
       

Wat is de CiniSafe 

De CiniSafe® is een container voor éénmalig gebruik  
om de as vanuit de cremulator direct  handzaam in op  
te slaan en te bewaren of te vervoeren volgens de  
eisen van de Wet op de Lijkbezorging.  
Door zijn vorm en uitvoering past de container geheel  
binnen het crematieproces vanaf het moment na de  
crematie tot het moment van uitgifte aan nabestaanden. 
De as kan direct uit de container verstrooid worden. 
 

Het materiaal 
 
De CiniSafe® wordt gemaakt van Poly-Bi biodegradable kunststof. 
Dit materiaal kan veilig worden gerecycleerd. Het is gecertificeerd door TÜV Rheinland als 
afbreekbaar volgens ISO 14855 voor aerobe afbreekbaarheid en ISO 15985 voor anaerobe 
afbreekbaarheid. 
 
De Sleeve wordt op een zo milieuvriendelijke en energiebesparende wijze vervaardigd en 
gedrukt op papier met het FSC-keurmerk.   
 

De CiniSafe bestaat uit 4 onderdelen 
 
1. bak  
2. schuif (sluiting)  
3. sluitzegel 
4. sleeve / omslag  
 

1.De bak 
 
De bak is het reservoir van de CiniSafe®.  
Hij loopt licht taps toe en is antistatisch gemaakt.  
De inhoud is 4,1 liter. De bovenzijde is voorzien van een  
opening. Deze opening is bedoeld voor het vullen van de  
bus in de cremulator, en voor het verstrooien of  
overzetten van de as. Op de bovenzijde is tevens een  
uitsparing gemaakt voor het crematiesteentje. 

 

2. De schuif 

De schuif dient voor het afsluiten van de CiniSafe®.   
Op de bovenzijde is een ronde en een half ronde  
uitsparing gemaakt.  De ronde voor de sticker met naam  
en nummer en de kleinere voor de verzegeling.  
De schuif is ook voorzien van een ronde opening  
om het nummer van het steentje af te lezen. 

 

 



       

 

3. De sluitzegel 
Met de sluitzegel wordt de  CiniSafe® verzegeld.  
De zegelsticker is eenmalig te gebruiken en niet meer  
(heel) verwijderbaar.  De zegel wordt op de halve ronde  
uitsparing van de bovendeksel geplakt en de andere helft van  
de sticker op de onderdeksel geplakt wordt. 

 

4. De omslag 

De omslag is bedrukt in een passende uitstraling  
voor de asuitgifte. Wij hebben diverse designs waar  
een keuze uit kan worden gemaakt.  
De omslag kan ook worden bedrukt in de huisstijl  
van uw onderneming. 
Door de vorm en plakstrip is de omslag makkelijk om  
de CiniSafe® te schuiven en zo blijft hij goed zitten. 

 

 
Hoe werkt het 

De CiniSafe® wordt voor gebruik in stappen in elkaar gezet.  
Stap 1 voor cremuleren 
Stap 2 t/m 6 na cremuleren 
Stap 7 t/m 8 voor de uitgifte 
 
Stap 1 
De CiniSafe® kan direct in de cremulator geschoven worden.  Let op dat de vulopening 
correspondeert met de opening van de cremulator.  Het cremulatieproces kan nu gestart 
worden.  

 
 



       

 

Stap 2 
Leg het crematiesteentje met het getal overdwars in de uitsparing. 

 
 
Stap 3 
Schuif de deksel over de opening van de bak, zodanig dat de ronde uitsparing over het steentje 
valt. 

  
 
Stap 4 
Plak de ronde naamsticker op de ronde uitsparing  
in dezelfde leesrichting als het crematienummer. 
 

Stap  5 
Plak de verzegelingssticker in de uitsparing aan de  
bovenkant van de deksel zodat de andere helft van  
de sticker op de deksel geplakt zit. 

Stap 6 
De CiniSafe® kan nu in liggende positie  
met de zegelsticker naar boven in algemene  
nis worden opgeslagen.  



       

Stap 7  
De CiniSafe® is klaar voor uitgifte.  
Vouw eerst de omslag langs de voorgestanste lijnen. Verwijder dan plakstrip 1 en plak lip A over 
lip B.    

 
Stap 8 
Verwijder plakstrip 2 en 3. Schuif de CiniSafe® in de omslag. Let op, de uitsparing van de sluiting 
in de bak komt over de omslag. Druk de plakstrippen 2 en 3 aan. 

 
 
Nu kan de CiniSafe® worden overgedragen aan de nabestaanden. Daarvoor hebben wij de 
overhandigingstas.  
 

  

De CiniSafe is direct te bestellen via onze website bertis.nl 
 


