel voor het 
gemakkelijk ingraven van de bekisting.
 
De meest voorkomende bekisting is de demontabele variant. Deze bestaat uit twee lengtedelen en twee 
kopdelen per ring. Het aantal benodigde ringen is afhankelijk van de begraafdiepte op de begraafplaats. 
Hoogte, lengte en breedte zijn naar wens aan te passen. Demontabele bekisting is gemakkelijk te plaatsen 
en te verwijderen door het speciaal ontworpen glijprofiel. Daarnaast zijn de losse delen eenvoudig op te bergen.
 


