Projektowanie nagrobków.
Gdy tracisz kogoś bliskiego, chcesz upamiętnić jego życie pomnikiem, który odzwierciedli
Twoją miłość i wyrazi to, co sprawiało, że ta osoba była tak wyjątkowa. Teraz możesz to zrobić
dzięki systemowi projektowania dostępnemu dla pomników z granitu, które nigdy się nie zniszczą,
nie wykruszą oraz nie stracą inskrypcji. Możesz naprawdę spersonalizować projekt, tak jak nigdy
dotychczas. Twoje projekty mogą być zapisywane, edytowane i zamawiane bezpośrednio w zaciszu
Twojego domu.
Projekt 3D gwarantuje wykonanie nagrobka zgodnie z Państwa oczekiwaniami.
Projekt 3D można w dowolnej chwili zapisać, a następnie pobrać w formacie PDF oraz przesłać
nam zapytanie ofertowe, a my znajdziemy najlepszą ofertę cenową.
Możliwości oferowane przez dzisiejszą technologię w zupełności wystarczają na profesjonalne
wizualizowanie w czasie rzeczywistym trójwymiarowego modelu nagrobka bezpośrednio w
przeglądarce internetowej, a także dokonywanie szeregu dalszych manipulacji związanych ze
zmianą jego wielkości.
Przygotowaliśmy bibliotekę kształtów nagrobków pojedynczych, podwójnych oraz dziecięcych
wraz z kolorarmi granitu do wyboru.
W programie do projektowania umieściliśmy także galanterię nagrobną znanej na całym świecie
włoskiej firmy Biondan (aplikacje sakralne z brązu, rzeźby z marmuru carrara, wazony oraz lampy).
Wszystko to powstało dzięki współpracy firm Tempus Polska, PAP Liebchen oraz Forever Shining.
Zapraszamy do współpracy zakłady kamieniarskie oraz dystrybutorów.

Projektowanie nagrobków

Wybór kształtu nagrobka

Personalizacja tablicy napisowej
Mogą Państwo bez konieczności angażowania specjalistów i dzielenia się z nimi swoim emocjami
wyświetlać różne warianty kolorystyczne danego kształtu nagrobka, a także bez pośpiechu
zastanowić się nad wyborem i rozmieszczeniem stosownego epitafium na tablicy napisowej.
Możliwości jest jednak o wiele więcej.
Zaczynając od dodania zdjęć ceramicznych (przesłanie własnych zdjęć z komputera), a na dodaniu
włoskiej galanterii nagrobnej kończąc (aplikacje z brązu, krzyże, rzeźby, wazony i lampy).

Dodawanie galanterii nagrobnej
Jak zamówić nagrobek ?
W dowolnym momencie podczas projektowania mogą Państwo kliknąć w przycisk „Cena”.
● Podane ceny zawierają podatek VAT, koszt dostawy oraz instalacji.
● Podana cena nagrobka nie jest ofertą w świetle rozumienia prawa handlowego.
● Podane ceny są cenami orientacyjnymi i mogą różnić się w poszczególnych regionach
Polski.
Po zapisaniu projektu i przesłaniu zapytania ofertowego, w którym znajdzie się Państwa projekt
(kształt, wymiary, rodzaj granitu, dodatki) oraz informacja o miejscowości w której będzie
instalacja będziemy w stanie przedstawić Państwu indywidualną ofertę cenową.
Nie wymagamy żadnych płatności w Internecie.
Dopiero w chwili, gdy skontaktuje się z Państwem pracownik zakładu kamieniarskiego, zostaną
ustalone szczegóły dotyczące podpisania umowy, etapów płatności oraz informacji na temat
terminów, wymagań oraz lokalizacji cmentarza itd.
Wszystko to jest bezdyskusyjnie wielkim ułatwieniem przy podejmowaniu decyzji na temat tego
jaki nagrobek lub nagrobki powinny stanąć na cmentarzu dla jego bliskiej, ukochanej osoby.
Zobacz więcej:
www.wiecznapamiec.pl

Dotacje na Innowacje
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach POIG 8.1

