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AMV SŁOWACJA

„AMV Slovakia,” z siedzibą w Nowych Zamkach jest firmą rodzinną z ponad 30-letnią tradycją w produkcji nagrobków i ak-
cesoriów cmentarnych. Reprezentowana we wszystkich krajach europejskich i posiadająca wiele patentów, świadczących
o progresywności firmy i dobrej reputacji jej produktów.

Wyposażenie technologiczne, produkcja i potencjał ludzki, zapewniają możliwości produkcyjne od surowego wyrobu do fi-
nalnego produktu. Budowa form i narzędzi, odlewanie, tłoczenie, wykończenie powierzchni, montaż i dostawa do klientów, 
zapewniają warunki aby tworzyć bezkonkurencyjne produkty.
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STAN OBECNY



8

Zmiana stylu życia a opieka nad grobami

Aktualny styl życia, a także zwiększona migracja młodzieży, 
sprawia iż ludzie, czy to studiujący, czy pracujący, również 
są zmuszeni myśleć o tym kto będzie dbał o nagrobki 
w przyszłości w czasie ich nieobecności

- modułowy system kolumbariów zapewnia prostszą, szybszą 
 i mniej wymagającą finansowo opiekę nad grobem

Brak przestrzeni

Cmentarze stają się przepełnione. Znaleźć wystarczającą 
ilość ziemi i odpowiednie miejsce na grób są w większości 
problemem dla miast i wsi.

- możemy znaleźć i zarezerwować miejsce na cmentarzu, 
 na którym możemy umieścić modułowy system dla urn

STAN OBECNY
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Układ obecnych grobów
(bez planu zagospodarowania)

Różne wymiary, kształty oraz ułożenie grobów sprawiają 
wizualne zamieszanie na cmentarzach. Każdy chcąc mieć 
inny grób, używa stylów, które moglibyśmy nazwać bez 
smaku. Takie rozwiązania, patrząc na większość dzisiejszych 
cmentarzy, nie tworzą  harmonii.

- modułowy system kolumbariów zapewnia estetykę 
 i funkcjonalność

Koszty

Wymagania dotyczące  montażu nowych grobów są 
kosztowne. Nie chodzi tylko o brak przestrzeni, ale także 
o konieczność budowy infrastruktury wymagającej wysokich 
nakładów finansowych.

- Modularny system kolumbariów oferuje wykorzystanie 
 istniejących lokalizacji na cmentarzach, szczególnie jeżeli 
 chodzi o ilość miejsc pochówku na m2, ponieważ ten stosunek 
 wynosi 10: 1





ŚWIATOWE TRENDY
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ŚWIATOWE TRENDY

Obecne trendy bazują się na godnym odpoczynku, który nie opiera się wyłącznie na stworzeniu możliwie największego gro-
bu. Cmentarze wyglądają jak miasta a nie groby. Naszym celem jest stworzenie parku, który oddycha harmonią i godnością, 
tak aby po śmierci  można było łatwiej o nas zadbać.

Stopniowe zmiany z tradycyjnego grobu, który zajmuje dużo miejsca i jest kosztowny w stosunku do systemu modułowego 
na kolumbaria o rozwiązaniu przestrzennym są mniej wymagające finansowo.
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SYSTEM MODU-AL
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SYSTEM MODU-AL

Przedstawiamy system MODU-AL. Jest to modułowy, estetyczny, konstruktywny i ekonomiczny system chowania prochów.
W dzisiejszych czasach, gdy brakuje miejsc, system ten daje nowe możliwości zagospodarowania w już istniejącej 
architekturze cmentarza.

Budowa w systemie MODU-AL jest dużo bardziej korzystna pod względem czasowym i finansowym niż skomplikowa-
na konstrukcja kolumbariów wylewanych z betonu. Modułowość systemu umożliwia tworzenie segmentów o różnych 
rozmiarach i kształtach. MODU-AL jest oferowany w pięciu kombinacjach:

1. URNA NAGROBNA

2. GRÓB URNOWY

3. MODEL SOLITER

4. KOLUMBARIUM

5. URNOWY DOM

Większość z tych rozwiązań można rozszerzyć i zmodyfikować zgodnie z potrzebami klientów.

! NOWOŚĆ !
Każda komora jest zasilana energią elektryczną:
- każda lampa jest podświetlona
- system kamer, który pomaga w lepszej kontroli ściany 
 i zmniejsza ryzyko kradzieży lub dewastacji. Każdy klient 
 może za pomocą telefonu komórkowego, sterować zniczem.  
 Decyduje o tym ,kiedy powinien się zapalić i na jak długo.
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URNA NAGROBNA GRÓB URNOWY

MODEL SOLITER KOLUMBARIUM URNOWY DOM
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JAK DZIAŁA SYSTEM MODU-AL

KONSTRUKCJA KONSTRUKCJA KAMIENIE OBWODOWE

Konstrukcja wykonana jest z po- 
łączenia elementów i profili alu- 
miniowych.

Konstrukcja jest modułowa i w ten 
sposób i łatwo można ją rozbudować.

Ściany boczne są pewnie zamon-
towane na konstrukcji.

SYSTEM MODU-AL
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ZADASZENIE FRONT ROZETY

Na konstrukcji umieszczone są 
granitowe płyty na dach w kolorze 
płyt obwodowych.

Kamienie na ścianie czołowej mogą 
być wykonane z granitu dowolnego 
koloru. Przy czym jest on jednolity, 
oprócz koloru obwodowego.

Front wykończone są za pomocą 
ozdobnych rozet.





URNA NAGROBKOWA
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URNA NAGROBKOWA

Dzięki systemowi MODU-AL możemy stworzyć kolejne miejsce 
pochówku prochów na już istniejącym , bez potrzeby otwierania go.

Konstrukcja pozwala wybrać najmniejszy segment z szerokiego 
zakresu produktów. Urna może być umieszczona w odpowiednim 
pojemniku. Kamień można dostosować do już istniejącego koloru.

W porównaniu do sposobu osadzania czcionki na nagrobku, system 
ten jest prostszy i bardziej wygodny. Jest również możliwość kolejne-
go pochówku, pomimo faktu, że grób jest już częściowo zajęty.

porównanie wysokości
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GRÓB URNOWY
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GRÓB URNOWY

Modułowość systemu sprawia że mamy wiele niepowtarzalnych 
możliwości i wariantów konfiguracji. Miejsce pochówku znajduje się 
w części naziemnej .Dzięki temu nie ma potrzeby demontażu całych 
elementów do pochowania prochów i jest to wygodnym rozwiąza-
niem.

Umieszczenie dodatków i płyt kamiennych w pionie skutkuje 
przedłużeniem żywotności dodatków i zmniejszeniem nakładów na 
czyszczenie powierzchni.

porównanie wysokości



27



28

1. istnieje możliwość montażu lampy 
 z wazonem na osobnej płytcePrzykładowe konfiguracje osadzania kamienia

GRÓB URNOWY
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2. dodatkowo tacka na znicze do dowolnego 
 zamocowania na łączeniach kamienia

3. nagrobna galanteria umieszczona 
 na osobnym postumencie





SOLITER
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SOLITER

40 x 40 40 x 60 60 x 60

przykładowe wymiary kwater porównanie wysokości
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KOLUMBARIUM
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KOLUMBARIUM

40 x 40

40 x 60

60 x 60

przykładowe wymiary kwater porównanie wysokości
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40 x 40

40 x 60

60 x 60

przykładowe wymiary kwater

KOLUMBARIUM

porównanie wysokości
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URNOWE DOMY
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URNOWE DOMY

Prosta i solidna konstrukcja umożliwia tworzenie 
niezliczonych kombinacji i rozmiarów. Dzięki temu 
można spełnić wszystkie wymagania klientów.

System MODU-AL spełnia standardy wytrzy-
małości. Modułowość i zmienność dają duże 
możliwości na stworzenie oryginalnych i niepow-
tarzalnych projektów.

porównanie wysokości
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URNOWE DOMY
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ZALETY SYSTEMU
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ZALETY SYSTEMU

WYGLĄD

CERTYFIKACJA
ZALECENIA

ZAMÓWIENIEBEZPIECZEŃSTWO

CENA

CZAS
PRĘDKOŚĆ
CZYSTOŚĆ

SERVIS

POWIERZCHNIA

MODUŁOWOŚĆ
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WYGLĄD

- współczesny, niepowtarzalny i estetyczny wygląd z równymi  
 pasami
- rozwiązanie „urbanistyczne”
- koniec z nieukończonymi grobami

POWIERZCHNIA

- oszczędność miejsca w porównaniu z grobami „klasycznymi”
- 10 krotnie większe wykorzystanie przestrzeni

CENA

- najbardziej ekonomiczny system na jednostkę powierzchni
- bez konieczności inwestowania w betonowe odlewanie  
 konstrukcji

BEZPIECZEŃSTWO

- ochrona kamer bezpieczeństwa
- każda kwatera ma swój własny czujnik

MODUŁOWOŚĆ

- System oferuje szeroki zakres wariantów w wielu formach
 do przechowywania urn o dowolnym układzie
- możemy umieścić nasz produkt w dowolnym miejscui 
 zaproponujemy najlepsze rozwiązanie dla Ciebie

CZAS + PRĘDKOŚĆ + CZYSTOŚĆ

- szybka realizacja
- prędkość budowy do 72 godzin (bez placu budowy przez 
 kilka miesięcy)
- brak betonowania samego modułu (trzeba go tylko 
 utworzyć) potrzebne jest tylko podłoże betonowe

ZAMÓWIENIE

- oferujemy ten system przez naszą firmę z korzystnymi 
 warunkami i metodami finansowania

SERVIS

- niewymagające konserwacji
- zawsze bez niechcianych chwastów i niedokończonych 
 grobów
- oferujemy serwis do naszego produktu realizowane jest po 
 wstępnie uzgodnionych warunkach

CERTYFIKACJA - ZALECENIA

- Certyfikat cechu kamieniarskiego ze SŁOWACJI
- Słowackie Stowarzyszenie Usług Pogrzebowych 
 i Kremacyjnych
- przegląd statystyczny
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KONIEC Z TAKIM WYKOŃCZENIEM!

ZALETY SYSTEMU
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System MODU-AL oferuje nowe sposoby zachowywania i czczenia zmarłych. Przynosi estetyczne i godne rozwiązanie, 
który jest mniej wymagający pod względem finansowym niż obecnie używane groby i ściany urn. Zapewnia skuteczną 
rozbudowę cmentarza bez potrzeby posiadania ogromnych działek, których obecnie brakuje.

PROSTE

UŁOŻENIE KOMOROWE

DWUSTRONNE

CZŁONOWE UŁOŻENIE

UŁOŻENIE KOMOROWE

DOWOLNE UŁÓŻENIE





DODATKI
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DODATKI

CZCIONKA ELEGANTS

40 All rights reserved © AMV 2015

PísmoPísmo Elegants
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písmená veľké tlačené
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číslice 
numerals

diakritika 
diakritics

písmená malé tlačené
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2.3, 3, 3.8 cm
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leštený nerez
polished st.steel

zlato
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čierne zlato
black gold
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bronz
bronze
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CZCIONKA ROMANO

41

Písmo Romano
Font Romano

Písmo

písmená
letters
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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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zlato
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čierne zlato
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diakritika  
diakritics
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CZCIONKA AZBUKA

42 All rights reserved © AMV 2015
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CZCIONKA 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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LAMPA ELEKTRYCZNA
LAMPA URNOWA

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

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

LU01-0-18
srebro

L07-0-11n
srebro

LU01-1-18
złoto

LU01-3-18
czarne złoto

LU01-4-18
matowe srebro

L07-4-11n
matowe srebro

LU01-5-18
bronz

42 All rights reserved © AMV 2015

Písmo Azbuka
Font Cyrillic

Písmo

písmená
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číslice
numerals

3, 5 cm

2.5, 3, 4, 5 cm
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diakritics

leštený nerez
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zlato
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čierne zlato
black gold

bronz
bronze
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DODATKI
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WAZON WALCOWY

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
srebro

VU01-0-10
srebro

VU02-1-16
złoto

VU01-1-10
złoto

VU02-3-16
czarne złoto

VU01-3-10
czarne złoto

VU02-4-16
matowe srebro

VU01-4-10
matowe srebro

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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WAZON URNOWY

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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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
srebro

VU02-1-16 / S15
złoto

VU02-3-16 / S15
czarne złoto

VU02-4-16 / S15
matowe srebro

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

AMV_KATALOG_2015_R04.indd   58 25. 2. 2015   11:38:52

VU01-0-10 / S15
srebro

VU01-1-10 / S15
złoto

VU01-3-10 / S15
czarne złoto

VU01-4-10 / S15
matowe srebro

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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DODATKI
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SPOSOBY MONTAŻU
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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

montaż przez klejenie

SZABLON WIELKOFORMATOWY

- bardzo szybki i prosty montaż
- układ tekstu według własnego projektu
- montaż w pozycji pionowej
- wystarczy przyłożyć szablon do napisówki
- max. rozmiar szablonu 600 x 800 mm

UCHWYT

uchwyt do kolumbarium

06g-0
srebro

06g-4
matowe srebro
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PRZYKŁADOWE WIZUALIZACJE
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PRZYKŁADOWE WIZUALIZACJE
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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.

© 2019
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


