Een graf monument kiezen...
Uw wensen staan centraal
Een grafmonument kiezen is geen gemakkelijke opgave.
Er zijn veel mogelijkheden. Of u nu kiest voor een monument uit onze
bestaande collectie of met een eigen ontwerp komt, úw ideeën en wensen
staan centraal.
Hier een kleine selectie uit ons aanbod in grafmonumenten en decoraties:

Model Barcelona

Bronzen opschrift

Sierlijk ronde lettersteen met grind binnen de omranding.
Het geheel is van Impala graniet.

Prijs:

€ 1.595,00
Inclusief BTW

Model Dublin

Ambachtelijke inscriptie

Ruwe stenen zijn uniek. Qua vorm, structuur en kleur is er
geen tweede. Het natuurlijke uiterlijk staat vaak symbool
voor de loop van een mensenleven.

Prijs:

€ 2.385,00
Inclusief BTW
Deze steen wordt geleverd inclusief bronzen tekstplaat van 10x15cm gemonteerd op de lettersteen.

Model Antwerpen

Ruwe stenen

De steen en omranding zijn van zwart graniet. Samen met de
Impala afdekplaat zorgt het voor een klassieke uitstraling.

Prijs:

€ 2.165,00
Inclusief BTW

Model Oslo
Voor de zerk is Impala graniet gebruikt en de driehoek
is van gebrand Viscount White graniet.

Prijs:

€ 2.395,00
Inclusief BTW

Bekijk onze showtuin
In onze showtuin kunt u zelf een
keuze maken uit zwerfkeien en
ruwe stenen. Iedere steen is
uniek, heeft een eigen vorm en
kleurenpatroon. Ontdek wat u
mooi en passend vindt.

Vazen

Model Stockholm
De facetten aan de lettersteen (zwart graniet) zorgen
samen met de afdekplaat van Labrador Blue graniet
voor een chique uitstraling.

Prijs:

€ 2.525,00

Accessoires

Inclusief BTW

Model Kopenhagen
Een ontwerp als deze laat zien dat een grafsteen niet
somber hoeft te zijn, want Multicolor graniet zorgt
voor veel kleur.

Lantaarns

Prijs:

€ 1.875,00
Inclusief BTW

Model Groningen
Een stijlvol ontwerp door de combinatie van Aurora
met zwart graniet.

Cortenstaal

Prijs:

€ 2.685,00
Inclusief BTW

Lasering

Model Milaan
Onderhoudsarm, dat is het prettige van een geheel dichte
afdekplaat. Het gehele monument is van Paradiso graniet.

Prijs:

€ 2.470,00
Inclusief BTW

Alle prijzen zijn gebaseerd op een formaat van 200x100cm.
De bedragen zijn inclusief inwendige inscriptie, betonnen fundatie en
het plaatsen van het monument.
De prijzen zijn exclusief accessoires en eventuele leges begraafplaats.
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