Koporsók
Toscana nyárfa konyak koporsó meridien bézs béléssel
101 mogyoró koporsó borostyán béléssel
531 nyárfa terra pat. koporsó meridien légcsipke fehér béléssel
555 F konyak koporsó genova béléssel
723 Café koporsó írisz béléssel
75 TG koporsó
910 F TG koporsó verona béléssel
Borostyán koporsó borostyán bézs béléssel
Truhe (német típusú) nyárfa koporsó genova béléssel
Juventus fenyő koporsó dió meridien bézs légcsipke béléssel
R 502 cseresznye koporsó borostyán bézs béléssel
R 503 terra pat.koporsó verona béléssel
100 nyárfa koporsó fehér jázmin béléssel
Triumf konyak nyolcszög koporsó kleopátra béléssel
H-10 hamvasztó koporsó
Hatszög cseresznye koporsó (KH 2)
KH 3 koporsó (mahagóni)
KH 5 koporsó
KR 7 koporsó
KR/Szoc. koporsó
KRL 4 koporsó
Pálma koporsó (Izraeli)
TF 65 cm gy. koporsó
TF 80 cm gy. koporsó
TF 110 cm gy. koporsó
TF 140 cm gy. koporsó
TF 160 cm gy. koporsó
Hamvasztó koporsó
Extra alj
Fémkoporsó
K2 koporsó
K3 koporsó
K4 koporsó
árak: nettó 14.000- 174.000 Ft között

Sírjelzők
T1/N kereszt
T1/P kereszt
T4/A kereszt
T4/T kereszt
T5/T fejfa
T6 kereszt
árak: nettó 6.170- 9.820 Ft között

Szemfedők
Árvácska szemfedő
Ezüstlevél szemfedő
Gerbera szemfedő
Inri fehér szemfedő
Szociális szemfedő
árak: nettó 5.200- 10.190 Ft között

Urnatartók
Hatszög urnatartó fa (mahagóni, bélelt)
Hatszög urnatartó fa (mogyoró, bélelt)
Négyszög fa urnatartó
Urnatartó fa
BK-1 urna (intarziás)
Urnatartó fa (mahagóni)
Fém 700-2-pat urna
UKA012 arany, görög fehér urna
UKA022 arany keresztes fehér urna
Urnakeszon kerek I-es
S 1 urna (bronz)
S 2 fehér urna (gyöngyös)
S 6 urna (bordó)
S 7 urna (fehér keresztes)
S 8 urna (fehér kis levelű)
120 arany fehér urna
120 arany fekete urna
26 Arany fehér urna
30 arany fehér urna
504 nyugodj békében urna
80 Matt fehér urna
805 fehér urna kereszttel (fém)
Fém mini urna
Földgömb mini urna
Földgömb urna
Kerámia kop. urna
Márvány mini urna
Mini urna kerámia
Szociális urna
Bőr urnatartó
Műanyag urnatartó I-es
Műanyag urnatartó II-es
Araxes fekete urna
Urnakoporsó leeresztő
Urnaleeresztő
RM 03T bélelt urnakoporsó
árak: nettó 4.600- 35.000 Ft között

Urnaterítők
Árvácska urnaterítő
Fehér szatén gyertyás urnaterítő
Fehér üvegtüll (Ágnes) urnaterítő
Fehér üvegtüll kelyhes urnaterítő
Fehér üvegtüll keresztes rojtos urnateríő
Fehér üvegtüll légcsipkés (Virág) urnaterítő
Fekete üvegtüll András csipkés urnaterítő
Fekete üvegtüll Vitéz csipkés (belső) urnaterítő
Inri üvegtüll urnaterítő
Kézi hímzett urnaterítő
Nárcisz üvegtüll urnaterítő
Posztumusz sima urnaterítő
árak: nettó 3.950- 5.510 Ft között

