
Realnie i z poszanowaniem ekosystemu  
wracamy tam, gdzie powstaje życie...

Empatia, egalitaryzm, szacunek 
to wartości, nie proch.

Lumina Urn



POZNAJ LUMINĘ!
Kilka słów o produkcie

Inspiracją projektu są doświadczenia, których nie da się uniknąć, oraz ob-
serwacje coraz bardziej powszechnych ceremonii pogrzebowych z udzia-
łem urn. Ich oprawa różni się bowiem od tradycyjnych form pożegnania.  
Ze względu na skromny rozmiar urny i jej minimalistyczną zazwyczaj for-
mę, trudne jest uzyskanie skupienia uwagi żałobników właśnie na niej.

Tak powstał projekt urny Lumina, z zintegrowanym 
miejscem na światełko w górnej części pokrywy urny. 
Ma wnieść nową jakość do ceremonii pogrzebowej  
– płomień żywego ognia, który przyciąga wzrok  
i kieruje myśli bliskich ku zmarłej osobie. Można go 
w symboliczny i łatwy sposób zgasić dzięki specjal-
nej przykrywce w wybranym momencie ceremonii.

TECHNOLOGIA
Spojrzenie od strony technicznej

Urna Lumina została zaprojektowana  w technologii wtrysku tworzyw bio-
pochodnych. Wymiary: wysokość 27 cm, szerokość 20 cm, pojemność 4,9 l.  
Urna została zarejestrowana jako wzór wspólnotowy pod numerem zgło-
szenia 004706232-0001 na terenie Unii Europejskiej w Europejskim Urzę-
dzie ds. Własności Intelektualnej.

IDEA
Spojrzenie od strony symboliki

… a odchodzącym ogień wskazywał drogę, przywoływał ich do bezpiecznej 
przystani i pozwalał spocząć w czystym kręgu światła. Ci, którzy zostawa-
li, widzieli w nim zmienność i dynamikę świata – tajemnicę życia, śmierci, 
wieczności.

www.luminaurn.com
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Lumina Basic Plus

Lumina Basic
Zaślepki, krzyżyk, płomień lub uchwyt.

Kołatki, krzyżyk, płomień lub uchwyt.

3luminaurn.com



Lumina Standard
Zaślepki,  
krzyżyk, płomień 
lub uchwyt, 
metalowa obręcz,
Tealight  
– świeczka.
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Lumina Standard Plus
Kołatki,  
krzyżyk, płomień 
lub uchwyt, 
metalowa obręcz,
Tealight  
– świeczka.
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Lumina Premium
Zaślepki,  
krzyżyk, płomień 
lub uchwyt, 
metalowa obręcz, 
tabliczka Ø 50 mm,
Tealight  
– świeczka.
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Lumina Premium Plus
Kołatki,  
krzyżyk, płomień 
lub uchwyt, 
metalowa obręcz, 
tabliczka Ø 50 mm,
Tealight  
– świeczka.
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Lumina Premium Black
Kołatki, krzyżyk, płomień lub uchwyt, 
metalowa obręcz, tabliczka Ø 50 mm, 

Tealight – świeczka.
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Lumina Gold  750/37 g*

Urna w dowolnej 
konfiguracji  
z certyfikowaną 
obręczą  
z 18 karat. złota  
– waga 37 g*
z grawerowaną 
dedykacją.

* Ostateczna waga zostanie podana po wykonaniu próby probierczej. 9luminaurn.com



Akcesoria

Lumina M

Zestaw akcesoriów do produkowanych przez naszą firmę urn. Większość ele-
mentów jest uniwersalna i łatwo zamienna na inne elementy.

Urna Lumina M to awangardowa wer-
sja urny bez kołatek o pojemności 4,6 l.  

Zaprojektowana z trzech części, które 
wzajemnie się uzupełniają, zapewnia-
jąc ekonomiczny transport i minimalną 
powierzchnię do magazynowania.
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Certyfikaty i nagrody

Oferta usług dodatkowych

AutoGrav UE
Program do projektowania tabliczek na krzyże, trumny, urny

Polecamy Państwu sublimacyjny lub laserowy System Graverline do personali-
zacji tabliczek – www.graverline.com

Wzór Lumina Urn nr 004706232-0001 
został zarejestrowany na terenie Unii Europejskiej  

w Europejskim Urzędzie ds. Własności Intelektualnej. 
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Lumina Urn
ul. K. Zakrzewskiego 6 a, 61-693 Poznań, Polska, 

tel. +48 791 222 778
www.luminaurn.com

Acantus Aureus 2016 • Acantus Aureus 2018
Nagroda Międzynarodowych Targów Poznańskich

Medal Targów Kielce – Necroexpo 2017
dla naszej marki Lumina Urn.


