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Vã mulţumim cã ne-aţi ales pentru a vã ajuta în ridicarea mormântului funerar 
pentru cei dragi care au plecat dintre noi. Misiunea noastrã este ca în aceastã 
perioadã grea sã vã acordãm ajutor maxim în alegerea şi construirea celui mai 
potrivit mormânt funerar, folosind produsele noastre de calitate. Vã rugãm sã 
parcurgeţi materialul nostru informativ şi sã ne contactaţi  cu încredere pentru 
alte informaţii sau comenzi.

GRANITUL:  PIATRA PENTRU ETERNITATE
Mormintele funerare le executãm în totalitate din granit. Granitul îşi pãstreazã 
culoarea şi luciul în timp, el este mai durabil decât orice altã piatrã. Suprafaţa sa 
este aşa de durã, încât nu poate fi  zgâriatã sau deterioratã. În plus, fi ecare bucatã 
de granit este individualã datoritã diferitelor texturi.

Reprezentanţii fi rmei noastre au strãbãtut întreaga lume pentru a gãsi granitul 
cel mai nobil pentru monumentele funerare produse de noi. Dupã lungi cercetãri, 
am decis cã materialul cel mai frumos şi mai elegant este granitul din india şi 
china.

CALITATE şI DIVERSE SORTIMENTE
Fiecare monument funerar este executat manual şi este o lucrare proiectatã de 
un artist decorator. Vã oferim peste douã sute de sortimente. Douãzeci şi douã 
tipuri de monumente, capace de mai multe feluri în cadrul cãrora culorile şi for-
mele pot fi  schimbate la cerere.

RAPIDITATE
Pentru rude este deosebit de important, ca mormântul funerar sã fi e terminat 
în timpul cel mai scurt posibil dupã înmormântare. Noi lucrãm cu termene de 
execuţie foarte scurte: doar 2-3 sãptãmâni de la comandã şi pânã la terminarea 
monumentului funerar. Pentru realizarea unor comenzi speciale, individuale, 
termenele de execuţie sunt mai lungi.

PREŢURI
Preţurile noastre, pe lângã calitatea excelentã şi prelucrare, sunt mult mai avan-
tajoase decât cele practicate în ţarã.

PENTRU AMÃNUNTE, VÃ RUGÃM SÃ NE CONTACTAŢI CU ÎNCREDERE.
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Monument: evantai, 
Capac: denivelat - simplu

Monument: Iisus, 
Capac: simplu - simplu

Monument: trandafi r, 
Capac: denivelat - dublu
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Monument: trandafi r
Capac: picãturã - simplu

Monument: evantai, 
Capac: denivelat - simplu

Monument: cu stâlpi, 
Capac: picãturã - dublu
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Monument: lalea, 
Capac: denivalat în formã de val - dublu

Monument: ortodox cu stâlpi – simplu
Capac: picătură – simplu

Monument: cu stâlpi - dublu, 
Capac: din trei bucăţi - dublu
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Monument: Crin cioplit, 
Capac: pian - simplu

Monument: vãl, 
Capac: denivelat în formã de val - dublu

Monument: melc, 
Capac: val - simplu
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Monument: classic ortodox
Capac: picătură – dublu

Monument: melc, 
Capac: val - simplu

Monument: ortodox arc
Capac: denivelat - simplu
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Monument: Maica Domnului, 
Capac: picãturã - dublu

Monument: trandafi r, 
Capac: val - simplu

Monument: crin cioplit, 
Capac: picãturã - simplu



Monument: inimã cioplitã, 
Capac: clasic - simplu

Monument: trandafi r, 
Capac: denivelat în formã de val - dublu

Monument: ortodox arc, 
Capac: Val – dublu

Monument: trandafi r, 
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Monument: Monument: 
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Monument: Iisus 
Capac: deschis simplu

Monument: clasic, 
Capac: deschis în formã de val - simplu

Monument: Maica Domnului, 
Capac: deschis simplu



Lalea MelcTrandafi r

Evantai

Tip cruce înaltă Cruce tăiată scundăCruce tăiată înaltă
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Tip cruce cu cruce 
catolicã

Tip cruce cu cruce 
ortodoxã



Clasic ortodoxã Pãtrat cu cruce ortodoxã

Cu stâlpi - dublu

Trandafi r cioplit

Cu stâlpi - simplu

Arc ortodoxã

Pãtrat cu cruce catolicã Crin cioplit

Ortodox cu stâlpi
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Inimã cioplitã

Vãl ClasicCu stâlpi înalt

Clepsidră Floare
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Maica Domnului IisusDrapelDrapel



Moldovenesc cu placă Bizantin

Minimal
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Simetric dublu cu cruce Simetric dubluSimetric dublu

Asimetric dubluAsimetric dubluAsimetric dublu
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Suport de lumânãri Vazã

Suport pentru fl ori

Bancã
Carte
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Cruce catolicã

Colţ rotund

Colţ cu talpă

Suport de lumânări

Cruce ortodoxã

Cruce ortodoxã
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Monserat

Impala

Mountain Brown

Red Multicolour

Orion

Tan Brown

Tropical Green

BlackBlack

Impala

Orion Tropical Green
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Cruce ortodoxãCruce ortodoxãCruce ortodoxã
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7033

7349

7112

2938

7261

7251

7117

2931

7253 R

7242

7106 R

2932

2943

2127

7036

2678
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2471

9830

1683

1649

7161

2366

2581/D

4883

4533
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2118

0339

0039

0262

0017

0222

0177

0165

0387 0386

0367 - 0368

0021

0167
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0473

0267

0558

0563

0462

0156

0852

0234

0337

0804

2043
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