
VÁSÁRLÁSI UTALVÁNYRA JOGOSÍTÓ KUPONVÁSÁRLÁSI UTALVÁNYRA JOGOSÍTÓ KUPON  

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

1.110.000 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 2017. január 15-ig megrendelt sirkő vásárlása esetén.Érvényes minden 2017. január 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!

2016.2016.NOV. 2-TÓL
NOV. 2-TÓL

2017.2017.

JAN. 15-IGJAN. 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 289 000 Ft289 000 Ft-tól-tól  399 000 Ft  399 000 Ft-ig

Tömör gránit 269 000 Ft269 000 Ft-tól-tól  379 000 Ft  379 000 Ft-ig
A KÉSZLET EREJÉIG

Fedett burkolt gránit 369 000 Ft369 000 Ft-tól-tól 529 000 Ft 529 000 Ft-ig

Fedett tömör gránit    339 000 Ft339 000 Ft-tól-tól  499 000 Ft  499 000 Ft-ig
    A KÉSZLET EREJÉIG

Fedetlen burkolt gránit 349 000 Ft349 000 Ft-tól-tól 499 000 Ft 499 000 Ft-ig

Fedetlen tömör gránit    319 000 Ft319 000 Ft-tól-tól 469 000 Ft 469 000 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    

459 000 Ft-tól  619 000 Ft
419 000 Ft-tól  589 000 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 489 000 Ft489 000 Ft-tól-tól  649 000 Ft  649 000 Ft-ig

Fedett tömör gránit 459 000 Ft459 000 Ft-tól-tól  619 000 Ft  619 000 Ft-ig
A KÉSZLET EREJÉIG

Fedetlen burkolt gránit 459 000 Ft459 000 Ft-tól-tól  619 000 Ft  619 000 Ft-ig

Fedetlen tömör gránit 419 000 Ft419 000 Ft-tól-tól  589 000 Ft  589 000 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 369 000 Ft369 000 Ft-tól-tól  479 000 Ft  479 000 Ft-ig

Tömör gránit 349 000 Ft349 000 Ft-tól-tól  459 000 Ft  459 000 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 409 000 Ft409 000 Ft-tól-tól  539 000 Ft  539 000 Ft-ig

Fedett tömör gránit 389 000 Ft389 000 Ft-tól-tól  519 000 Ft  519 000 Ft-ig
A KÉSZLET EREJÉIG

Fedett burkolt gránit 529 000 Ft529 000 Ft-tól-tól              699 000 Ft        
Fedett tömör gránit    499 000 Ft499 000 Ft-tól-tól              669 000 Ft        
    A KÉSZLET EREJÉIG

Fedetlen burkolt gránit 389 000 Ft389 000 Ft-tól-tól  519 000 Ft  519 000 Ft-ig

Fedetlen tömör gránit 369 000 Ft369 000 Ft-tól-tól  499 000 Ft  499 000 Ft-ig
A KÉSZLET EREJÉIG

Fedetlen burkolt gránit 489 000 Ft489 000 Ft-tól-tól           669 000 Ft     
Fedetlen tömör gránit    459 000 Ft459 000 Ft-tól-tól           629 000 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 
(színes vagy impala-sötétszürke kerettel és fejkővel), 

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

 vagy mécsessel, 
1 db vésett
 kereszttel, 

vagy rózsával, 
fűzfával stb.  

Ártól függően
műkő járdával,

 vágottkővel, stb.,
temetőbe szállítva, 

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

nem tartalmazza!

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!

409 000 Ft-tól  539 000 Ft
389 000 Ft-tól  519 000 Ft

Fedett burkolt gránit 409 000 Ft409 000 Ft-tól-tól  539 000 Ft  539 000 Ft-ig

Fedett tömör gránit 389 000 Ft389 000 Ft-tól-tól  519 000 Ft  519 000 Ft-ig
A KÉSZLET EREJÉIG

529 000 Ft-tól              699 000 Ft      699 000 Ft-ig

499 000 Ft-tól              669 000 Ft      669 000 Ft-ig

389 000 Ft-tól  519 000 Ft
369 000 Ft-tól  499 000 Ft

Fedetlen burkolt gránit 389 000 Ft389 000 Ft-tól-tól  519 000 Ft  519 000 Ft-ig

Fedetlen tömör gránit 369 000 Ft369 000 Ft-tól-tól  499 000 Ft  499 000 Ft-ig
A KÉSZLET EREJÉIG

489 000 Ft-tól           669 000 Ft      669 000 Ft-ig

459 000 Ft-tól           629 000 Ft     629 000 Ft-ig

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

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

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

vagy rózsával, fűzfával stb. 
Ár függvényében műkő járdával, 

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

méretet, illetve a 
küszöböt az ár 

nem tartalmazza!

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

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 409 000 Ft409 000 Ft-tól-tól  539 000 Ft  539 000 Ft-ig

Fedett tömör gránit 389 000 Ft389 000 Ft-tól-tól  519 000 Ft  519 000 Ft-ig
A KÉSZLET EREJÉIG

Fedett burkolt gránit 529 000 Ft529 000 Ft-tól-tól              699 000 Ft        
Fedett tömör gránit    499 000 Ft499 000 Ft-tól-tól              669 000 Ft        
    A KÉSZLET EREJÉIG

Fedetlen burkolt gránit 389 000 Ft389 000 Ft-tól-tól  519 000 Ft  519 000 Ft-ig

Fedetlen tömör gránit 369 000 Ft369 000 Ft-tól-tól  499 000 Ft  499 000 Ft-ig
A KÉSZLET EREJÉIG

Fedetlen burkolt gránit 489 000 Ft489 000 Ft-tól-tól           669 000 Ft     
Fedetlen tömör gránit    459 000 Ft459 000 Ft-tól-tól           629 000 Ft      
    A KÉSZLET EREJÉIG
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SZ7

SZ8

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

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

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

műkő járdával, vágottkővel, 
stb.,temetőbe szállítva, 

felállítva.Az ettől 
eltérő méretet, 

illetve a küszöböt 
az ár nem 

tartalmazza!

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 

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

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

eltérő méretet, illetve a küszöböt az ár 
nem tartalmazza!

Fedett burkolt gránit 409 000 Ft409 000 Ft-tól-tól  539 000 Ft  539 000 Ft-ig

Fedett tömör gránit 389 000 Ft389 000 Ft-tól-tól  519 000 Ft  519 000 Ft-ig
A KÉSZLET EREJÉIG

529 000 Ft-tól              699 000 Ft      699 000 Ft-ig

499 000 Ft-tól              669 000 Ft      669 000 Ft-ig

Fedetlen burkolt gránit 389 000 Ft389 000 Ft-tól-tól  519 000 Ft  519 000 Ft-ig

Fedetlen tömör gránit 369 000 Ft369 000 Ft-tól-tól  499 000 Ft  499 000 Ft-ig
A KÉSZLET EREJÉIG

489 000 Ft-tól           669 000 Ft      669 000 Ft-ig

459 000 Ft-tól           629 000 Ft     629 000 Ft-ig
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SZ14

SZ15

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

Fedett tömör gránit 459 000 Ft459 000 Ft-tól-tól  619 000 Ft  619 000 Ft-ig
A KÉSZLET EREJÉIG

Fedetlen burkolt gránit 449 000 Ft449 000 Ft-tól-tól  599 000 Ft  599 000 Ft-ig

Fedetlen tömör gránit 429 000 Ft429 000 Ft-tól-tól  579 000 Ft  579 000 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 589 000 Ft589 000 Ft-tól-tól       759 000 Ft   
Fedetlen tömör gránit 559 000 Ft559 000 Ft-tól-tól       729 000 Ft   

                   A KÉSZLET  

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

                   A KÉSZLET    

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

589 000 Ft-tól       759 000 Ft    759 000 Ft-ig

559 000 Ft-tól       729 000 Ft    729 000 Ft-ig
   EREJÉIG

629 000 Ft-tól       799 000 Ft   799 000 Ft-ig

599 000 Ft-tól       769 000 Ft   769 000 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

629 000 Ft-tól629 000 Ft-tól
(1 személyes)(1 személyes)

Intelligens, Intelligens, 
bevezető áronbevezető áron

789 000 Ft-tól789 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 küszöbbel 190x90 cm-es szabvány-méret- küszöbbel 190x90 cm-es szabvány-méret-
ben, 1 név, 1 évszám bevésésével, 1 db vázával ben, 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 műkő Ár függvényében műkő 
járdával, vágottkővel, stb.,temetőbe szállítva, járdával, vágottkővel, stb.,temetőbe szállítva, 
felállítva. Az ettől eltérő méretet, felállítva. Az ettől eltérő méretet, és a fotón lát-és a fotón lát-
ható vázát, lámpát ható vázát, lámpát az ár nem tartalmazza!az ár nem tartalmazza!

2 személyes gránit sírkő exkluzív 2 személyes gránit sírkő exkluzív 
mintázatú gránitból küszöbbel 190x190 cm-es mintázatú gránitból küszöbbel 190x190 cm-es 
méretben, 2 név, 2 évszám bevésésével, 2 db méretben, 2 név, 2 évszám bevésésével, 2 db 
vázával vagy mécsessel, 1 db vésett kereszttel, vázával vagy 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 Az ettől eltérő méretet, és a 
fotón látható vázát, lámpát fotón látható vázát, lámpát 
az ár nem tartalmazza!az ár nem tartalmazza!

SZ21

SZ20

EGYEDI, EGYEDI, 
EXKLUZÍVEXKLUZÍV

FORMAFORMA

2017. január 15-től2017. január 15-től

999 000 Ft-tól999 000 Ft-tól
2017. január 15-ig

- 50 000 Ft- 50 000 Ft-tal
olcsóbban!

2017. január 15-től2017. január 15-től

799 000 Ft-tól799 000 Ft-tól

2017. január 15-ig

- 50 000 Ft- 50 000 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  719 000 Ft719 000 Ft-tól-tól       959 000 Ft       959 000 Ft-ig

Fedetlen tömör gránit 639 000 Ft639 000 Ft-tól-tól       879 000 Ft       879 000 Ft-ig
                   A KÉSZLET      EREJÉIG

       Fedett tömör gránit  499 000 Ft499 000 Ft-tól-tól       749 000 Ft       749 000 Ft-ig

Fedetlen tömör gránit 479 000 Ft479 000 Ft-tól-tól       699 000 Ft       699 000 Ft-ig
                   A KÉSZLET      EREJÉIG

F3

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

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

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

temetőbe szállítva, felállítva.
Az ettől eltérő méretet, illetve 

a küszöböt az ár 
nem tartalmazza!

499 000 Ft-tól       749 000 Ft
479 000 Ft-tól       699 000 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!

519 000 Ft-tól519 000 Ft-tól
(1 személyes)(1 személyes)

2017. január 15-ig

- 50 000 Ft- 50 000 Ft-tal
olcsóbban!

2017. január 15-től2017. január 15-től

789 000 Ft-tól789 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 
egyedi gránit 
sírkő (auróra, 
fekete, labrador és 
egyéb exkluzív mintázatú 
gránitból készült kerettel 
és fejkővel, 190x190 cm-es 
szabványméretben, 2 név, 2 évszám 
bevésésével, 2 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, 
illetve a küszöböt 
az ár nem 
tartalmazza!

2017. január 15-ig

- 50 000 Ft- 50 000 Ft-tal
olcsóbban!

2017. január 15-ig

- 50 000 Ft- 50 000 Ft-tal
olcsóbban!

2017. január 15-től2017. január 15-től

769 000 Ft-tól769 000 Ft-tól

2017. január 15-től2017. január 15-től

999 000 Ft-tól999 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!

2017. január 15-ig

- 50 000 Ft- 50 000 Ft-tal
olcsóbban!

2017. január 15-ig

- 50 000 Ft- 50 000 Ft-tal
olcsóbban!

2017. január 15-től2017. január 15-től

909 000 Ft-tól909 000 Ft-tól

2017. január 15-től2017. január 15-től

859 000 Ft-tól859 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!

2017. január 15-től2017. január 15-től

789 000 Ft-tól789 000 Ft-tól

2017. január 15-től2017. január 15-től

1 279 000 Ft-tól1 279 000 Ft-tól

2017. január 15-ig

- 50 000 Ft- 50 000 Ft-tal
olcsóbban!

2017. január 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!

2017. január 15-től

1 279 000 Ft-tól

2017. január 15-től2017. január 15-től

1 379 000 Ft-tól1 379 000 Ft-tól

2017. január 15-ig

- 50 000 Ft- 50 000 Ft-tal
olcsóbban!

A képen látható 
2 személyes egyedi  

tervezésű gránit sírkő exkluzív 
mintázatú gránitból készült kerettel és 

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

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

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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1 SZEMÉLYES 179 000 Ft-tól  179 000 Ft-tól  
6 SZEMÉLYES 449 000 Ft-ig  449 000 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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A KÉSZLET EREJÉIG

179 000 Ft-tól  299 000 Ft-ig179 000 Ft-tól  299 000 Ft-ig
14 féle színben

A KÉSZLET EREJÉIG

199 000 Ft-tól  319 000 Ft-ig199 000 Ft-tól  319 000 Ft-ig
5 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

159 000 Ft-tól  259 000 Ft-ig159 000 Ft-tól  259 000 Ft-ig
3 féle színben

U4

U5

U6

U7

U9

U8
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2017. január 15-től2017. január 15-től

1 019 000 Ft-tól1 019 000 Ft-tól

2017. január 15-ig

- 50 000 Ft- 50 000 Ft-tal
olcsóbban!

2017. január 15-től2017. január 15-től

819 000 Ft-tól819 000 Ft-tól

2017. január 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
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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 
és egyéb exkluzív mintázatú gránitból készült kerettel 
és fejkővel, 190x190 cm-es szabványméretben, 2 név, 

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

kereszttel, vagy rózsával, 
fűzfával stb. 

Ár függ-
vényében 

műkő 
járdával, 

vágottkővel, 
stb., temetőbe 

szállítva, felállítva. 
Az ettől eltérő 
méretet az ár 

nem tartalmazza!
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16 900 16 900 Ft/dbFt/db

25 900 25 900 Ft/dbFt/db

10 900 10 900 Ft-tól Ft-tól 
21 900 Ft-ig21 900 Ft-ig

10 900 10 900 Ft-tól Ft-tól 
21 900 Ft-ig21 900 Ft-ig

ROZSDAMENTESROZSDAMENTES
URNA SÍRRA, TALPÁRA URNA SÍRRA, TALPÁRA 

VAGY ÖNTAPADÓS VAGY ÖNTAPADÓS 
KONZOLLAL FALRA KONZOLLAL FALRA 
SZERELHETŐ VÁZA,SZERELHETŐ VÁZA,
 LÁMPA  LÁMPA 2 SZÍNBEN2 SZÍNBEN

ROZSDAMENTESROZSDAMENTES
URNAFALRA URNAFALRA 

SZERELHETŐSZERELHETŐ
VÁZA, LÁMPA VÁZA, LÁMPA 

3 SZÍNBEN3 SZÍNBEN

ROZSDAMENTESROZSDAMENTES
URNAFALRA URNAFALRA 

SZERELHETŐSZERELHETŐ
VÁZA, LÁMPA VÁZA, LÁMPA 

3 SZÍNBEN3 SZÍNBEN

ROZSDAMENTES URNA ROZSDAMENTES URNA 
SÍRRA SZERELHETŐ SÍRRA SZERELHETŐ 

VÁZA, LÁMPA VÁZA, LÁMPA 3 SZÍNBEN3 SZÍNBEN

ROZSDAMENTESROZSDAMENTES
URNA SÍRRAURNA SÍRRA
SZERELHETŐSZERELHETŐ
NAGY VÁZA, NAGY VÁZA, 

LÁMPA LÁMPA 3 SZÍNBEN3 SZÍNBEN

11,5 CM11,5 CM11,5 CM11,5 CM
10 CM10 CM

10 CM10 CM

20 CM20 CM

20 CM20 CM

22 CM22 CM

18-16,5 CM18-16,5 CM

24,5-22 CM24,5-22 CM

20 CM20 CM

11 900 11 900 Ft/dbFt/db
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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.

39 900 Ft-tól

39 900 Ft-tól
49 900 Ft-ig
49 900 Ft-ig

FAGYÁLLÓ FAGYÁLLÓ 
ROZSDAMENTES ROZSDAMENTES 

LEMEZ VÁZA, LEMEZ VÁZA, 
LÁMPA LÁMPA 

5 SZÍNBEN5 SZÍNBEN

ROZSDAMENTES ROZSDAMENTES 
LEMEZ VÁZA, LEMEZ VÁZA, 

LÁMPA 3 SZÍNBENLÁMPA 3 SZÍNBEN

25 CM25 CM

24 CM24 CM 24 CM24 CM

25 CM25 CM
24 CM24 CM

22,5 CM22,5 CM 22,5 CM22,5 CM

24 CM24 CM

28 900 28 900 Ft/dbFt/db

27
 9

00
 

27
 9

00
 F

t/d
b

Ft
/d

b

22 900 22 900 Ft/dbFt/db

Sírk felújításokSírk felújítások
Csiszolások Szétszedések Összerakások Szétsz. Összerakás

Egyszemélyes 45 90045 900 Ft-tól 30 90030 900 Ft-tól 33 90033 900 Ft-tól 56 90056 900 Ft-tól
Kétszemélyes 50 90050 900 Ft-tól 33 90033 900 Ft-tól 36 90036 900 Ft-tól 60 90060 900 Ft-tól
Betűk vésése, kézi: 1 9901 990 Ft-tól,  gépi: 429429 Ft-tól,   festése (4 színben) 9999 Ft-tól   23,5 karátos aranyozása 750750 Ft-tól

Fedlapok Egyszemélyes: 47 90047 900 Ft-tól Kétszemélyes: (3 db) 82 90082 900 Ft-tól

Betonozás (földnedves betonnal, ezért a sírkő azonnal ráállítható): 40 90040 900 Ft-tól

Arany, fekete-arany, króm, matt króm, bronz színű öntvényvázák, -mécsesekArany, fekete-arany, króm, matt króm, bronz színű öntvényvázák, -mécsesek
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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.

2525
  éves
éves  

       szakmai tapasztalattal

    szakmai tapasztalattal

Cégünk 2016-ban pályázaton elnyerte 
a Hazai Termék védjegy használatát.

Hazai termék: 
Több, mint 50% Magyar alapanyagokból, 

Magyarországon készült.

Cégünk 2016-ban pályázaton elnyerte 
Magyar Szolgáltatás védjegy használatát.

Magyar szolgáltatás: 
A szolgáltatás legalább 75% Magyar 

hozzáadott értéket tartalmaz.

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.
Egyszerűsítve: a magyar gazdaság romlását Egyszerűsítve: a magyar gazdaság romlását 

és a növekvő munkanélküliséget segíti elő ezen termékek vásárlása és a növekvő munkanélküliséget segíti elő ezen termékek vásárlása 

-25 -25%%

kedvezmény sírkőkellékelre

kedvezmény sírkőkellékelre

online rendelésnél 

online rendelésnél 

2017. jan. 15-ig!

2017. jan. 15-ig!
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