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AMV SLOVAKIA

Az AMV Slovakia egy érsekújvári székhelyű családi vállalkozás, amely több mint 30 éves hagyományokkal rendelkezik 
sírkő- és temetőkiegészítők gyártása területén. Képviselete valamennyi európai országban, valamint számos szabadalom 
tanúsítja a vállalat progresszivitását és termékei jó nevét.

A technológiai berendezések, termelés és az emberi potenciál kooperáció nélkül is termelési kapacitást biztosít. 
Terméktervezés, öntő- és szerszámkészítés, öntés, sajtolás, felületkezelés, összeszerelés és expedíció az ügyfelek 
számára, előfeltételeket biztosítanak páratlan termék alkotásához.
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AKTUÁLIS ÁLLAPOT
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Életmódváltás - sírhely gondozása

A felgyorsult életmód, valamint a fiatalok nagyobb migrációja 
akár tanulmányi, akár munkavállalási céllal arra kényszerít 
bennünket, hogy gondoljunk arra, ki fog jövőben gondoskodni 
a “nagy” sírokról, ki fogja megtisztítani és kezelni azokat. 

- a moduláris urnás rendszer egyszerűbb, gyorsabb és 
 pénzügyileg kevésbé megterhelő gondoskodni a sírhelyről

A hely hiánya

A temetők túlzsúfoltakká váltak. A legtöbb város és község 
számára problémát jelent elegendő, illetve megfelelő helyet 
biztosítani a síroknak.

- képesek vagyunk a temetőkben kijelölni olyan helyeket, 
 amelyeken lehetséges elhelyezni a moduláris urnás 
rendszert

AKTUÁLIS ÁLLAPOT



9

Az aktuális sírok elrendezése
(“városi terv” nélkül)

A különböző méretek, alakzatok és elhelyezések vizuális 
zavart okoznak a temetőkben. A szomszédok “szebb” sírra 
vágynak, és nem tartózkodnak kevésbé ízléses stílusok, 
megoldások használatától sem. Az ilyen megoldások érintik 
a mai temetők legnagyobb részét és nem hoznak létre egyfajta 
harmónia.

- moduláris urna rendszer biztosítja az esztétikát, 
 a funkcionalitást és a vonalak tisztaságát

Pénzügyi igényesség

Az új sírokra vonatkozó követelések az önkormányzatok 
számára költségeket jelentenek. Nem csak a helyhiány 
miatt, hanem a költséghatékony infrastruktúra kiépítésének 
szükségessége miatt is.

- a cégünk által kínált moduláris rendszernek maximális 
 a helykihasználása, mely a hagyományos sírkővel szemben 
 10:1





TRENDEK A VILÁGBAN
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TRENDEK A VILÁGBAN

A jelenlegi tendenciák úgy nyújtanak méltóságteljes nyugodalmat, hogy közben nem kizárólag a “legnagyobb” sír 
létrehozására helyezik a hangsúlyt. A temető helyet teremt, nem sírokat. Célunk egy olyan park létrehozása, amely 
harmóniát és méltóságot sugároz, hogy az elmúlás után is gondoskodva legyen rólunk.

Felvázolt fokozatos átmenet a sok helyet elfoglaló és anyagilag megterhelő “nagy” sírról, egy moduláris falrendszerhez, 
amely térben és pénzügyileg kevésbé megterhelő megoldás (egy sírhely egységre).
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MODU-AL RENDSZER
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MODU-AL RENDSZER

Bemutatjuk a MODU-AL rendszert. Moduláris, esztétikus, konstruktív és gazdaságilag előnyös rendszer az elhunyt 
maradványainak tárolására. Napjainkban, amikor már hiány van a temetőkben, ez a rendszer új lehetőségeket teremt 
a temetőépítészeten belül.

A MODU-AL rendszer megvalósítása idő és pénz szempontjából előnyösebb, mint a hagyományos, betonbol épült urnafal. 
A rendszer modularitása lehetővé teszi különböző méretű és alakú egységek létrehozását. A megoldások száma szinte 
végtelen, mivel a MODU-AL rendszer többféle megoldást kínál:

1. SÍR / URNA DOBOZ

2. URNA SÍRHELY

3. SZOLITER

4. KOLUMBÁRIUM

5. URNA FAL

A legtöbb megoldás az ügyfelek igényei szerint bővíthető és módosítható.

! ÚJDONSÁG !
Minden urnaegység villamos energiával van ellátva:
- minden lámpa meg van világítva
- kamerarendszer segíti a helyszín ellenőrzését és nagyobb 
 biztonságot nyújt
- vezérlés és ellenőrzés mobiltelefonon keresztül, a villamos 
 energia előrefizetésének lehetősége
- sírhely bebiztosítása
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SÍR / URNA DOBOZ URNA SÍRHELY

SZOLITER KOLUMBÁRIUM URNA FAL



18

HOGYAN MŰKÖDIK A MODU-AL

KONSTRUKCIÓ KONSTRUKCIÓ KERÜLETEK (KÜLSŐ KÖVEK)

A konstrukció összekötő elemekből 
és alumínium profilokból ál.

A konstrukció moduláris és könnyen 
bővíthető.

A perem és az oldalfalak stabilan 
fel vannak szerelve a szerkezetre.

MODU-AL RENDSZER
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FEDŐKÖVEK URNA KŐLAPOK ROZETTÁK

Az konstrukció fedőköve ugyanabból 
az anyagból van, mint a falakon.

Az urnaköveket egyenként lehet 
csatlakoztatni, mindegyik egyforma 
mintázatú, de nem azonos a falak 
fedőköveivel.

Az urnák lapjai dekoratív rozettákkal 
vannak rögzítve.





SÍR / URNA DOBOZ
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SÍR / URNA DOBOZ

A MODU-AL rendszernek köszönhetően létrehozhatunk egy új 
sírhelyet már meglévő síron, a sír megnyitása nélkül.

A tervezés lehetővé teszi, hogy a legkisebb szegmenst is széles 
választékból lehet kialakítani. Ebbe a kialakított sír/urna dobozba 
a műanyag urna egyszerűen elhelyezhető. A követ a meglévő sírhoz 
is lehet igazítani.

Ez a rendszer egyszerűbb és hatékonyabb, mint a szöveg pótlása  
a már meglévő fejrészen. Úgyszintén lehetőség van a sírhely további 
betöltésére annak ellenére, hogy a kapacitása kimerült.

magasság összehasonlítása
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URNA SÍRHELY
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URNA SÍRHELY

magasság összehasonlítása

A rendszer modularitása hozzájárult az egyedülálló megoldáshoz, 
amely számos előnnyel jár. Az urnadoboz a földfelszínre van 
elhelyezve. Nem szükséges az urna tárolásának alapjait előállítani, és 
a kezelés sokkal előnyösebb.

A kiegészítők és burkolólapok függőleges elhelyezése meghosszabbítja 
a termékek élettartamát, és jelentősen csökkenti a karbantartás és a tisz-
títás szükségességét.
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1. lámpa,váza és a szöveg külön 
 kövön vannak elhelyezvekülönböző kőszerelvény-kombinációk

URNA SÍRHELY
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2. kivehető fémtálca gyertya elhelyezéséhez 3. sírkőkellékek külön elhelyezve





SZOLITER
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SZOLITER

40 x 40 40 x 60 60 x 60

urna kő méretbeli változatai magasság összehasonlítása
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KOLUMBÁRIUM
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KOLUMBÁRIUM

40 x 40

40 x 60

60 x 60

magasság összehasonlításaurna kő méretbeli változatai
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40 x 40

40 x 60

60 x 60

KOLUMBÁRIUM

magasság összehasonlításaurna kő méretbeli változatai
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URNA FALAK
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URNA FALAK

Az egyszerű és szilárd konstrukció lehetővé teszi 
számtalan kombináció és méret létrehozását. 
Ennek köszönhetően minden ügyféligény 
kielégíthető.

A MODU-AL rendszer megfelel az szilárdsági 
előírásoknak, modulárissága és változatossága 
lehetővé teszi az egyéni és eredeti  tervezést.

magasság összehasonlítása
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URNA FALAK
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RENDSZER ELŐNYEI
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RENDSZER ELŐNYEI

ARCULAT

TANÚSÍTVÁNY
AJÁNLÁSOK

BESZERZÉSBIZTONSÁG

ÁR

IDŐ
GYORSASÁG
TISZTASÁG

SZOLGÁLTATÁS

TERÜLET

MODULARITÁS
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ARCULAT

- jelenkori, egyedi és esztétikus megjelenés tiszta vonalakkal 
- “urbanisztikai” megoldás
- “befejezetlen” sír nélkül

TERÜLET

- a “klasszikus” sírokhoz képest helytakarékos
- a tér tízszeres kihasználása

ÁR

- legkedvezőbb rendszer az egységnyi területen
- a sírhely betonozására szükséges anyagi befektetés nélkül

BIZTONSÁG

- védelmet bisztosító kamerarendszer
- minden egységnek saját érzékelője van (opció)

MODULARITÁS

- a rendszer több lehetőséget kínál hely mennyiségben  
 urnák tárolására és alakokban
- bárhol elhelyezhető, és ki tudjuk választani 
 a legmegfelelőbb helyet

IDŐ + GYORSASÁG + TISZTASÁG

- időtakarékos és tiszta megvalósítás
- Gyors telepítés 72 órán belül (nincs hónapokig tartó 
 építkezés)
- a modul betonozása nélkül (csak a beton alapok 
 szükségesek)

BESZERZÉS

- a rendszer megvalósításához a cégünk kedvező 
 feltételeket és finanszírozási módszereket kínal

SZOLGÁLTATÁS

- minimális karbantartást igényel
- nem kívánt gyomok és kezeletlen sír nélkül
- termékeinket előre meghatározott feltételek mellett 
 kínáljuk

TANÚSÍTVÁNY - AJÁNLÁSOK

- A szlovákiai kőfaragó céh
- A temetkezési és hamvasztási szolgáltatások szlovák 
 szövetsége
- statikus becslése
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ILYEN MEGOLDÁSOK VÉGE!

RENDSZER ELŐNYEI



51

A MODU-AL rendszer új lehetőségeket nyújt az elhunytak emlékének megőrzéséhez és tiszteletéhez. Esztétikus és 
méltóságteljes megoldást nyújt, amely pénzügyileg kevésbé megterhelő, mint a jelenleg használt sírok és urnák. Garantálja 
a temetők hatékony bővítését, anélkül, hogy szükség lenne hatalmas földterületekre, amelyek ma már szűkösek.

EGYSZERŰ FALAK

KAMARA CSOPORTOSULÁS

KÉTOLDALÚ FALAK

TAGOLT CSOPORTOSULÁS

SOR FAL

SZABAD CSOPORTOSULÁS





KIEGÉSZÍTŐK
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KIEGÉSZÍTŐK

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

AMV_KATALOG_2015_R04.indd   40 25. 2. 2015   11:38:39

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

AMV_KATALOG_2015_R04.indd   40 25. 2. 2015   11:38:39

csiszolt króm

nagy nyomtatott betűk

kis nyomtatott betűk

számok

ékezetek

arany

fekete arany bronz

matt silver
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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

AMV_KATALOG_2015_R04.indd   41 25. 2. 2015   11:38:39

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

AMV_KATALOG_2015_R04.indd   41 25. 2. 2015   11:38:39

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

AMV_KATALOG_2015_R04.indd   41 25. 2. 2015   11:38:39
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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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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

AMV_KATALOG_2015_R04.indd   41 25. 2. 2015   11:38:39

csiszolt króm

betűk

számok

ékezetek

arany

fekete arany

bronz
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OROSZ ÁBÉCÉ

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

AMV_KATALOG_2015_R04.indd   42 25. 2. 2015   11:38:39

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 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
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leštený nerez
polished st.steel

zlato
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čierne zlato
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diakritika  
diakritics
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KIEGÉSZÍTŐK

csiszolt króm

betűk

számok

ékezetek

arany

fekete arany

bronz
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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

AMV_KATALOG_2015_R04.indd   43 25. 2. 2015   11:38:40

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

AMV_KATALOG_2015_R04.indd   42 25. 2. 2015   11:38:39
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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
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polished st.steel

zlato
gold

čierne zlato
black gold
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bronze

diakritika  
diakritics
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Písmo Romano
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číslice
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zlato
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bronze
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diakritics
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Písmo Romano
Font Romano
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písmená
letters

číslice
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* veľkosť 2cm je len v povrchovej úprave Bronz
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diakritics

AMV_KATALOG_2015_R04.indd   41 25. 2. 2015   11:38:39

csiszolt króm

betűk

számok

ékezetek

arany

fekete arany

bronz
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ELEKTROMOS LÁMPA
URNA LÁMPA

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

AMV_KATALOG_2015_R04.indd   56 25. 2. 2015   11:38:51

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

AMV_KATALOG_2015_R04.indd   59 25. 2. 2015   11:38:52

LU01-0-18
csiszolt króm

L07-0-11n
csiszolt króm

LU01-1-18
arany

LU01-3-18
fekete arany

LU01-4-18
matt silver

L07-4-11n
matt silver

LU01-5-18
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

AMV_KATALOG_2015_R04.indd   42 25. 2. 2015   11:38:39

KIEGÉSZÍTŐK
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HENGERES VÁZA

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
csiszolt króm

VU01-0-10
csiszolt króm

VU02-1-16
arany

VU01-1-10
arany

VU02-3-16
fekete arany

VU01-3-10
fekete arany

VU02-4-16
matt silver

VU01-4-10
matt silver

VU02-5-16
bronz

VU01-5-10
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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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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URNA VÁZA
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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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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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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
csiszolt króm

VU02-1-16 / S15
arany

VU02-3-16 / S15
fekete arany

VU02-4-16 / S15
matt silver

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
csiszolt króm

VU01-1-10 / S15
arany

VU01-3-10 / S15
fekete arany

VU01-4-10 / S15
matt silver

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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KIEGÉSZÍTŐK
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SZERELÉS - RÖGZÍTÉSI MÓD
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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

öntapadós kivitel

NAGY FORMÁTUMÚ SABLON

-	 nagyon	gyors	és	egyszerű	összeszerelés
- egyedi szövegelhelyezés
-	 szerelés	függőleges	helyzetben
- egyenlíteni elég a síremlék alját
-	max.	mérete	a	sablonnak	600	x	800	mm

KONZOL

konzol az urna falára

06g-0
csiszolt króm

06g-4
matt silver
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MEGJELENÍTÉSEK
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MEGJELENÍTÉSEK
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A Modular rendszer az AMV védjegye. A katalógus rendszere, tervei és összetétele az AMV szellemi tulajdonát képezi.
A	bővítés,	a	másolás	vagy	a	MODUAL	bármely	utánzata	AMV	engedélyezés	alatt	áll.
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