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Kaarsenfabriek

art. nr  lengte   Ø

5035   270 mm   12 mm 
5516   druipschaaltje  60 mm

Voor kerkkaarsen

5520   druipschaaltje  70 mm
5525   druipschaaltje  120 mm

Paaswake kaarsjes
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Member of the Bolsius Group

art. nr    1-25  26-100  101-250  251-500  501-1000 >1000  

Stompkaars 200/60mm
in ivoor verkrijgbaar
full-colour watertransfer   8,71   4,04   3,93  3,87   3,77   3,72 
1 kleur (film)          2,10   2.05   1,86

Stompkaars 200/70mm
in wit en ivoor verkrijgbaar
full-colour watertransfer   9,41   4,85   4,74   4,69   4,58   4,53
1 kleur (film)          2,89   2,77   2,66

Stompkaars 250/80mm
in wit en ivoor verkrijgbaar
full-colour watertransfer  10,53  5,83  5,74  5,43  5,31  5,22
1 kleur (film)            3,63   3,51   3,42

Kaarsen per stuk geseald  0,10  0,10  0,10  0,10  0,10  0,10

Voor aantallen t/m 250 stuks is de prijs in 1 kleur dezelfde als voor full-colour. Film: vanaf 251 stuks in 1 kleur zullen de beginkosten van €106,96 
voor de aanmaak van een film in rekening gebracht worden. Bij vervolgorders van dezelfde film bedragen de instelkosten €43,32.

Full-Colour/watertransfer: bij verwerking van een watertransfer zullen geen beginkosten worden berekend. Kaarsen met opdruk naar
wens in verschillende maten. Ideaal voor kerkacties, herdenkingen, jubilea etc. Uitvoering mogelijk in 1 kleur of in full-colour.

Bedrukte kaarsen
Graag brengen wij de mogelijkheden voor het bedrukken van kaarsen met uw persoonlijke afbeelding nog eens onder de aandracht. 
Tevens vindt u hieronder de actuele prijzen.



 art. nr  lengte   Ø

A1 5568 A1  600 mm   80 mm
A2 5567 A2   500 mm   70 mm
A3 5564 A3   300 mm   60 mm
A4 5570 A4  200 mm   70 mm
B1 5568 B1   600 mm   80 mm
B2 5567 B2   500 mm   70 mm
B3 5564 B3  300 mm  60 mm
C1 5568 C1   600 mm   80 mm
C2 5567 C2  500 mm   70 mm
C3 5564 C3  300 mm   60 mm
D2 5567 D2  500 mm   70 mm
D3 5564 D3   300 mm   60 mm
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De paaskaars: een toelichting op de symboliek

Reliëf A: Het triomferende paaslam met een vaandel is een symbool van de opstanding van Christus. Een golvende vlag 
met daarop een kruis is het symbool van de overwinning op de dood, de banier van de opstanding. Dit symbool is 
afgeleid van het visioen van Constantijn de Grote, die de adelaar op de Romeinse standaard verving door een 
kruisvormig embleem. 

Reliëf B: De levensboom wordt in het bijbelboek Genesis genoemd als de boom die samen met de boom van kennis van 
goed en kwaad door God werd geplant in de Hof van Eden. In de christelijke traditie symboliseert de levensboom 
onsterfelijkheid, de vruchten van een levensboom schenken leven.
In het bijbelboek Spreuken wordt de levensboom meerdere keren in verband met de Wijsheid gebruikt. 

Reliëf C: Een van de oudste tekens is het Chi Rho-monogram. Chi is de letter X, Rho de letter P; de X en P zijn de eerste 
twee letters van het Griekse woord Christos. Het symbool werd vaak gebruikt als inscriptie in catacomben en graven. 
Hoewel het symbool geen letterlijk kruis is, refereert het er wel naar. De duif in dit reliëf als teken van reinheid en vrede 
verwijst naar de Heilige Geest.

Reliëf D: Het kruisteken is het meest bekende symbool van het christelijk geloof. Het Latijnse kruis bestaat uit een lange 
staande balk en een kortere dwarsbalk over de bovenste helft van de staande balk, maar er bestaan talrijke 
kruisvormen met hun varianten. Het kruis verwijst allereerst naar het lijden van Christus. Het roept tevens op om zijn 
kruis na te dragen. Het is daarnaast ook het symbool van de verzoening met God.

De alfa en omega zijn respectievelijk de eerste en de laatste letter van het Griekse alfabet. De symbolische betekenis 
komt uit het boek Openbaring waarin Jezus zichzelf de alfa en omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde 
noemt.

Wit is de kleur van zuiverheid, vreugde en feestelijkheid.
Rood staat symbool voor het bloed van Christus en is tevens het symbool van liefde.
Blauw staat voor de hemel, maar ook voor wijsheid en liefdadigheid.
Groen is de kleur van groei, leven, hoop, trouw en onsterfelijkheid.
Geel of goud refereert naar het koningschap van Christus.

art. nr  lengte   Ø

5301   900 mm   60 mm
5302   1000 mm  70 mm
5303   1100 mm  120 mm
5309   1000 mm  80 mm
5304   1200 mm  80 mm
5311   1200 mm  100 mm
5305   1400 mm  100 mm

Versieringen

Paasreliëf A  5308
Paasreliëf B  5308-10
Paasreliëf C  5308-20
Paasreliëf D  5308-30

Indien u een ander model van de paaskaars of een 
andere versiering wenst, neemt u dan contact op met 
onze afdeling verkoop. 
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