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AMV SLOVAKIA

AMV Slovakia so sídlom v Nových Zámkoch je rodinná firma s viac ako 30 ročnou tradíciou, zaoberajúcou sa výrobou 
náhrobných a cintorínskych doplnkov. Zastúpenia vo všetkých európskych štátoch, ako aj množstvo patentov, svedčia 
o progresivite firmy a dobrom mene jej výrobkov.

Technologické vybavenie, výrobný a ľudský potenciál, poskytujú možnosti výroby bez nutnosti kooperácie. Návrh výrobkov, 
konštrukcia foriem a nástrojov, odlievanie, lisovanie, povrchové úpravy, montáž a expedícia ku zákazníkom, poskytujú pred-
poklady pre vznik bezkonkurenčných výrobkov.
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SÚČASNÝ STAV
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Zmena životného štýlu - starostlivosť o hrobové miesta

Uponáhľaný životný štýl, ako aj väčšia migrácia mladých 
ľudí, či už za štúdiom, alebo prácou, nútia aj nás zamyslieť 
sa, kto sa o „veľké“ hroby bude v budúcnosti starať, čistiť ich 
a ošetrovať. 

- modulárny urnový systém zabezpečí jednoduchšiu, rýchlejšiu 
 a finančne menej náročnú starostlivosť o hrobové miesto

Nedostatok miesta

Cintoríny sa stávajú preplnenými. Nájsť dostatok pozemkov 
resp. vhodných miest pre ďalšie hrobové miesta je vo väčšine 
miest a obcí problémom.

- na cintorínoch dokážeme nájsť a vyhradiť miesto, kam 
 vieme umiestniť modulárny urnový systém

SÚČASNÝ STAV
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Usporiadanie súčasných hrobov
(bez „urbanistického plánu”)

Rôzne rozmery, tvary a umiestnenia spôsobujú vizuálny 
zmätok na cintorínoch. Susedia chcú mať „krajší“ hrob a ne-
bránia sa použitiu štýlov, ktoré by sme mohli nazvať nevkusné. 
Takéto riešenia, pri pohľade na väčšinu dnešných cintorínov, 
nevytvárajú pocit harmónie.

- modulárny urnový systém zabezpečí estetiku, funkčnosť 
 a  čistotu línií

Finančná náročnosť

Nároky na nové hrobové miesta prinášajú obciam náklady. 
Nie je to len o nedostatku miesta, ale jednoznačne aj o potre-
be vybudovania finančne náročnej infraštruktúry.

- modulárny urnový systém ponúka využitie existujúcich miest 
 na cintorínoch, hlavne ekonomiku v prepočte hrobov 
 na m2, nakoľko je tento pomer 10:1





TRENDY VO SVETE
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TRENDY VO SVETE

Súčasné trendy dbajú na dôstojný odpočinok, ktorý nie je založený len na vytvorení „čo najväčšieho“ hrobu. Cintorín vytvára 
miesto, nie hroby. Našim cieľom je vytvoriť park, ktorý bude dýchať harmóniou a dôstojnosťou tak, aby po smrti bolo o nás 
postarané.

Znázornený postupný prechod od „veľkého“ hrobu, ktorý zaberá veľa miesta a je finančne náročný po systém modulárnych 
urnových stien s priestorovo a finančne menej náročným riešením (na hrobovú jednotku).
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SYSTÉM MODU-AL
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SYSTÉM MODU-AL

Predstavujeme Vám systém MODU-AL. Je to modulárny, estetický, konštrukčne a ekonomicky výhodný systém uchováva-
nia pozostatkov zosnulých. V dnešnej dobe, kedy je miesta na cintorínoch nedostatok, prináša tento systém nové možnosti 
v rámci cintorínovej architektúry. 

Realizácia systému MODU-AL je časovo a finančne výhodnejšia, ako náročná výstavba a betonáž kolumbárií. 
Modularita systému umožňuje vytvárať rôzne veľkosti a tvary zoskupení. Riešení je nespočetné množstvo. Systém 
MODU-AL je ponúkaný v piatich typových riešeniach:

1. SCHRÁNKA NA HROB

2. URNOVÝ HROB

3. SOLITÉR

4. KOLUMBÁRIUM

5. URNOVÝ DOM

Väčšinu z týchto riešení môžeme rozšíriť a modifikovať podľa potrieb zákazníka.

! NOVINKA !
Ku každej urnovej jednotke je privedená elektrina:
- každý lampášik je osvetlený
- kamerový systém, ktorý pomôže pri lepšej kontrole miesta 
 a poskytne väčšiu bezpečnosť
- ovládanie a kontrola pomocou mobilného telefónu, možnosť 
 predplatenia elektrickej energie
- poistenie miesta
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SCHRÁNKA NA HROB URNOVÝ HROB

SOLITÉR KOLUMBÁRIUM URNOVÝ DOM
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AKO FUNGUJE SYSTÉM MODU-AL

KONŠTRUKCIA KONŠTRUKCIA OBVODOVÉ KAMENE

Konštrukcia je tvorená zo spájacích 
prvkov a hliníkových profilov.

Konštrukcia je týmto spôsobom mo- 
dulárna a jednoducho rozšíriteľná.

Obvodový a bočný kameň je 
napevno osadený na konštrukciu.

SYSTÉM MODU-AL
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STREŠNÉ KAMENE URNOVÉ KAMENE ROZETY

Na konštrukciu sú osadené strešné 
kamene z rovnakého materiálu ako 
obvodové.

Následne sa dajú urnové kamene 
osádzať každý jednotlivo, všetky sú 
v rovnakom dekore, ktorý ale nie je 
totožný s obvodovým.

Urnové kamene sa fixujú pomocou 
ozdobných roziet.





SCHRÁNKA NA HROB
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SCHRÁNKA NA HROB

Vďaka systému MODU-AL dokážeme vytvoriť ďalšie hrobové miesto 
na už existujúcom hrobe bez toho, aby bolo potrebné hrob otvárať.

Konštrukcia umožňuje vyskladať najmenší segment zo širokej škály 
produktov. Do takejto schránky sa dá pohodlne vložiť plastová urna. 
Kameň je možné prispôsobiť už existujúcemu hrobu.

V porovnaní so zaužívaným spôsobom dopĺňania písma na náhrobné 
kamene, je tento systém jednoduchší a efektívnejší. Taktiež je možné 
„dopĺňať” hrobové miesto napriek tomu, že hrob už je kapacitne 
vyťažený. 

výškové porovnanie 
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URNOVÝ HROB
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URNOVÝ HROB

výškové porovnanie 

Modularita systému prispela k jedinečnému riešeniu, ktoré prináša 
množstvo výhod. Schránka sa ukladá do nadzemnej časti. Nie je po-
trebná prefabrikácia základu na uloženie urny a manipulácia je om-
noho výhodnejšia.

Umiestnenie doplnkov a obkladového kameňa do vertikálnej podoby, 
prináša predĺženie životnosti výrobkov a výrazné zníženie potreby 
údržby a čistenia.
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URNOVÝ HROB

1. lampáš s vázou sú osadené 
 na samostatnom kamenirôzne kombinácie osadenia kameňa
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2. prídavná, odnímateľná kovová tácka 
 na umiestnenie sviečok

3. náhrobné doplnky umiestnené 
 na samostatnom kameni





SOLITÉR
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SOLITÉR

40 x 40 40 x 60 60 x 60

rozmerové variácie urnových kameňov výškové porovnanie 
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KOLUMBÁRIUM
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KOLUMBÁRIUM

40 x 40

40 x 60

60 x 60

výškové porovnanie rozmerové variácie urnových kameňov
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40 x 40

40 x 60

60 x 60

výškové porovnanie rozmerové variácie urnových kameňov

KOLUMBÁRIUM
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URNOVÉ DOMY
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URNOVÉ DOMY

Jednoduchá a pevná konštrukcia umožňu-
je vytvárať nespočetne množstvo kombinácií 
a veľkostí. Vďaka tomu je možné uspokojiť všetky 
požiadavky zákazníkov.

Systém MODU-AL spĺňa pevnostné normy a jeho 
modularitou a variabilitou je možné poskladať 
originálne návrhy.  

výškové porovnanie 
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URNOVÉ DOMY
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VÝHODY SYSTÉMU
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VÝHODY SYSTÉMU

VZHĽAD

CERTIFIKÁCIA
ODPORÚČANIA

OBSTARÁVANIEBEZPEČNOSŤ

CENA

ČAS
RÝCHLOSŤ
ČISTOTA

SERVIS

PRIESTOR

MODULARITA
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VZHĽAD

- súčasný, jedinečný a estetický vzhľad s čistými línami
- „urbanistické” riešenie
- žiadne „nedokončené” hroby

PRIESTOR

- nenáročné na priestor oproti „klasickým” hrobom
- 10-násobné využitie priestoru

CENA

- najekonomickejší systém na jednotku plochy
- bez potreby investície do betonáže samotného objektu

BEZPEČNOSŤ

- ochrana kamerovým systémom
- každá bunka má vlastné čidlo

MODULARITA

- systém ponúka širokú škálu možností v množstve miest 
 na uskladnenie urien a v tvarovom usporiadaní
- dokážeme náš produkt umiestniť do akéhokoľvek priestoru 
 a odporučíme Vám najlepšie riešenie

ČAS + RÝCHLOSŤ + ČISTOTA

- časovo nenáročná a čistá realizácia
- rýchlosť výstavby do 72 hodín (žiadne stavenisko 
 na niekoľko mesiacov)
- bez betonáže samotného modulu (potrebné len vytvorenie  
 betónového podkladu)

OBSTARÁVANIE

- pri realizácii tohto systému našou firmou Vám ponúkame  
 výhodné podmienky a spôsoby financovania

SERVIS

- nenáročné na údržbu
- vždy bez nežiadúcej buriny a neupravených hrobov
- ponúkame servis nášho produktu za vopred dohodnutých 
 podmienok

CERTIFIKÁCIA - ODPORÚČANIA

- Cech kamenárov Slovenska
- Slovenská asociácia pohrebných a kremačných služieb
- posudok statika
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VÝHODY SYSTÉMU

KONIEC TAKÝMTO RIEŠENIAM!
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Systém MODU-AL Vám prináša nové možnosti uchovávania a uctievania zosnulých. Prináša estetické a dôstojné riešenie, 
ktoré je finančne menej náročné, ako v súčasnosti využívané hroby a urnové steny. Zaručuje efektívne rozširovanie cintorínov 
bez potreby enormného zastavania pozemkov, ktorých je dnes nedostatok. 

JEDNODUCHÉ STENY

KOMORNÉ ZOSKUPENIA

OBOJSTRANNÉ STENY

ČLENITÉ ZOSKUPENIE

ZÁSTAVBA

VOĽNÉ ZOSKUPENIE





DOPLNKY
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DOPLNKY

PÍSMO ELEGANTS

40 All rights reserved © AMV 2015

PísmoPísmo Elegants
Font Elegants 

písmená veľké tlačené
Capital letters

číslice 
numerals

diakritika 
diakritics

písmená malé tlačené
small letters

3, 4, 5 cm

2.3, 3, 3.8 cm

2.4cm

leštený nerez
polished st.steel

zlato
gold

čierne zlato
black gold

matt silver

bronz
bronze
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PÍSMO ROMANO

41

Písmo Romano
Font Romano

Písmo

písmená
letters

číslice
numerals

2, 2.5, 3, 4, 5 cm

* veľkosť 2cm je len v povrchovej úprave Bronz
* size 2cm is available only in Bronze finish

2, 2.5, 3, 4, 5 cm

leštený nerez
polished st.steel

zlato
gold

čierne zlato
black gold

bronz
bronze

diakritika  
diakritics
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DOPLNKY

PÍSMO AZBUKA

42 All rights reserved © AMV 2015
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PÍSMO KARPATIA

43

Písmo Karpatia
Font Karpatia

Písmo

leštený nerez
polished st.steel

zlato
gold

čierne zlato
black gold

brúsený nerez
brushed st. steel

bronz
bronze

písmená
letters

číslice
numerals

2.5, 3, 4, 5, 6 cm

2.5, 3, cm

diakritika  
diakritics

* brúseny nerez v ponuke len na objednávku
* brushed st. steel  made-to-order
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DOPLNKY

LAMPA ELEKTRICKÁ
LAMPÁŠ URNOVÝ

56 All rights reserved © AMV 2015

Lampa elektrická 
Lampa elektrická - 
nástenná
Electric lamp
Wall electric lamp

Ťažký antikor

L06-0-20
leštený nerez
polished st. steel

L06-0-20n
leštený nerez
polished st. steel

20cm x Φ = 7cm

20cm x Φ = 7cm

L06-1-20n
zlato
gold

L06-4-20n
brúsený nerez
brushed st. steel

L06-3-20n
čierne zlato
black gold

L06-1-20
zlato
gold

L06-4-20
brúsený nerez
brushed st. steel

L06-3-20
čierne zlato
black gold
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Lampáš urnový - nástenný
Váza urnová nástenná
Cilindrical lantern
Wall cilindrical lantern

Ťažký antikor

L07-0-11n
leštený nerez
polished st. steel

V10-0-10n
leštený nerez
polished st. steel

11,5cm x Φ = 6cm

10cm x Φ = 6cm

L07-4-11n
brúsený nerez
brushed st. steel

V10-4-10n
brúsený nerez
brushed st. steel
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leštený nerez

L07-0-11n
leštený nerez

LU01-1-18
zlato

LU01-3-18
čierne zlato

LU01-4-18
brúsený nerez

L07-4-11n
brúsený nerez

LU01-5-18
bronz
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Písmo

písmená
letters

číslice
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diakritics

leštený nerez
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bronz
bronze
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DOPLNKY
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VÁZA VALCOVÁ

57

Váza valcová
Váza valcová - 
nástenná
Cilindrical vase
Wall cilindrical vase

Ťažký antikor

V05-1-20
zlato
gold

V05-1-20n
zlato
gold

V05-4-20
brúsený nerez
brushed st. steel

V05-4-20n
brúsený nerez
brushed st. steel

V05-3-20
čierne zlato
black gold

V05-3-20n
čierne zlato
black gold

V05-0-20n
leštený nerez
polished st. steel

V05-0-20
leštený nerez
polished st. steel

20cm x Φ = 7cm

20cm x Φ = 7cm
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Váza valcová 
Váza valcová -
nástenná
Cilindrical vase
Wall cilindrical vase

Ťažký antikor

V06-1-10
zlato
gold

V06-1-10n
zlato
gold

V06-4-10
brúsený nerez
brushed st. steel

V06-4-10n
brúsený nerez
brushed st. steel

V06-3-10
čierne zlato
black gold

V06-3-10n
čierne zlato
black gold

V06-0-10
leštený nerez
polished st. steel

V06-0-10n
leštený nerez
polished st. steel

10cm x Φ = 7cm

10cm x Φ = 7cm
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VU02-0-16
leštený nerez

VU01-0-10
leštený nerez

VU02-1-16
zlato

VU01-1-10
zlato

VU02-3-16
čierne zlato

VU01-3-10
čierne zlato

VU02-4-16
brúsený nerez

VU01-4-10
brúsený nerez

VU02-5-16
bronz

VU01-5-10
bronz

42 All rights reserved © AMV 2015

Písmo Azbuka
Font Cyrillic

Písmo

písmená
letters

číslice
numerals

3, 5 cm

2.5, 3, 4, 5 cm

diakritika  
diakritics

leštený nerez
polished st.steel

zlato
gold

čierne zlato
black gold

bronz
bronze
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Písmo Azbuka
Font Cyrillic

Písmo

písmená
letters

číslice
numerals

3, 5 cm

2.5, 3, 4, 5 cm

diakritika  
diakritics

leštený nerez
polished st.steel

zlato
gold

čierne zlato
black gold

bronz
bronze
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VÁZA URNOVÁ

59

Lampáš urnový - nástenný
Váza urnová nástenná
Cilindrical lantern
Wall cilindrical lantern

Ťažký antikor

L07-0-11n
leštený nerez
polished st. steel

V10-0-10n
leštený nerez
polished st. steel

11,5cm x Φ = 6cm

10cm x Φ = 6cm

L07-4-11n
brúsený nerez
brushed st. steel

V10-4-10n
brúsený nerez
brushed st. steel
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Váza urnová - nástenná
Konzola, úchyt na 
urnovú stenu
Wall urnal vase 
L - attachment for urnal wall 

Ťažký antikor

V10-0-16n
leštený nerez
polished st. steel

06g-0
leštený nerez
polished st. steel

16cm x Φ = 6cm

7cm x 7cm 
x 3,5cm

V10-4-16n
brúsený nerez
brushed st. steel

06g-4
brúsený nerez
brushed st. steel
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DOPLNKY

57

Váza valcová
Váza valcová - 
nástenná
Cilindrical vase
Wall cilindrical vase

Ťažký antikor

V05-1-20
zlato
gold

V05-1-20n
zlato
gold

V05-4-20
brúsený nerez
brushed st. steel

V05-4-20n
brúsený nerez
brushed st. steel

V05-3-20
čierne zlato
black gold

V05-3-20n
čierne zlato
black gold

V05-0-20n
leštený nerez
polished st. steel

V05-0-20
leštený nerez
polished st. steel

20cm x Φ = 7cm

20cm x Φ = 7cm
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VU02-0-16 / S15
leštený nerez

VU02-1-16 / S15
zlato

VU02-3-16 / S15
čierne zlato

VU02-4-16 / S15
brúsený nerez

VU02-5-16 / S15
bronz
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Písmo Azbuka
Font Cyrillic

Písmo

písmená
letters

číslice
numerals

3, 5 cm

2.5, 3, 4, 5 cm

diakritika  
diakritics

leštený nerez
polished st.steel

zlato
gold

čierne zlato
black gold

bronz
bronze
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Váza valcová 
Váza valcová -
nástenná
Cilindrical vase
Wall cilindrical vase

Ťažký antikor

V06-1-10
zlato
gold

V06-1-10n
zlato
gold

V06-4-10
brúsený nerez
brushed st. steel

V06-4-10n
brúsený nerez
brushed st. steel

V06-3-10
čierne zlato
black gold

V06-3-10n
čierne zlato
black gold

V06-0-10
leštený nerez
polished st. steel

V06-0-10n
leštený nerez
polished st. steel

10cm x Φ = 7cm

10cm x Φ = 7cm
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VU01-0-10 / S15
leštený nerez

VU01-1-10 / S15
zlato

VU01-3-10 / S15
čierne zlato

VU01-4-10 / S15
brúsený nerez

VU01-5-10 / S15
bronz
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Písmo Azbuka
Font Cyrillic

Písmo

písmená
letters

číslice
numerals

3, 5 cm

2.5, 3, 4, 5 cm

diakritika  
diakritics

leštený nerez
polished st.steel

zlato
gold

čierne zlato
black gold

bronz
bronze
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DOPLNKY
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MONTÁŽ - SPÔSOBY UCHYTENIA
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Váza urnová - nástenná
Konzola, úchyt na 
urnovú stenu
Wall urnal vase 
L - attachment for urnal wall 

Ťažký antikor

V10-0-16n
leštený nerez
polished st. steel

06g-0
leštený nerez
polished st. steel

16cm x Φ = 6cm

7cm x 7cm 
x 3,5cm

V10-4-16n
brúsený nerez
brushed st. steel

06g-4
brúsený nerez
brushed st. steel
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SPÔSOB OBJEDNÁVANIA PÍSMA

1

2

3

4

5

VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ

1

2

3

4

TERMÍN DODANIA OBJEDNÁVKY

1

2

3

Kód Názov/popis VOC v  EUR

P5 Balík do 5kg 3,90

P15 Balík do 15kg 4,90

P30 Balík do 30kg 8,90

P40 Balík do 40kg 10,90

             T05

Lepené písmo podlieha zakázkovej výrobe. Výrobný čas je 48 hodín.

Elektronicky cez e-shop.

Prostredníctvom obchodného zástupcu.

Mailom na objednavky@amvslovakia.sk.

Osobne v AMV Slovakia s.r.o.

Telefonicky.

V prípadne Vami zaslanej objednávky prostredníctvom e-shopu garantujeme bezchybnosť objednávky.

Na písmo umiestnené v exteriéri inak ako zvisle sa nevzťahuje záruka.

Doručenie do 5 pracovných dní prostredníctvom kuriéra. 

Osobné prevzatie v AMV Slovakia s.r.o.

Vyhotovenú šablónu nie je možné vrátiť.

Vrátenie písma je spoplatnené. Cena 1 €/ znak.

Veľkoplošná šablóna

DOPRAVNÉ NÁKLADY + BALNÉ

Prepravu v rámci SR zabezpečuje spoločnosť SPS Slovakia. Ceny zasielateľských služieb sú určené aktuálnym cenníkom SPS 
Slovakia a preto sa môžu v priebehu roka meniť.

- Veľmi rýchla a jednoduchá montáž

- Možnosť montáže vo zvislej polohe

- Stačí zarovnať na spodok pomníka

- Maximálny rozmer šablóny: 600 x 900 mm

- Vlastné rozloženie textu

20

montáž lepením

VEĽKOPLOŠNÁ ŠABLÓNA

- veľmi rýchla a jednoduchá montáž
- vlastné rozloženie textu
- možnosť montáže vo zvislej polohe
- stačí zarovnať na spodok pomníka
- max. rozmer šablóny 600 x 800 mm

KONZOLA

úchyt na urnovú stenu
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Modulárny systém MODUAL je ochrannou známkou firmy AMV. Systém, návrhy a kompozície v katalógu sú autorským duševným vlastníctvom firmy AMV. 
Rozširovanie, kopírovanie alebo akékoľvek napodobňovanie systému MODUAL podlieha autorizácii firmy AMV.

© 2018
www.iamv.eu / www.amvslovakia.sk / objednavky@amvslovakia.sk / 00 421 35 642 821 4 - 5

Dostojevského 2, 940 63 Nové Zámky, Slovakia

www.modual.eu


