
VÁSÁRLÁSI UTALVÁNYRA JOGOSÍTÓ KUPONVÁSÁRLÁSI UTALVÁNYRA JOGOSÍTÓ KUPON  

640.000 Ft értékű vásárlás esetén 30.000 FT-OS UTALVÁNYT KAP30.000 FT-OS UTALVÁNYT KAP,
870.000 Ft értékű vásárlás esetén 50.000 FT-OS UTALVÁNYT KAP50.000 FT-OS UTALVÁNYT KAP,

1.210.000 Ft értékű vásárlás esetén 70.000 FT-OS UTALVÁNYT KAP70.000 FT-OS UTALVÁNYT KAP,
melyet Abdán, Bécsi úti üzletünkben bármilyen sirkőkellék, kegytárgy vásárlására beválthat. melyet Abdán, Bécsi úti üzletünkben bármilyen sirkőkellék, kegytárgy vásárlására beválthat. 

Az utalvány a vásárlástól számított 6 hónapig érvényes.Az utalvány a vásárlástól számított 6 hónapig érvényes.
Érvényes minden 2018. május 15-ig megrendelt sirkő vásárlása esetén.Érvényes minden 2018. május 15-ig megrendelt sirkő vásárlása esetén.

A kupon a SIRKOONLINE.HU webáruházban való vásárláshoz nem használható fel!A kupon a SIRKOONLINE.HU webáruházban való vásárláshoz nem használható fel!

2018.2018.MÁRC. 25-TŐL
MÁRC. 25-TŐL

2018.2018.

MÁJ. 15-IGMÁJ. 15-IG
A kedvezmény más kedvezménnyel nem vonható össze és bemutató sírkövek vásárlása esetén nem érvényes!A kedvezmény más kedvezménnyel nem vonható össze és bemutató sírkövek vásárlása esetén nem érvényes!
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A képen látható 1 személyes tömör gránit sírkő (4 színű, nem A képen látható 1 személyes tömör gránit sírkő (4 színű, nem 
kínai gránitból készült kerettel és fejkővel), 190x90 cm-es kínai gránitból készült kerettel és fejkővel), 190x90 cm-es 
szabványméretben, 1 név, 1 évszám bevésésével, 1 db vázával szabványméretben, 1 név, 1 évszám bevésésével, 1 db vázával 
vagy mécsessel, 1 db vésett kereszttel, vagy rózsával, fűzfával vagy mécsessel, 1 db vésett kereszttel, vagy rózsával, fűzfával 
stb. Ár függvényében műkő járdával, vágottkővel, stb., temetőbe stb. Ár függvényében műkő járdával, vágottkővel, stb., temetőbe 
szállítva, felállítva. Az ettől eltérő méretet, illetve a küszöböt az szállítva, felállítva. Az ettől eltérő méretet, illetve a küszöböt az 
ár nem tartalmazza!ár nem tartalmazza!

2 személyes tömör gránit 2 személyes tömör gránit 
sírkő (4 színű, nem kínai gránitból sírkő (4 színű, nem kínai gránitból 
készült kerettel és fejkővel), készült kerettel és fejkővel), 
190x190 cm-es szabványméretben, 190x190 cm-es szabványméretben, 
2 név, 2 évszám bevésésével, 2 név, 2 évszám bevésésével, 
2 db vázával vagy mécsessel, 2 db vázával vagy mécsessel, 
1 db vésett kereszttel, vagy 1 db vésett kereszttel, vagy 
rózsával, fűzfával stb. rózsával, fűzfával stb. 
Ár függvényében műkő járdával, Ár függvényében műkő járdával, 
vágottkővel, stb.,temetőbe vágottkővel, stb.,temetőbe 
szállítva, felállítva. szállítva, felállítva. 
Az ettől eltérő Az ettől eltérő 
méretet, könyvet méretet, könyvet 
illetve a küszöböt illetve a küszöböt 
az ár nem az ár nem 
tartalmazza!tartalmazza!

O1

O2

Burkolt gránit 339 000 Ft339 000 Ft-tól-tól  449 000 Ft  449 000 Ft-ig

Tömör gránit 319 000 Ft319 000 Ft-tól-tól  429 000 Ft  429 000 Ft-ig
A KÉSZLET EREJÉIG

Fedett burkolt gránit 419 000 Ft419 000 Ft-tól-tól 579 000 Ft 579 000 Ft-ig

Fedett tömör gránit    389 000 Ft389 000 Ft-tól-tól  549 000 Ft  549 000 Ft-ig
    A KÉSZLET EREJÉIG

Fedetlen burkolt gránit 399 000 Ft399 000 Ft-tól-tól 539 000 Ft 539 000 Ft-ig

Fedetlen tömör gránit    369 000 Ft369 000 Ft-tól-tól 519 000 Ft 519 000 Ft-ig
    A KÉSZLET EREJÉIG

Ez sem kínai vagy       indiai konténeres sírkő!Ez sem kínai vagy       

Ez sem kínai       vagy indiai konténeres sírkő!Ez sem kínai       

509 000 Ft-tól  669 000 Ft
469 000 Ft-tól  639 000 Ft
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Ez sem kínai vagy       indiai konténeres sírkő!      indiai konténeres sírkő!

Ez sem kínai       vagy indiai konténeres sírkő!      vagy indiai konténeres sírkő!

O8

O7

Fedett burkolt gránit 539 000 Ft539 000 Ft-tól-tól  699 000 Ft  699 000 Ft-ig

Fedett tömör gránit 509 000 Ft509 000 Ft-tól-tól  669 000 Ft  669 000 Ft-ig
A KÉSZLET EREJÉIG

Fedetlen burkolt gránit 509 000 Ft509 000 Ft-tól-tól  669 000 Ft  669 000 Ft-ig

Fedetlen tömör gránit 469 000 Ft469 000 Ft-tól-tól  639 000 Ft  639 000 Ft-ig
A KÉSZLET EREJÉIG

A képen látható 1 személyes tömör gránit sírkő (1 féle sötétszürke A képen látható 1 személyes tömör gránit sírkő (1 féle sötétszürke 
színű, nem kínai gránitból készült kerettel és fejkővel), 190x90 cm-színű, nem kínai gránitból készült kerettel és fejkővel), 190x90 cm-
es szabványméretben, 1 név, 1 évszám bevésésével, 1 db vázával es szabványméretben, 1 név, 1 évszám bevésésével, 1 db vázával 
vagy mécsessel, 1 db vésett kereszttel, vagy rózsával, fűzfával vagy mécsessel, 1 db vésett kereszttel, vagy rózsával, fűzfával 
stb. Ár függvényében műkő járdával, vágottkővel, stb., temetőbe stb. Ár függvényében műkő járdával, vágottkővel, stb., temetőbe 
szállítva, felállítva. Az ettől eltérő méretet, illetve a küszöböt az szállítva, felállítva. Az ettől eltérő méretet, illetve a küszöböt az 
ár nem tartalmazza!ár nem tartalmazza!

2 személyes tömör 2 személyes tömör 
gránit sírkő (1 féle sötétszürke színű, nem kínai gránit sírkő (1 féle sötétszürke színű, nem kínai 
gránitból készült kerettel és fejkővel), 190x190 gránitból készült kerettel és fejkővel), 190x190 
cm-es szabványméretben, 2 név, cm-es szabványméretben, 2 név, 
2 évszám bevésésével, 2 db vázával vagy 2 évszám bevésésével, 2 db vázával vagy 
mécsessel, 1 db vésett kereszttel, vagy mécsessel, 1 db vésett kereszttel, vagy 
rózsával, fűzfával stb. Ár függvényében műkő rózsával, fűzfával stb. Ár függvényében műkő 
járdával, vágottkővel, stb.,járdával, vágottkővel, stb.,
temetőbe szállítva, felállítva.temetőbe szállítva, felállítva.
Az ettől eltérő méretet, illetve Az ettől eltérő méretet, illetve 
a küszöböt az ár a küszöböt az ár 
nem tartalmazza!nem tartalmazza!

Burkolt gránit 409 000 Ft409 000 Ft-tól-tól  519 000 Ft  519 000 Ft-ig

Tömör gránit 389 000 Ft389 000 Ft-tól-tól  499 000 Ft  499 000 Ft-ig
A KÉSZLET EREJÉIG
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A képen látható fedlapos, 1 személyes, tömör gránit sírkő A képen látható fedlapos, 1 személyes, tömör gránit sírkő 
(színes vagy impala-sötétszürke kerettel és fejkővel), (színes vagy impala-sötétszürke kerettel és fejkővel), 

190x90 cm-es szabványméretben, 1 név, 1 évszám 190x90 cm-es szabványméretben, 1 név, 1 évszám 
bevésésével, 1 db vázávalbevésésével, 1 db vázával

 vagy mécsessel,  vagy mécsessel, 
1 db vésett1 db vésett
 kereszttel,  kereszttel, 

vagy rózsával, vagy rózsával, 
fűzfával stb.  fűzfával stb.  

Ártól függőenÁrtól függően
műkő járdával,műkő járdával,

 vágottkővel, stb., vágottkővel, stb.,
temetőbe szállítva, temetőbe szállítva, 

felállítva. Az ettől eltérő felállítva. Az ettől eltérő 
méretet, illetve a küszöböt az ár méretet, illetve a küszöböt az ár 

nem tartalmazza!nem tartalmazza!

SZ1

SZ2

Fedett burkolt gránit 439 000 Ft439 000 Ft-tól-tól  569 000 Ft  569 000 Ft-ig

Fedett tömör gránit 419 000 Ft419 000 Ft-tól-tól  549 000 Ft  549 000 Ft-ig
A KÉSZLET EREJÉIG

Fedett burkolt gránit 579 000 Ft579 000 Ft-tól-tól              749 000 Ft            
Fedett tömör gránit    549 000 Ft549 000 Ft-tól-tól              719 000 Ft            
    A KÉSZLET EREJÉIG

Fedetlen burkolt gránit 419 000 Ft419 000 Ft-tól-tól  549 000 Ft  549 000 Ft-ig

Fedetlen tömör gránit 399 000 Ft399 000 Ft-tól-tól  529 000 Ft  529 000 Ft-ig
A KÉSZLET EREJÉIG

Fedetlen burkolt gránit 539 000 Ft539 000 Ft-tól-tól           719 000 Ft         
Fedetlen tömör gránit    509 000 Ft509 000 Ft-tól-tól           679 000 Ft          
    A KÉSZLET EREJÉIG

A képen látható 2 személyes, fedett tömör A képen látható 2 személyes, fedett tömör 
gránit sírkő (színes, vagy impala-sötétszürke gránit sírkő (színes, vagy impala-sötétszürke 

kerettel és fejkővel), 190x190 cm-es kerettel és fejkővel), 190x190 cm-es 
szabványméretben, 2 név, 2 évszám szabványméretben, 2 név, 2 évszám 

bevésésével, 2 db vázával vagy bevésésével, 2 db vázával vagy 
mécsessel, 1 db vésett kereszttel, mécsessel, 1 db vésett kereszttel, 

vagy rózsával, fűzfával stb. vagy rózsával, fűzfával stb. 
Ár függvényében műkő járdával, Ár függvényében műkő járdával, 

vágottkővel, stb.,temetőbe szállítva, vágottkővel, stb.,temetőbe szállítva, 
felállítva.Az ettől eltérő felállítva.Az ettől eltérő 

méretet, illetve a méretet, illetve a 
küszöböt az ár küszöböt az ár 

nem tartalmazza!nem tartalmazza!
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A képen látható fedlapos, 1 személyes, tömör gránit sírkő ő 
(színes vagy impala-sötétszürke kerettel és fejkővel), ), 

190x90 cm-es szabványméretben, 1 név, 1 évszám m 
bevésésével, 1 db vázávalal

 vagy mécsessel, l, 
1 db vésetttt
 kereszttel, l, 

vagy rózsával, l, 
fűzfával stb.  b.  

Ártól függőenn
műkő járdával,l,

 vágottkővel, stb.,.,
temetőbe szállítva, a, 

felállítva. Az ettől eltérő ő 
méretet, illetve a küszöböt az ár ár 

nem tartalmazza!a!

SZ3

A képen látható zászlós fedlapos, 1 személyes, tömör gránit sírkő A képen látható zászlós fedlapos, 1 személyes, tömör gránit sírkő 
(színes vagy impala sötétszürke kerettel és fejkővel), (színes vagy impala sötétszürke kerettel és fejkővel), 
190x90 cm-es szabványméretben, 1 név, 1 évszám 190x90 cm-es szabványméretben, 1 név, 1 évszám 
bevésésével, 1 db vázával vagy mécsessel, bevésésével, 1 db vázával vagy mécsessel, 
1 db vésett kereszttel, 1 db vésett kereszttel, 
vagy rózsával, fűzfával stb. vagy rózsával, fűzfával stb. 
Ár függvényében műkő Ár függvényében műkő 
járdával, vágottkővel, járdával, vágottkővel, 
stb.,temetőbe stb.,temetőbe 
szállítva, felállítva.szállítva, felállítva.
Az ettől eltérő Az ettől eltérő 
méretet, illetve méretet, illetve 
a küszöböt az ár a küszöböt az ár 
nem tartalmazza!nem tartalmazza!

A képen látható 2 személyes, A képen látható 2 személyes, 
tömör gránit  sírkő (színes vagy tömör gránit  sírkő (színes vagy 

impala sötétszürke kerettel és fejkővel), impala sötétszürke kerettel és fejkővel), 
190x190 cm-es szabványméretben, 190x190 cm-es szabványméretben, 

2 név, 2 évszám bevésésével, 2 db vázával vagy 2 név, 2 évszám bevésésével, 2 db vázával vagy 
mécsessel, 1 db vésett kereszttel, vagy mécsessel, 1 db vésett kereszttel, vagy 
rózsával, fűzfával stb. Ár függvényében rózsával, fűzfával stb. Ár függvényében 

műkő járdával, vágottkővel, stb.,műkő járdával, vágottkővel, stb.,
temetőbe szállítva, felállítva.temetőbe szállítva, felállítva.

Az ettől eltérő méretet, illetve Az ettől eltérő méretet, illetve 
a küszöböt az ár nem a küszöböt az ár nem 

tartalmazza!tartalmazza!

439 000 Ft-tól  569 000 Ft
419 000 Ft-tól  549 000 Ft

Fedett burkolt gránit 439 000 Ft439 000 Ft-tól-tól  569 000 Ft  569 000 Ft-ig

Fedett tömör gránit 419 000 Ft419 000 Ft-tól-tól  549 000 Ft  549 000 Ft-ig
A KÉSZLET EREJÉIG

579 000 Ft-tól              749 000 Ft          749 000 Ft-ig

549 000 Ft-tól              719 000 Ft         719 000 Ft-ig

419 000 Ft-tól  549 000 Ft
399 000 Ft-tól  529 000 Ft

Fedetlen burkolt gránit 419 000 Ft419 000 Ft-tól-tól  549 000 Ft  549 000 Ft-ig

Fedetlen tömör gránit 399 000 Ft399 000 Ft-tól-tól  529 000 Ft  529 000 Ft-ig
A KÉSZLET EREJÉIG

539 000 Ft-tól           719 000 Ft          719 000 Ft-ig

509 000 Ft-tól           679 000 Ft         679 000 Ft-ig

A képen látható 2 személyes, fedett tömör ör 
gránit sírkő (színes, vagy impala-sötétszürke ke 

kerettel és fejkővel), 190x190 cm-es s 
szabványméretben, 2 név, 2 évszám m 

bevésésével, 2 db vázával vagy y 
mécsessel, 1 db vésett kereszttel, l, 

vagy rózsával, fűzfával stb. b. 
Ár függvényében műkő járdával, l, 

vágottkővel, stb.,temetőbe szállítva, a, 
felállítva.Az ettől eltérő ő 

méretet, illetve a a 
küszöböt az ár ár 

nem tartalmazza!a!

SZ4
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SZ5

SZ6

A képen látható fedlapos, 1 személyes, tömör gránit sírkő A képen látható fedlapos, 1 személyes, tömör gránit sírkő 
(színes vagy impala-sötétszürke kerettel és fejkővel), (színes vagy impala-sötétszürke kerettel és fejkővel), 

190x90 cm-es szabványméretben, 1 név, 1 évszám 190x90 cm-es szabványméretben, 1 név, 1 évszám 
bevésésével, 1 db vázával vagy mécsessel, bevésésével, 1 db vázával vagy mécsessel, 

1 db vésett kereszttel, vagy rózsával, 1 db vésett kereszttel, vagy rózsával, 
fűzfával stb.  Ár függvényében fűzfával stb.  Ár függvényében 

műkő járdával, vágottkővel, műkő járdával, vágottkővel, 
stb.,temetőbe szállítva, stb.,temetőbe szállítva, 

felállítva.Az ettől felállítva.Az ettől 
eltérő méretet, eltérő méretet, 

illetve a küszöböt illetve a küszöböt 
az ár nem az ár nem 

tartalmazza!tartalmazza!

A képen látható 2 személyes, tömör gránit  sírkő A
(színes vagy impala sötétszürke kerettel és (s
fejkővel), 190x190 cm-es szabványméretben, fe
2 név, 2 évszám bevésésével, 2 db vázával vagy 2
mécsessel, 1 db vésett kereszttel, vagy rózsával, m
fűzfával stb. Ár függvényében műkő járdával, fű
vágottkővel, stb., temetőbe szállítva, v
felállítva. Az ettől eltérő fe
méretet, illetve a küszöböt m
az ár nem a
tartalmazza!ta

A képen látható 2 személyes, fedett tömör gránit sírkő (színes, A képen látható 2 személyes, fedett tömör gránit sírkő (színes, 
vagy impala-sötétszürke kerettel és fejkővel), 190x190 cm-es vagy impala-sötétszürke kerettel és fejkővel), 190x190 cm-es 

szabványméretben, 2 név, 2 évszám bevésésével, 2 db szabványméretben, 2 név, 2 évszám bevésésével, 2 db 
vázával vagy mécsessel, 1 db vésett kereszttel, vagy vázával vagy mécsessel, 1 db vésett kereszttel, vagy 

rózsával, fűzfával stb. Ár függvényében műkő járdával, rózsával, fűzfával stb. Ár függvényében műkő járdával, 
vágottkővel, stb.,temetőbe szállítva, felállítva.Az ettől vágottkővel, stb.,temetőbe szállítva, felállítva.Az ettől 

eltérő méretet, illetve a küszöböt az ár eltérő méretet, illetve a küszöböt az ár 
nem tartalmazza!nem tartalmazza!

Fedett burkolt gránit 439 000 Ft439 000 Ft-tól-tól  569 000 Ft  569 000 Ft-ig

Fedett tömör gránit 419 000 Ft419 000 Ft-tól-tól  549 000 Ft  549 000 Ft-ig
A KÉSZLET EREJÉIG

Fedett burkolt gránit 579 000 Ft579 000 Ft-tól-tól              749 000 Ft            
Fedett tömör gránit    549 000 Ft549 000 Ft-tól-tól              719 000 Ft            
    A KÉSZLET EREJÉIG

Fedetlen burkolt gránit 419 000 Ft419 000 Ft-tól-tól  549 000 Ft  549 000 Ft-ig

Fedetlen tömör gránit 399 000 Ft399 000 Ft-tól-tól  529 000 Ft  529 000 Ft-ig
A KÉSZLET EREJÉIG

Fedetlen burkolt gránit 539 000 Ft539 000 Ft-tól-tól           719 000 Ft         
Fedetlen tömör gránit    509 000 Ft509 000 Ft-tól-tól           679 000 Ft          
    A KÉSZLET EREJÉIG
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SZ7

SZ8

A képen látható fedlapos, 1 személyes, tömör gránit sírkő ő 
(színes vagy impala-sötétszürke kerettel és fejkővel), ), 

190x90 cm-es szabványméretben, 1 név, 1 évszám m 
bevésésével, 1 db vázával vagy mécsessel, l, 

1 db vésett kereszttel, vagy rózsával, l, 
fűzfával stb.  Ár függvényében n 

műkő járdával, vágottkővel, l, 
stb.,temetőbe szállítva, a, 

felállítva.Az ettől ől 
eltérő méretet, t, 

illetve a küszöböt öt 
az ár nem m 

tartalmazza!a!

A képen látható zászlós fedlapos, 1 személyes, tömör A képen látható zászlós fedlapos, 1 személyes, tömör 
gránit sírkő (színes vagy impala sötétszürke kerettel és gránit sírkő (színes vagy impala sötétszürke kerettel és 

fejkővel),190x90 cm-es szabványméretben, 1 név, fejkővel),190x90 cm-es szabványméretben, 1 név, 
1 évszám bevésésével, 1 db vázával vagy mécsessel, 1 évszám bevésésével, 1 db vázával vagy mécsessel, 

1 db vésett kereszttel, vagy rózsával, fűzfával stb. Ár 1 db vésett kereszttel, vagy rózsával, fűzfával stb. Ár 
függvényében műkő járdával, vágottkővel, stb.,függvényében műkő járdával, vágottkővel, stb.,

temetőbe szállítva, felállítva.Az ettől eltérő temetőbe szállítva, felállítva.Az ettől eltérő 
méretet, illetve a küszöböt az ár nem méretet, illetve a küszöböt az ár nem 

tartalmazza!tartalmazza!

A képen látható 2 személyes, tömör gránit  sírkő A képen látható 2 személyes, tömör gránit  sírkő 
(színes vagy impala sötétszürke kerettel és (színes vagy impala sötétszürke kerettel és 
fejkővel), 190x190 cm-es szabványméretben, fejkővel), 190x190 cm-es szabványméretben, 
2 név, 2 évszám bevésésével, 2 db vázával vagy 2 név, 2 évszám bevésésével, 2 db vázával vagy 
mécsessel, 1 db vésett kereszttel, vagy rózsával, mécsessel, 1 db vésett kereszttel, vagy rózsával, 
fűzfával stb. Ár függvényében műkő járdával, fűzfával stb. Ár függvényében műkő járdával, 
vágottkővel, stb., temetőbe szállítva, vágottkővel, stb., temetőbe szállítva, 
felállítva. Az ettől eltérő felállítva. Az ettől eltérő 
méretet, illetve a küszöböt méretet, illetve a küszöböt 
az ár nem az ár nem 
tartalmazza!tartalmazza!

A képen látható 2 személyes, fedett tömör gránit sírkő (színes, , 
vagy impala-sötétszürke kerettel és fejkővel), 190x190 cm-es s 

szabványméretben, 2 név, 2 évszám bevésésével, 2 db b 
vázával vagy mécsessel, 1 db vésett kereszttel, vagy y 

rózsával, fűzfával stb. Ár függvényében műkő járdával, , 
vágottkővel, stb.,temetőbe szállítva, felállítva.Az ettől l 

eltérő méretet, illetve a küszöböt az ár r 
nem tartalmazza!!

Fedett burkolt gránit 439 000 Ft439 000 Ft-tól-tól  569 000 Ft  569 000 Ft-ig

Fedett tömör gránit 419 000 Ft419 000 Ft-tól-tól  549 000 Ft  549 000 Ft-ig
A KÉSZLET EREJÉIG

579 000 Ft-tól              749 000 Ft          749 000 Ft-ig

549 000 Ft-tól              719 000 Ft         719 000 Ft-ig

Fedetlen burkolt gránit 419 000 Ft419 000 Ft-tól-tól  549 000 Ft  549 000 Ft-ig

Fedetlen tömör gránit 399 000 Ft399 000 Ft-tól-tól  529 000 Ft  529 000 Ft-ig
A KÉSZLET EREJÉIG

539 000 Ft-tól           719 000 Ft          719 000 Ft-ig

509 000 Ft-tól           679 000 Ft         679 000 Ft-ig
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SZ14

SZ15

Fedett burkolt gránit 509 000 Ft509 000 Ft-tól-tól  659 000 Ft  659 000 Ft-ig

Fedett tömör gránit 489 000 Ft489 000 Ft-tól-tól  649 000 Ft  649 000 Ft-ig
A KÉSZLET EREJÉIG

Fedetlen burkolt gránit 479 000 Ft479 000 Ft-tól-tól  629 000 Ft  629 000 Ft-ig

Fedetlen tömör gránit 459 000 Ft459 000 Ft-tól-tól  609 000 Ft  609 000 Ft-ig
A KÉSZLET EREJÉIG

2 személyes 2 személyes 
gránit sírkő (auróra, gránit sírkő (auróra, 
fekete, stb. kerettel fekete, stb. kerettel 
és fejkővel), 190x190 cm-es és fejkővel), 190x190 cm-es 
méretben, 2 név, 2 évszám méretben, 2 név, 2 évszám 
bevésésével, 2 db vázával vagy bevésésével, 2 db vázával vagy 
mécsessel, 1 db vésett kereszttel, mécsessel, 1 db vésett kereszttel, 
vagy rózsával, fűzfával stb. vagy rózsával, fűzfával stb. Ár függvényében Ár függvényében 
műkő járdával, vágottkővel, stb., temetőbe műkő járdával, vágottkővel, stb., temetőbe 
szállítva, felállítva. Az ettől eltérő méretet, szállítva, felállítva. Az ettől eltérő méretet, 
illetve a küszöböt az ár nem tartalmazza!illetve a küszöböt az ár nem tartalmazza!

Fedetlen burkolt gránit 629 000 Ft629 000 Ft-tól-tól       799 000 Ft       
Fedetlen tömör gránit 599 000 Ft599 000 Ft-tól-tól       769 000 Ft       

                   A KÉSZLET     E

Fedetlen burkolt gránit 669 000 Ft669 000 Ft-tól-tól       839 000 Ft       8
Fedett tömör gránit 639 000 Ft639 000 Ft-tól-tól       809 000 Ft       8

                   A KÉSZLET      E

1 személyes gránit sírkő (auróra, fekete, labrador 1 személyes gránit sírkő (auróra, fekete, labrador 
kerettel és fejkővel), 190x90 cm-es szabvány-kerettel és fejkővel), 190x90 cm-es szabvány-

méretben, 1 név, 1 évszám bevésésével, méretben, 1 név, 1 évszám bevésésével, 
1 db vázával vagy mécsessel, 1 db 1 db vázával vagy mécsessel, 1 db 

vésett kereszttel, vagy rózsával, vésett kereszttel, vagy rózsával, 
fűzfával stb. fűzfával stb. Ár függvényében Ár függvényében 

műkő járdával, vágott-műkő járdával, vágott-
kővel, stb.,temetőbe kővel, stb.,temetőbe 
szállítva, felállítva.szállítva, felállítva.

                                            Az ettől eltérő                                              Az ettől eltérő  
méretet, illetve méretet, illetve 

a küszöböt az ár a küszöböt az ár 
nem tartalmazza!nem tartalmazza!SZ13
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SZ16

SZ17

2 személyes gránit sírkő (auróra, fekete, stb. kerettel és fejkővel), 190x190 cm-es méretben, 2 személyes gránit sírkő (auróra, fekete, stb. kerettel és fejkővel), 190x190 cm-es méretben, 
2 név, 2 évszám bevésésével, 2 db vázával vagy mécsessel, 1 db vésett kereszttel, vagy rózsával, 2 név, 2 évszám bevésésével, 2 db vázával vagy mécsessel, 1 db vésett kereszttel, vagy rózsával, 
fűzfával stb. fűzfával stb. Ár függvényében műkő járdával, vágottkővel, stb.,temetőbe szállítva, felállítva. Ár függvényében műkő járdával, vágottkővel, stb.,temetőbe szállítva, felállítva. 
Az ettől eltérő méretet, a küszöböt, és a legyező mintát a fedlapon az ár nem tartalmazza!Az ettől eltérő méretet, a küszöböt, és a legyező mintát a fedlapon az ár nem tartalmazza!

629 000 Ft-tólól       799 000 Ft       799 000 Ft-ig

599 000 Ft-tólól       769 000 Ft       769 000 Ft-ig
T     EREJÉIG

669 000 Ft-tól       839 000 Ft      839 000 Ft-ig

639 000 Ft-tól       809 000 Ft      809 000 Ft-ig
      EREJÉIG
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1 személyes 1 személyes gránit sírkő exkluzív mintázatú gránitbólgránit sírkő exkluzív mintázatú gránitból 190x90 cm-es  190x90 cm-es 
szabvány-méretben, 1 név, 1 évszám bevésésével, 1 db vázával szabvány-méretben, 1 név, 1 évszám bevésésével, 1 db vázával 
vagy mécsessel, 1 db vésett kereszttel, vagy rózsával, vagy mécsessel, 1 db vésett kereszttel, vagy rózsával, 
fűzfával stb. fűzfával stb. Ár függvényében műkő járdával, Ár függvényében műkő járdával, 
vágottkővel, stb.,temetőbe szállítva, vágottkővel, stb.,temetőbe szállítva, 
felállítva. Az ettől eltérő méretet, felállítva. Az ettől eltérő méretet, 
és a fotón látható vázát, és a fotón látható vázát, 
lámpát lámpát illetve illetve 
a küszöböt az a küszöböt az 
ár nem ár nem 
tartalmazza!tartalmazza!

2 személyes gránit sírkő exkluzív mintázatú 2 személyes gránit sírkő exkluzív mintázatú 
gránitból 190x190 cm-es méretben, 2 név, 2 évszám gránitból 190x190 cm-es méretben, 2 név, 2 évszám 
bevésésével, 2 db vázával vagy mécsessel, 1 db bevésésével, 2 db vázával vagy mécsessel, 1 db 
vésett kereszttel, vagy rózsával, fűzfával stb. vésett kereszttel, vagy rózsával, fűzfával stb. Ár Ár 
függvényében műkő járdával, vágottkővel, stb., függvényében műkő járdával, vágottkővel, stb., 
temetőbe szállítva, felállítva. Az ettől eltérő temetőbe szállítva, felállítva. Az ettől eltérő 
méretet, és a fotón látható vázát, lámpát illetve méretet, és a fotón látható vázát, lámpát illetve 
a küszöböt az ár nem tartalmazza!a küszöböt az ár nem tartalmazza!

SZ18

SZ19

Intelligens, Intelligens, 
bevezető áronbevezető áron

659 000 Ft-tól659 000 Ft-tól
(1 személyes)(1 személyes)

Intelligens, Intelligens, 
bevezető áronbevezető áron

859 000 Ft-tól859 000 Ft-tól
(2 személyes)(2 személyes)

EGYEDI, EGYEDI, 
EXKLUZÍVEXKLUZÍV

MINTÁZATÚMINTÁZATÚ
GRÁNITBÓLGRÁNITBÓL

EGYEDI, EGYEDI, 
EXKLUZÍVEXKLUZÍV

MINTÁZATÚMINTÁZATÚ
GRÁNITBÓLGRÁNITBÓL
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1 személyes 1 személyes gránit sírkő exkluzív mintázatú grá-gránit sírkő exkluzív mintázatú grá-
nitbólnitból 190x90 cm-es szabványméretben, 1 név,  190x90 cm-es szabványméretben, 1 név, 
1 évszám bevésésével, 1 db vázával vagy mé-1 évszám bevésésével, 1 db vázával vagy mé-
csessel, 1 db vésett kereszttel, vagy rózsával, csessel, 1 db vésett kereszttel, vagy rózsával, 
fűzfával stb. fűzfával stb. Ár függvényében műkő járdával, Ár függvényében műkő járdával, 
vágottkővel, stb.,temetőbe szállítva, felállítva. vágottkővel, stb.,temetőbe szállítva, felállítva. 
Az ettől eltérő méretet, Az ettől eltérő méretet, és a fotón látható vázát, és a fotón látható vázát, 
lámpát, küszöböt lámpát, küszöböt az ár nem tartalmazza!az ár nem tartalmazza!

2 személyes gránit sírkő exkluzív 2 személyes gránit sírkő exkluzív 
mintázatú gránitból 190x190 cm-es méretben, mintázatú gránitból 190x190 cm-es méretben, 
2 név, 2 évszám bevésésével, 2 db vázával vagy 2 név, 2 évszám bevésésével, 2 db vázával vagy 
mécsessel, 1 db vésett kereszttel, mécsessel, 1 db vésett kereszttel, 
vagy rózsával, fűzfával stb. vagy rózsával, fűzfával stb. Ár függvényé-Ár függvényé-
ben műkő járdával, vágottkővel, stb., ben műkő járdával, vágottkővel, stb., 
temetőbe szállítva, felállítva. temetőbe szállítva, felállítva. 
Az ettől eltérő méretet, és a fotón Az ettől eltérő méretet, és a fotón 
látható vázát, lámpát , küszöbötlátható vázát, lámpát , küszöböt
az ár nem tartalmazza!az ár nem tartalmazza!

SZ21

SZ20

EGYEDI, EGYEDI, 
EXKLUZÍVEXKLUZÍV

FORMAFORMA

2018. május 15-től2018. május 15-től

949 000 Ft-tól949 000 Ft-tól
2018. május 15-ig

- 40 000 Ft- 40 000 Ft-tal
olcsóbban!

2018. május 15-től2018. május 15-től

709 000 Ft-tól709 000 Ft-tól

2018. május 15-ig

- 30 000 Ft- 30 000 Ft-tal
olcsóbban!
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1 személyes tömör gránit sírkő, 17 féle 1 személyes tömör gránit sírkő, 17 féle 
színben, 190x90 cm-es szab-ványméretben, színben, 190x90 cm-es szab-ványméretben, 

1 név, 1 évszám bevésésével, 1 db vázával 1 név, 1 évszám bevésésével, 1 db vázával 
vagy mécsessel, 1 db vésett kereszttel, vagy vagy mécsessel, 1 db vésett kereszttel, vagy 

rózsával, fűzfával stb. rózsával, fűzfával stb. Ár függvényében Ár függvényében 
műkő járdával, vágottkővel, stb.,műkő járdával, vágottkővel, stb.,

temetőbe szállítva, felállítva.temetőbe szállítva, felállítva.
Az ettől eltérő méretet, illetve Az ettől eltérő méretet, illetve 

a küszöböt az ár a küszöböt az ár 
nem tartalmazza!nem tartalmazza!

F2

2 személyes tömör gránit sírkő, 17 féle 2 személyes tömör gránit sírkő, 17 féle 
színben, 190x190 cm-es méretben, 2 név, színben, 190x190 cm-es méretben, 2 név, 
2 évszám bevésésével, 2 db vázával vagy 2 évszám bevésésével, 2 db vázával vagy 
mécsessel, 1 db vésett kereszttel, vagy mécsessel, 1 db vésett kereszttel, vagy 
rózsával, fűzfával stb. Ár függvényében rózsával, fűzfával stb. Ár függvényében 
műkő járdával, vágottkővel, stb.,műkő járdával, vágottkővel, stb.,
temetőbe szállítva, felállítva.temetőbe szállítva, felállítva.
Az ettől eltérő méretet, illetve Az ettől eltérő méretet, illetve 
a küszöböt és a rózsa faragásta küszöböt és a rózsa faragást
 az ár nem tartalmazza! az ár nem tartalmazza!

       Fedett tömör gránit  759 000 Ft759 000 Ft-tól-tól       999 000 Ft       999 000 Ft-ig

Fedetlen tömör gránit 679 000 Ft679 000 Ft-tól-tól       919 000 Ft       919 000 Ft-ig
                   A KÉSZLET      EREJÉIG

       Fedett tömör gránit  539 000 Ft539 000 Ft-tól-tól       789 000 Ft       789 000 Ft-ig

Fedetlen tömör gránit 519 000 Ft519 000 Ft-tól-tól       739 000 Ft       739 000 Ft-ig
                   A KÉSZLET      EREJÉIG

F3

2 személyes gránit kézzel faragott sírkő, 2 
190x190 cm-es szabványméretben, 19
2 név, 2 évszám bevésésével, 2 db 2 
rozsdamentes acél vagy gránitvázával ro
vagy mécsessel, 1 db vésett va
kereszttel, vagy rózsával, ke
fűzfával stb. Műkő járdával, fű
vágottkővel, helyszíni betonozás-vá
sal,  temetőbe szállítva és sa
felállítva. Az ettől eltérő fe
méretet és a teljes lefedést m
az ár nem az
tartalmazza!ta
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1 személyes tömör gránit sírkő, 17 féle e 
színben, 190x90 cm-es szab-ványméretben, , 

1 név, 1 évszám bevésésével, 1 db vázával l 
vagy mécsessel, 1 db vésett kereszttel, vagy y 

rózsával, fűzfával stb. Ár függvényében n 
műkő járdával, vágottkővel, stb.,,

temetőbe szállítva, felállítva..
Az ettől eltérő méretet, illetve e 

a küszöböt az ár r 
nem tartalmazza!!

539 000 Ft-tól       789 000 Ft
519 000 Ft-tól       739 000 Ft

P5

P6

P4

1 személyes gránit kézzel faragott sírkő, 1 személyes gránit kézzel faragott sírkő, 
190x90 cm-es szabványméretben, 1 név, 190x90 cm-es szabványméretben, 1 név, 
1 évszám bevésésével, 1 db rozsdamentes 1 évszám bevésésével, 1 db rozsdamentes 
acél vagy gránitvázával vagy mécsessel, acél vagy gránitvázával vagy mécsessel, 
1 db vésett kereszttel, vagy rózsával  1 db vésett kereszttel, vagy rózsával  
fűzfával stb. Műkő járdával, vágottkővel, fűzfával stb. Műkő járdával, vágottkővel, 
helyszíni betonozással,  temetőbe szállítva helyszíni betonozással,  temetőbe szállítva 
és felállítva. Az ettől eltérő méretet és felállítva. Az ettől eltérő méretet 
az ár nem tartalmazza!az ár nem tartalmazza!

2 személyes gránit kézzel faragott sírkő, 2 személyes gránit kézzel faragott sírkő, 
190x190 cm-es szabványméretben, 190x190 cm-es szabványméretben, 
2 név, 2 évszám bevésésével, 2 db 2 név, 2 évszám bevésésével, 2 db 
rozsdamentes acél vagy gránitvázával rozsdamentes acél vagy gránitvázával 
vagy mécsessel, 1 db vésett vagy mécsessel, 1 db vésett 
kereszttel, vagy rózsával, kereszttel, vagy rózsával, 
fűzfával stb. Műkő járdával, fűzfával stb. Műkő járdával, 
vágottkővel, helyszíni betonozás-vágottkővel, helyszíni betonozás-
sal,  temetőbe szállítva és sal,  temetőbe szállítva és 
felállítva. Az ettől eltérő felállítva. Az ettől eltérő 
méretet és a teljes lefedést méretet és a teljes lefedést 
az ár nem az ár nem 
tartalmazza!tartalmazza!

559 000 Ft-tól559 000 Ft-tól
(1 személyes)(1 személyes)

2018. május 15-ig

- 50 000 Ft- 50 000 Ft-tal
olcsóbban!

2018. május 15-től2018. május 15-től

829 000 Ft-tól829 000 Ft-tól
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E1

E2

1 személyes egyedi gránit sírkő (színes gránitból készült 1 személyes egyedi gránit sírkő (színes gránitból készült 
kerettel és fejkővel), 190x90 cm-es szabványméretben, kerettel és fejkővel), 190x90 cm-es szabványméretben, 
1 név, 1 évszám bevésésével, 1 db rozsdamentes acél vagy 1 név, 1 évszám bevésésével, 1 db rozsdamentes acél vagy 
gránitvázával vagy mécsessel, 1 db vésett kereszttel, gránitvázával vagy mécsessel, 1 db vésett kereszttel, 
vagy rózsával, fűzfával stb. Ár függvényében műkő vagy rózsával, fűzfával stb. Ár függvényében műkő 
járdával, vágottkővel, stb., temetőbe szállítva, járdával, vágottkővel, stb., temetőbe szállítva, 
felállítva. Az ettől eltérő méretet, felállítva. Az ettől eltérő méretet, 
illetve a küszöböt illetve a küszöböt 
az ár nem tartalmazza!az ár nem tartalmazza!

2 személyes 2 személyes egyedi egyedi gránit sírkő (auróra, gránit sírkő (auróra, 
fekete, labrador és egyéb exkluzív fekete, labrador és egyéb exkluzív 
mintázatú gránitból készült kerettel mintázatú gránitból készült kerettel 
és fejkővel, 190x190 cm-es szabvány-és fejkővel, 190x190 cm-es szabvány-
méretben, 2 név, 2 évszám méretben, 2 név, 2 évszám 
bevésésével, 2 db rozsdamentes bevésésével, 2 db rozsdamentes 
acél vagy gránitvázával vagy acél vagy gránitvázával vagy 
mécsessel, 1 db vésett kereszt-mécsessel, 1 db vésett kereszt-
tel, vagy rózsával, fűzfával stbtel, vagy rózsával, fűzfával stb. . 
Ár függvényében műkő Ár függvényében műkő 
járdával, vágottkővel, stb., járdával, vágottkővel, stb., 
temetőbe szállítva, temetőbe szállítva, 
felállítva. Az ettől felállítva. Az ettől 
eltérő méretet, eltérő méretet, 
illetve a küszöböt illetve a küszöböt 
az ár nem az ár nem 
tartalmazza!tartalmazza!

2 személyes 2
egyedi e gránit 
sírkő (auróra, s
fekete, labrador és fe
egyéb exkluzív mintázatú e
gránitból készült kerettel g
és fejkővel, 190x190 cm-es é
szabványméretben, 2 név, 2 évszám s
bevésésével, 2 db rozsdamentes acél b
vagy gránitvázával vagy mécsessel, v
1 db vésett kereszttel, vagy rózsával, 1
fűzfával stbfű . Ár függvényében műkő 
járdával, vágottkővel, já
stb., temetőbe szállítva, s
felállítva. Az ettől f
eltérő méretet, e
illetve a küszöböt il
az ár nem a
tartalmazza!t

2018. május 15-ig

- 40 000 Ft- 40 000 Ft-tal
olcsóbban!

2018. május 15-ig

- 40 000 Ft- 40 000 Ft-tal
olcsóbban!

2018. május 15-től2018. május 15-től

799 000 Ft-tól799 000 Ft-tól

2018. május 15-től2018. május 15-től

1 029 000 Ft-tól1 029 000 Ft-tól
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E3

E4

2 személyes 2 személyes 
egyedi egyedi gránit gránit 
sírkő (auróra, sírkő (auróra, 
fekete, labrador és fekete, labrador és 
egyéb exkluzív mintázatú egyéb exkluzív mintázatú 
gránitból készült kerettel gránitból készült kerettel 
és fejkővel, 190x190 cm-es és fejkővel, 190x190 cm-es 
szabványméretben, 2 név, 2 évszám szabványméretben, 2 név, 2 évszám 
bevésésével, 2 db rozsdamentes acél bevésésével, 2 db rozsdamentes acél 
vagy gránitvázával vagy mécsessel, vagy gránitvázával vagy mécsessel, 
1 db vésett kereszttel, vagy rózsával, 1 db vésett kereszttel, vagy rózsával, 
fűzfával stbfűzfával stb. Ár függvényében műkő . Ár függvényében műkő 
járdával, vágottkővel, járdával, vágottkővel, 
stb., temetőbe szállítva, stb., temetőbe szállítva, 
felállítva. Az ettől felállítva. Az ettől 
eltérő méretet, eltérő méretet, 
illetve a küszöböt illetve a küszöböt 
az ár nem az ár nem 
tartalmazza!tartalmazza!

2018. május 15-ig

- 40 000 Ft- 40 000 Ft-tal
olcsóbban!

2018. május 15-ig

- 40 000 Ft- 40 000 Ft-tal
olcsóbban!

2018. május 15-től2018. május 15-től

949 000 Ft-tól949 000 Ft-tól

2018. május 15-től2018. május 15-től

879 000 Ft-tól879 000 Ft-tól
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E14

E15

A képen látható 1 személyes A képen látható 1 személyes egyedi  egyedi  
tervezésű tervezésű gránit sírkő exkluzív gránit sírkő exkluzív 
mintázatú gránitból készült kerettel és mintázatú gránitból készült kerettel és 
fejkővel, 90x190 cm-es szabvány-fejkővel, 90x190 cm-es szabvány-
méretben, 1 név, 1 évszám bevésésével, méretben, 1 név, 1 évszám bevésésével, 
1 db rozsdamentes acél vagy gránit-1 db rozsdamentes acél vagy gránit-
vázával vagy mécsessel, 1 db vésett vázával vagy mécsessel, 1 db vésett 
kereszttel, vagy rózsával, fűzfával stbkereszttel, vagy rózsával, fűzfával stb. . 
Az ettől eltérő méretet az ár nem Az ettől eltérő méretet az ár nem 
tartalmazza!tartalmazza!

2018. május 15-től2018. május 15-től

809 000 Ft-tól809 000 Ft-tól

2018. május 15-től2018. május 15-től

1 319 000 Ft-tól1 319 000 Ft-tól

2018. május 15-ig

- 40 000 Ft- 40 000 Ft-tal
olcsóbban!

2018. május 15-ig

- 50 000 Ft- 50 000 Ft-tal
olcsóbban!

A képen látható A képen látható 
2 személyes 2 személyes egyedi  egyedi  

tervezésű tervezésű gránit sírkő exkluzív gránit sírkő exkluzív 
mintázatú gránitból készült kerettel és mintázatú gránitból készült kerettel és 

fejkővel, 190x190 cm-es szabványméretben, fejkővel, 190x190 cm-es szabványméretben, 
2 név, 2 évszám bevésésével, 2 db rozsdamentes acél 2 név, 2 évszám bevésésével, 2 db rozsdamentes acél 

vagy gránitvázával vagy mécsessel, 1 db vésett kereszttel, vagy vagy gránitvázával vagy mécsessel, 1 db vésett kereszttel, vagy 
rózsával, fűzfával stbrózsával, fűzfával stb. . Az ettől eltérő méretet az ár nem tartalmazza!Az ettől eltérő méretet az ár nem tartalmazza!
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E16

E17

A képen látható 1 személyes egyedi  
tervezésű gránit sírkő exkluzív 
mintázatú gránitból készült kerettel és 
fejkővel, 90x190 cm-es szabvány-
méretben, 1 név, 1 évszám bevésésével, 
1 db rozsdamentes acél vagy gránit-
vázával vagy mécsessel, 1 db vésett 
kereszttel, vagy rózsával, fűzfával stb. 
Az ettől eltérő méretet az ár nem 
tartalmazza!

2018. május 15-től

1 319 000 Ft-tól

2018. május 15-től2018. május 15-től

1 419 000 Ft-tól1 419 000 Ft-tól

2018. május 15-ig

- 50 000 Ft- 50 000 Ft-tal
olcsóbban!

A képen látható ó 
2 személyes egyedi  di  

tervezésű gránit sírkő exkluzív v 
mintázatú gránitból készült kerettel és s 

fejkővel, 190x190 cm-es szabványméretben, n, 
2 név, 2 évszám bevésésével, 2 db rozsdamentes acél él 

vagy gránitvázával vagy mécsessel, 1 db vésett kereszttel, vagy y 
rózsával, fűzfával stb. Az ettől eltérő méretet az ár nem tartalmazza!a!

A képen látható A képen látható 
2 személyes 2 személyes egyedi  egyedi  

tervezésű tervezésű gránit sírkő exkluzív gránit sírkő exkluzív 
mintázatú gránitból készült kerettel és mintázatú gránitból készült kerettel és 

fejkővel, 190x190 cm-es szabványméretben, fejkővel, 190x190 cm-es szabványméretben, 
2 név, 2 évszám bevésésével, 2 db 2 név, 2 évszám bevésésével, 2 db 

rozsdamentes acél vagy gránitvázával vagy rozsdamentes acél vagy gránitvázával vagy 
mécsessel, 1 db vésett kereszttel, vagy mécsessel, 1 db vésett kereszttel, vagy 
rózsával, fűzfával stbrózsával, fűzfával stb. . Az ettől eltérő Az ettől eltérő 

méretet és a szobrot, keresztet méretet és a szobrot, keresztet 
az ár nem tartalmazza!az ár nem tartalmazza!
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2018. május 15-től2018. május 15-től

1 049 000 Ft-tól1 049 000 Ft-tól

2018. május 15-ig

- 50 000 Ft- 50 000 Ft-tal
olcsóbban!

2018. május 15-től2018. május 15-től

839 000 Ft-tól839 000 Ft-tól

2018. május 15-ig

- 50 000 Ft- 50 000 Ft-tal
olcsóbban!

1 személyes egyedi gránit sírkő (színes gránitból 1 személyes egyedi gránit sírkő (színes gránitból 
készült kerettel és fejkővel), 190x90 cm-es készült kerettel és fejkővel), 190x90 cm-es 
szabványméretben, 1 név, 1 évszám bevésésével, szabványméretben, 1 név, 1 évszám bevésésével, 
1 db rozsdamentes acél vagy gránitvázával vagy 1 db rozsdamentes acél vagy gránitvázával vagy 
mécsessel, 1 db vésett kereszttel, vagy rózsával, mécsessel, 1 db vésett kereszttel, vagy rózsával, 
fűzfával stb. fűzfával stb. Ár függvényében műkő járdával, Ár függvényében műkő járdával, 
vágottkővel, stb., temetőbe szállítva, felállítva. vágottkővel, stb., temetőbe szállítva, felállítva. 
Az ettől eltérő méretet az ár nem tartalmazza!Az ettől eltérő méretet az ár nem tartalmazza!

2 személyes 2 személyes egyedi egyedi gránit sírkő (auróra, fekete, labrador gránit sírkő (auróra, fekete, labrador 
és egyéb exkluzív mintázatú gránitból készült kerettel és egyéb exkluzív mintázatú gránitból készült kerettel 
és fejkővel, 190x190 cm-es szabványméretben, 2 név, és fejkővel, 190x190 cm-es szabványméretben, 2 név, 

2 évszám bevésésével, 2 db rozsdamentes acél vagy 2 évszám bevésésével, 2 db rozsdamentes acél vagy 
gránitvázával vagy mécsessel, 1 db vésett gránitvázával vagy mécsessel, 1 db vésett 

kereszttel, vagy rózsával, kereszttel, vagy rózsával, 
fűzfával stbfűzfával stb. . 

Ár függ-Ár függ-
vényében vényében 

műkő műkő 
járdával, járdával, 

vágottkővel, vágottkővel, 
stb., temetőbe stb., temetőbe 

szállítva, felállítva. szállítva, felállítva. 
Az ettől eltérő Az ettől eltérő 
méretet az ár méretet az ár 

nem tartalmazza!nem tartalmazza!

E5

E6

E7

URNA OSZLOP 
ÚJ, EGYEDI, 

EXKLUZÍV FORMAE
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1 személyes egyedi gránit sírkő (színes gránitból 
készült kerettel és fejkővel), 190x90 cm-es 
szabványméretben, 1 név, 1 évszám bevésésével, 
1 db rozsdamentes acél vagy gránitvázával vagy 
mécsessel, 1 db vésett kereszttel, vagy rózsával, 
fűzfával stb. Ár függvényében műkő járdával, 
vágottkővel, stb., temetőbe szállítva, felállítva. 
Az ettől eltérő méretet az ár nem tartalmazza!

2 személyes egyedi gránit sírkő (auróra, fekete, labrador r 
és egyéb exkluzív mintázatú gránitból készült kerettel l 
és fejkővel, 190x190 cm-es szabványméretben, 2 név, , 

2 évszám bevésésével, 2 db rozsdamentes acél vagy y 
gránitvázával vagy mécsessel, 1 db vésett t 

kereszttel, vagy rózsával, , 
fűzfával stb. . 

Ár függ--
vényében n 

műkő ő 
járdával, , 

vágottkővel, , 
stb., temetőbe e 

szállítva, felállítva. . 
Az ettől eltérő ő 
méretet az ár r 

nem tartalmazza!!

1 SZEMÉLYES 219 000 Ft-tól  219 000 Ft-tól  
6 SZEMÉLYES 489 000 Ft-ig  489 000 Ft-ig  

Urna gránit sírkő, 28 különböző színbőlUrna gránit sírkő, 28 különböző színből
100x60 cm-es járdával, 1 név, 1 évszám 100x60 cm-es járdával, 1 név, 1 évszám 

bevésésével, 1 db vázával vagy mécsessel, bevésésével, 1 db vázával vagy mécsessel, 
1 db vésett kereszttel vagy rózsával stb.  1 db vésett kereszttel vagy rózsával stb.  

Temetőbe szállítva, felállítva. Temetőbe szállítva, felállítva. 
Az ettől eltérő méretet az ár nem tartalmazza!Az ettől eltérő méretet az ár nem tartalmazza!

URNA OSZLOP URNA OSZLOP 
ÚJ, EGYEDI, ÚJ, EGYEDI, 

EXKLUZÍV FORMAEXKLUZÍV FORMA

1-6 URNÁIG1-6 URNÁIG

1-6 URNÁIG1-6 URNÁIG

1-3 URNÁIG1-3 URNÁIG

U1

U2

U3
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AZ ALÁBBI TERMÉKEKÉRT

KÉRJEN AJÁNLATOT!KÉRJEN AJÁNLATOT!
24 féle színben

Urna gránit sírkő,  17 különböző  színből Urna gránit sírkő,  17 különböző  színből 
100x60 cm-es méretben, 1 név, 1 évszám 100x60 cm-es méretben, 1 név, 1 évszám 
bevésésével, 1 db vázával vagy mécsessel, bevésésével, 1 db vázával vagy mécsessel, 
1 db vésett kereszttel vagy rózsával stb.  1 db vésett kereszttel vagy rózsával stb.  

Ár függvényében műkő járdával, vágottkővel, stb., Ár függvényében műkő járdával, vágottkővel, stb., 
temetőbe szállítva, felállítva. Az ettől eltérő mére-temetőbe szállítva, felállítva. Az ettől eltérő mére-

tet, illetve a küszöböt az ár nem tartalmazza!tet, illetve a küszöböt az ár nem tartalmazza!

U4 U5

U6

U7

U9
U8
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A KÉSZLET EREJÉIG

219 000 Ft-tól  329 000 Ft-ig219 000 Ft-tól  329 000 Ft-ig
9 féle színben

A KÉSZLET EREJÉIG

229 000 Ft-tól  349 000 Ft-ig229 000 Ft-tól  349 000 Ft-ig
8 féle színben

Urna gránit sírkő,Urna gránit sírkő,
 17 különböző 17 különböző

 színből 100x60 cm-es  színből 100x60 cm-es 
méretben, 1 név, méretben, 1 név, 

1 évszám bevésésével, 1 évszám bevésésével, 
1 db vázával vagy mécsessel, 1 db vázával vagy mécsessel, 

1 db vésett kereszttel vagy rózsával 1 db vésett kereszttel vagy rózsával 
stb.  Ár függvényében műkő járdával, stb.  Ár függvényében műkő járdával, 
vágottkővel, stb., temetőbe szállítva, vágottkővel, stb., temetőbe szállítva, 

felállítva. Az ettől eltérő méretet, felállítva. Az ettől eltérő méretet, 
illetve a küszöböt az ár illetve a küszöböt az ár 

nem tartalmazza!nem tartalmazza!

A KÉSZLET EREJÉIG

199 000 Ft-tól  289 000 Ft-ig199 000 Ft-tól  289 000 Ft-ig
4 féle színben

U10

U11

U12
U13

U14

U15
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Olajos vagy 
elemes  mécses

2 490 Ft2 490 Ft

A gránit sírkövek árában bármelyik A gránit sírkövek árában bármelyik 
színből 2 szögletes váza vagy mécses színből 2 szögletes váza vagy mécses 

választható, felár nélkül.választható, felár nélkül.

49 900 Ft-tól

49 900 Ft-tól
59 900 Ft-ig
59 900 Ft-ig

FAGYÁLLÓ FAGYÁLLÓ 
ROZSDAMENTES ROZSDAMENTES 

LEMEZ VÁZA, LEMEZ VÁZA, 
LÁMPA LÁMPA 

5 SZÍNBEN5 SZÍNBEN

25 CM25 CM 25 CM25 CM
24 CM24 CM 24 CM24 CM

29 900 29 900 Ft/dbFt/db

SírkőfelújításokSírkőfelújítások
Csiszolások Szétszedések Összerakások Szétsz. Összerakás

Egyszemélyes 54 90054 900 Ft-tól 39 90039 900 Ft-tól 44 90044 900 Ft-tól 74 90074 900 Ft-tól
Kétszemélyes 59 90059 900 Ft-tól 43 90043 900 Ft-tól 54 90054 900 Ft-tól 84 90084 900 Ft-tól
Betűk vésése, kézi: 2 4902 490 Ft-tól,  gépi: 449449 Ft-tól,   festése (4 színben) 9999 Ft-tól   23,5 karátos aranyozása 800800 Ft-tól

Fedlapok Egyszemélyes: 57 90057 900 Ft-tól Kétszemélyes: (3 db) 104 900104 900 Ft-tól

Betonozás (földnedves betonnal, ezért a sírkő azonnal ráállítható): 44 90044 900 Ft-tól

14 900 14 900 Ft-tól Ft-tól 
24 900 Ft-ig24 900 Ft-ig

ROZSDAMENTESROZSDAMENTES
SÍRRASÍRRA

SZERELHETŐSZERELHETŐ
NAGY VÁZA, NAGY VÁZA, 

LÁMPA LÁMPA 3 SZÍNBEN3 SZÍNBEN

24,5-22 CM24,5-22 CM
mennyiség és szín függvényébenmennyiség és szín függvényében
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Az árak, anyagok és összeállítások változtatásának jogát fenntartjuk!

Garantált minőség, megfi zethető áron Garantált minőség, megfi zethető áron 
a gyártótól közvetlenül! a gyártótól közvetlenül!

Kínai és indiai konténeres, előre gyártott gránittal nem foglalkozunk! Kínai és indiai konténeres, előre gyártott gránittal nem foglalkozunk!
Gránit sírköveinket kizárólag első osztályú anyagból készítjük. Gránit sírköveinket kizárólag első osztályú anyagból készítjük.

Származási helyük: Dél-Afrika, Skan Származási helyük: Dél-Afrika, Skandinávia, Brazília, Észak-Amerika, dinávia, Brazília, Észak-Amerika, 
Belgium stb. Raktárról 40 színű gránitból vá Belgium stb. Raktárról 40 színű gránitból választhatnak megrendelőink. laszthatnak megrendelőink.

2727
  éves
éves  

       szakmai tapasztalattal

       szakmai tapasztalattal

Cégünk 2016-ban pályázaton elnyerte a Magyar Szolgáltatás 
és a Hazai Termék védjegyek használatát.

Magyar szolgáltatás: A szolgáltatás legalább 75% Magyar 
hozzáadott értéket tartalmaz.

Hazai termék: Több, mint 50% Magyar alapanyagokból, 
Magyarországon készült.

Miért ne vásároljunk kínai, indiai stb. külföldi országból érkező Miért ne vásároljunk kínai, indiai stb. külföldi országból érkező 
olcsón beszerezhető előregyártott konténeres sírkövet: olcsón beszerezhető előregyártott konténeres sírkövet:

nem magyar családoknak biztosít munkát a gyártása nem magyar családoknak biztosít munkát a gyártása
nem magyar emberek dolgoztak az anyagkereskedelemben nem magyar emberek dolgoztak az anyagkereskedelemben
nem magyar emberek dolgoztak a gyártáshoz szükséges nem magyar emberek dolgoztak a gyártáshoz szükséges 

szerszámok, gépek kereskedelmében. szerszámok, gépek kereskedelmében.
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