




Aeris, Ignis, Terra, Aqua 
 
De vier elementen. Dit zijn de 
bouwstenen van onze urnen. 
Ontwikkeld met aandacht voor 
een evenwichtige combinatie en 
zorgvuldig gebruik gemaakt uit 
de grondstoffen die de natuur ons 
biedt.

Wij zijn op zoek gegaan om de urn 
als sacraal verheven element, om te 
vormen naar een aards geheel. Het 
is een samenvoeging van creativi-
teit, ambacht, kennis en ervaring.

Visie

Onze visie op een urn is een interi-
eurelement ontwikkelen waarin de 
as of een aandenken aan de over-
ledene kan bewaard of verwerkt 
worden. Een urn die er niet uitziet 
als een urn. Een element dat op 
zichzelf staat in je interieur.

We keren terug naar de essentie 
van de vorm. We kijken naar 
wat er authentiek aanwezig is in 

de natuur. Organische vormen 
brengen een zekere rust met zich 
mee. Het bolvormig lichaam is 
een zuivere geometrische vorm 
met een duidelijke link aan de 
natuur. Denk maar aan de zon, de 
maan, de planeten, en de vorm van 
vruchten, celvorming en zaden, de 
cirkel als groeimerk.

Missie

Het is onze missie en onze passie 
om te werken met kwaliteitsvolle 
producten. Alle urnen worden 
vervaardigd met een grondige 
kennis en gebruik van de juiste 
en kwalitatieve grondstoffen. Met 
Element urn streven we ernaar om 
innovatief te zijn op verschillende 
niveaus: conceptueel, vormelijk - 
esthetisch, en de productie.

Handwerk

Iedere urn is handgemaakt. We 
starten vanuit een pure blok klei 
die we boetseren in een bolvorm. 
De motieven variëren naar gelang 

de seizoenen en de inspiratie. Iede-
re urn is een evenwichtig geheel.

Steengoed

Alle urnen zijn steengoed. Dit wil 
zeggen dat ze op hoge temperatuur 
gebakken zijn (1200°c - 1300°c) en 
daardoor gaan versinteren tot een 
homogeen geheel. Deze keramiek is 
krasvast en waterbestendig. 
 
Garantie 

In iedere urn staat het logo 
van Element gebakken. Zo kun 
ongetwijfeld herkennen dat u een 
authentieke en unieke Element 
urn, vervaardigd in ons atelier, in 
uw bezit hebt. Iedere urn wordt 
geleverd met een bijgevoegd 
certificaat. 
 
100% handgemaakt 
 
Doordat de producten het resultaat 
zijn van ambachtswerk kan elke 
urn op zich licht afwijken afhanke-
lijk van de productie.



1. La-B01M23
2. La-B02S11
3. La-B07N13 
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Fauctam tilii condaccitus, quam, utus 
audam in de caedo, ur in telis? Xime-
nihi, cor habemus conlocam publici 
egilibus porei in num is se mo cerni 
es diis, ute ne in sim tum culudac te, 
condam int.
Romperbi suli cupiem. Forum ad firmihi 
nprimo iam nos hem inpra o Catiniq-
uam perem publice de estroratque pat, 
utem hem labem acia rei ina, Catilla 
tusqua pare te, consimp ercendampro 
me viris.
Verra? Vivigilium hos avensina, patin 
in di, dum se aucibem opoponiam pater 
inatris, noti, clessil icivestrari cerrissunte 
auderfit? qua que quid ina, quis, Pali-
cute tusa nora L. Ra sce tam inerbeffrem 
suspes faciam actum, condeor bistis.
Uliis. Ahaet ius. Senicibus fateris ommor 
libempl issit, ortis, qui se et villarit 
vero, Cat factum ad resulica; nox sent. 
Culvili ctantre eri, curnum, ocribem 
inpro, Ti. Ahabus, tureber vilium inteme 
rei ces audam mus hentemur que nos, 
vissintemur. Atiae nimpliis. Is se es octe 
mortella Sat publici onferfecio et; ego 
cus consi strat gracto essinatquit. Ape-
rum urnihiliem ta prit. M. Se ca;



La-B02S11 + La-B01M23







Fauctam tilii condaccitus, quam, utus 
audam in de caedo, ur in telis? Xime-
nihi, cor habemus conlocam publici 
egilibus porei in num is se mo cerni 
es diis, ute ne in sim tum culudac te, 
condam int.
Romperbi suli cupiem. Forum ad firmihi 
nprimo iam nos hem inpra o Catiniq-
uam perem publice de estroratque pat, 
utem hem labem acia rei ina, Catilla 
tusqua pare te, consimp ercendampro 
me viris.
Verra? Vivigilium hos avensina, patin 
in di, dum se aucibem opoponiam pater 
inatris, noti, clessil icivestrari cerrissunte 
auderfit? qua que quid ina, quis, Pali-
cute tusa nora L. Ra sce tam inerbeffrem 
suspes faciam actum, condeor bistis.
Uliis. Ahaet ius. Senicibus fateris ommor 
libempl issit, ortis, qui se et villarit 
vero, Cat factum ad resulica; nox sent. 
Culvili ctantre eri, curnum, ocribem 
inpro, Ti. Ahabus, tureber vilium inteme 
rei ces audam mus hentemur que nos, 
vissintemur. Atiae nimpliis. Is se es octe 
mortella Sat publici onferfecio et; ego 
cus consi strat gracto essinatquit. Ape-
rum urnihiliem ta prit. M. Se ca;
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Fauctam tilii condaccitus, quam, utus 
audam in de caedo, ur in telis? Xime-
nihi, cor habemus conlocam publici 
egilibus porei in num is se mo cerni 
es diis, ute ne in sim tum culudac te, 
condam int.
Romperbi suli cupiem. Forum ad firmihi 
nprimo iam nos hem inpra o Catiniq-
uam perem publice de estroratque pat, 
utem hem labem acia rei ina, Catilla 
tusqua pare te, consimp ercendampro 
me viris.
Verra? Vivigilium hos avensina, patin 
in di, dum se aucibem opoponiam pater 
inatris, noti, clessil icivestrari cerrissunte 
auderfit? qua que quid ina, quis, Pali-
cute tusa nora L. Ra sce tam inerbeffrem 
suspes faciam actum, condeor bistis.
Uliis. Ahaet ius. Senicibus fateris ommor 
libempl issit, ortis, qui se et villarit 
vero, Cat factum ad resulica; nox sent. 
Culvili ctantre eri, curnum, ocribem 
inpro, Ti. Ahabus, tureber vilium inteme 
rei ces audam mus hentemur que nos, 
vissintemur. Atiae nimpliis. Is se es octe 
mortella Sat publici onferfecio et; ego 
cus consi strat gracto essinatquit. Ape-
rum urnihiliem ta prit. M. Se ca;

1. Gw-C01N13
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Gw-C02S11







Fauctam tilii condaccitus, quam, utus 
audam in de caedo, ur in telis? Xime-
nihi, cor habemus conlocam publici 
egilibus porei in num is se mo cerni 
es diis, ute ne in sim tum culudac te, 
condam int.
Romperbi suli cupiem. Forum ad firmihi 
nprimo iam nos hem inpra o Catiniq-
uam perem publice de estroratque pat, 
utem hem labem acia rei ina, Catilla 
tusqua pare te, consimp ercendampro 
me viris.
Verra? Vivigilium hos avensina, patin 
in di, dum se aucibem opoponiam pater 
inatris, noti, clessil icivestrari cerrissunte 
auderfit? qua que quid ina, quis, Pali-
cute tusa nora L. Ra sce tam inerbeffrem 
suspes faciam actum, condeor bistis.
Uliis. Ahaet ius. Senicibus fateris ommor 
libempl issit, ortis, qui se et villarit 
vero, Cat factum ad resulica; nox sent. 
Culvili ctantre eri, curnum, ocribem 
inpro, Ti. Ahabus, tureber vilium inteme 
rei ces audam mus hentemur que nos, 
vissintemur. Atiae nimpliis. Is se es octe 
mortella Sat publici onferfecio et; ego 
cus consi strat gracto essinatquit. Ape-
rum urnihiliem ta prit. M. Se ca;
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u kan ons volgen via:

www.elementurn.eu 
facebook.com/elementurn 
instagram: @atelierarena en #elementurn

productie

Atelier Arena 
creatief@atelierarena.be 
+32 (0)474 222 534
 
Mauris bvba
Industriepark Noord 29
B-8730 Beernem

distributie (be)

Bart Desaer
info@desaer.be 
+32 (0)13 671 270 

Desaer bvba 
Meldertsestraat 8-4001 
B-3545 Zelem

Wij zijn Renaat en Ann-Sophie, een koppel, getrouwd op 2/7/2016 en 
gepassioneerd door klei, vorm, letters en beeld. We vertrekken vanuit 
inspiratie en bezield zijn. Vervolgens geven we onze ideeën vorm. Met 
Element hebben we een merk gelanceerd dat puur is en authenticiteit 
uitstraalt. Het is voor ons belangrijk dat onze nabestaanden gekoesterd 
kunnen worden op een serene manier. Met Element willen we het perspec-
tief verruimen. Waar plaats je de urn? Hoeveel directe aandacht krijgt ze? 
 
Wij zijn de ontwerpers en bezielers van Element. We zijn gestart vanuit 
een checklist  met noodzaken. Wat weerhoudt ons van de assen van een 
overledene thuis te bewaren? Naast evidente functie, welke esthetische en 
vormelijke eigenschappen zorgen ervoor dat de drempel verlaagd wordt? 
Wat vinden we zelf mooi? Waar kunnen we een urn plaatsen? Met deze 
vragen zijn we gestart en zo hebben we een eigen filosofie uitgeschreven 
waarin persoonlijkheid en authenticiteit centraal staat. 

Het complete creatieve proces komt tot stand in ons atelier, Atelier Arena. 
De ideeën worden uitgewerkt en we zorgen voor de nodige omkade-
ring om onze urnen aan u voor te stellen, gaande van selectie van het 
assortiment, tot het fotograferen in interieurs om zo een realistisch beeld 
te scheppen. We vinden het belangrijk dat uw keuze op een rustig en 
ongedwongen manier kan verlopen, daarom stellen we de urnen niet voor 
als product, maar als een interieurelement dat bij u thuis kan passen.

In iedere urn staat het logo van Element gebakken. Zo kun ongetwijfeld 
herkennen dat u een authentieke en unieke Element urn, vervaardigd in 
ons atelier, in uw bezit hebt. Iedere urn wordt geleverd met een bijgevoegd 
certificaat.






