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AMROHA TRADE CORPORATION
Basawan ganj, 244221 Amroha, Indie
tel. 91 983 789 6501
e-mail: sales@yammsaw.com, http://www.yammsaw.com

E-71

We are a family owned india based Manufacturer of cremation urn, coffin, candle stand & furniture of metal & wood.
We are able to produce any custom design product as per buyer requirements.

APOKALIPSA
MIĘDZYNARODOWY TRANSPORT ZMARŁYCH
ul. Pułtuska 177, 07-200 Wyszków
tel. +4829 742 95 00, fax +48 29 742 57 90
kom. +48 607 872 872, 601 55 44 77, 603 882 882
e-mail: biuro@apokalipsa.com.pl, http://www.apokalipsa.com.pl

e-53

Firma od 25 lat zajmuje się transportem zwłok z całego świata,jesteśmy firmą która na zlecenie
rodzin i firm pogrzebowych sprowadza zmarłych zza granicy naszego państwa.

AromaCorp
ul. Woronicza 31/78, 02-640 Warszawa
tel. +48 22 266 0 366
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Aromamarketing jest już stosowany w wielu zakładach pogrzebowych i prosektoriach w całym
kraju. Wiele firm zaczyna wykorzystywać zapach w celu poprawienia swoich usług,stworzenia
bezpiecznej atmosfery. Dlatego przedstawiamy takie rozwiązanie również Państwu. Na rynku
marketingu zapachowego działamy od 8 lat. Nasze rozwiązanie opiera się na wdrożeniu specjalnie
dobranego dla Państwa zapachu oraz aromatyzacji urządzeniami działającymi w oparciu o najnowsze technologie. W Polsce współpracujemy m.in. z Przedsiębiorstwem Pogrzebowym „Koperski”,
„Gloria”, Firma Pogrzebowa „Exitus”, „Memento”.

ARPER s.c.
ul. Rudowska 33, 43-400 Cieszyn
tel. +48 33 852 06 78
e-mail: biuro@arper.pl, http://www.arper.pl
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AUTO CLUB Sp. z o.o.
ul. Opłotki 15, 60-012 Poznań
tel. +48 61 8 900 600, fax +48 61 8 900 601
http://www.autoclub.peugeot.pl
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Auto Club, Autoryzowany Dealer Peugeot w Poznaniu wchodzi w skład jednej z największych
grup motoryzacyjnych w Polsce - Grupy Bemo Motors. Prowadzi działalność z zakresu sprzedaży
samochodów osobowych i dostawczych, w tym także ze specjalistycznymi zabudowami. Świadczy
również usługi serwisu mechanicznego i blacharsko lakierniczego w ramach autoryzowanej stacji
obsługi Peugeot oraz sprzedaż oryginalnych części zamiennych.
Auto Club, Peugeot authorized dealer in Poznan is a part of one of the biggest automotive group
in Poland - Grupa Bemo Motors. It conduct activity in sales of passenger cars and commercial
vehicles including those with specialized car building. It also provides mechanical and body and
paint services under Peugeot authorized service station and sales of genuine spare parts.

AUTO IDEA Sp. z o.o.
ul. Narodowych Sił Zbrojnych 9, 15-690 Białystok
tel. +48 22 732 74 00
http://www.autoidea.mercedes-benz.pl

Wytwórnia Urządzeń Chłodniczych AUTOMAT
Mirosław Prochownik
ul. Grażyńskiego 12, Bielsko-Biała 43-300
kom. +48 696 359 049
Wytwórnia Urządzeń Chłodniczych „AUTOMAT” jest to producent komór i urządzeń chłodniczych dla handlu, gastronomii, zakładów pogrzebowych, prosektoriów oraz kaplic przykościelnych.
Wyposażamy sklepy firmowe Zakładów Mięsnych, a także indywidualnych klientów.
Kolorystykę i gabaryty poszczególnych urządzeń ustalane są według sugestii Klienta.
Istnieje możliwość wykonania każdego urządzenia w litym drewnie.
Firma słynie z produkcji nowoczesnych, estetycznych urządzeń.
Urządzenia firmy „AUTOMAT” cechują się niską awaryjnością.
Dewizą firmy jest wprowadzanie corocznie nowych modeli urządzeń i ciągłe dostosowywanie
ich do potrzeb Klientów.
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AWE PARTNER Sp. z o.o.
ul. Krakowska 80, 42-200 Częstochowa
tel. +48 503 400 360
e-mail: info@awe-partner.eu, http://www.awe-partner.eu
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Urny metalowe produkujemy na maszynach zautomatyzowanych z dokładnością 0,2 mm co
gwarantuje powtarzalność produktu. Urny są malowane proszkowo i wypalane w temp. 200 st. co
trwale je zabezpiecza oraz daje trwały efekt koloru. W ofercie posiadamy ponad 200 urn z metalu,
drzewa onyxu, marmuru, oraz inne akcesoria pogrzebowe. Ze względu na profil firmy i wyłącznie
sprzedaż dla zakładów pogrzebowych oraz hurtowni nie prezentujemy oferty na stronie internetowej.
Każdy nasz klient dostaje katalog i cennik na adres e-mail lub adres firmy. Gwarantujemy najniższe
ceny na rynku i najwyższą jakość.

BATESVILLE CASKET UK Ltd
21 Osyth Close, Brackmills Industrial Estate, Northampton, NN4 7DY
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Batesville Casket Company jest największym na świecie producentem trumien. Firma została
założona na początku XX wieku w USA. Zajmuje się produkcją najlepszej jakości trumien ze
szlachetnego drewna. Dzięki wieloletniej tradycji wytwarzania oraz wyjątkowemu zaangażowaniu
trumny Batesville są wyjątkowej urody i jakości.W 1940 roku poszerzono asortyment. Zostały wyprodukowane pierwsze trumny metalowe. Do 1950 w ofercie można znaleźć program Memorial
Record™. Batesville jest też pomysłodawcą Living Memorial® czyli sadzenia drzewek pamięci.

BEA STONE
Beata Chlewicka
ul. Michałowskiego 10, 42-224 Częstochowa
kom. +48 884 740 240
e-mail: beastone@beastone.pl, http://www.beastone.pl
W naszej pracowni powstają urny o artystycznym charakterze, wykonane ręcznie wyłącznie
z naturalnych minerałów, drewna i metali. Aby dodać ceremonii pogrzebowej bardziej osobistego
i emocjonalnego wyrazu, nasi artyści dbają o niepowtarzalne wzornictwo oraz pełne zdobniczych
niuansów wykończenie każdej urny.
The artistic hand-made urns created in our studio are made of natural minerals, wood and metal.
In order to build more emotional, individual atmosphere during the funeral ceremony, our artists put
a great effort into creating a unique design as well as decorative details for each item.
In unserer Werkstatt werden per Hand nur aus reinen und natürlichen Stoffen und Mineralien,
wie Holz und Metall, kunstvolle Urnen gefertigt. Um der Bestattungszeremonie einen persönlichen
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und emotionalen Ausdruck zu geben, sorgen unsere Künstler für ein einzigartiges Design und eine
Fertigung bis ins kleinste Detail jeder gefertigten Urne.

BOJAR – TUNING
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ul. Szczygla 12, 51-420 Wrocław
kom. +48 501 371 537
http://www.bojar-tuning.eu

CAPITOL
Firma Transportowo-Handlowo-Usługowa

e-52

ul. Pułtuska 177, 07-200 Wyszków
tel. +48 29 333 50 03, fax +48 29 742 57 90, kom. +48 601 557 744, 601 443 365
e-mail: l.konecki@capitolfp.pl, http://www.capitofp.pl
Firma zajmuje się wypłacaniem zasiłku pogrzebowego w ciągu 12 godzin. Współpracujemy
z firmami pogrzebowymi.

CARMEN Sp. j.
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ul. Choiny 7, 20-816 Lublin
tel. +48 742 94 40, +48 502 680 287
e-mail: carmen@carmen.lublin.pl, http://www.carmen.lublin.pl
Firma Carmen sp.j. od dwudziestu lat działa na rynku usług funeralnych kompleksowo zaopatrując domy pogrzebowe oraz wytwórców trumien. Nasza oferta obejmuje bogatą kolekcję wybić,
krzyży, śrub, podkładek oraz innych akcesoriów niezbędnych do dekoracji trumien. Prowadzimy
sprzedaż worków na zwłoki, nekrologów, tabliczek natrumiennych, zarówno tych tradycyjnych
jak i tych tworzonych z pomocą naszego komputerowego kreatora. Posiadamy w sprzedaży szeroki wybór odzieży dla zmarłych, jak również zaopatrujemy pracowników domów pogrzebowych
w wysokiej jakości, szytą na miarę odzież, której wzory modyfikowane są zgodnie z życzeniami
i potrzebą klientów.
Zapraszamy do współpracy!

Zespół Carmen sp.j.

Carmen company is in funeral business for twenty years, we specialize in complex supplying
owners of funeral parlours and coffins’ producers, we have a wide range of products necessary for
decorating coffins. We sell internationally throughout whole Europe.
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CEABIS
Via G.B. Brunelli 16 - Z.Ind.Zuccherificio, 35042 Este (Padova), Italy
tel. +39 0429 602323, fax +39 0429 601484
e-mail: info@ceabis.it, http://www.ceabis.it
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Vezzani SPA
Via M.Tito 3 - Montecavolo, 42020 Quattro Castella, Reggio Emilia, Italy
tel. +39 0522 880844, fax +39 0522 880820
e-mail: vezzani@vezzani.it, http://www.vezzani.it
CEABIS, a trademark of Vezzani Spa, has a long experience in manufacturing equipment for
Funeral company. CEABIS is supplier of all the items required by Funeral Agencies:
- refrigerating devices Turbo Air and Ibernsalm;
- recovery items (stretchers, chests and body bags);
- sanitary items for the operator and for body preparation, including for aesthetical treatment;
- items for the coffins preparation and closure (handles, crosses, coffin interiors, Saldarapido plus;
- urns;
- mortuary equipment (mortuary refrigerators, lifting trolleys, autopsy tables);
- cemetery equipment (ladders, coffin lifting machine, trolleys).

CENTRUM NEKROPOLIS
ul. Obuwnicza 5, 26-110 Skarżysko-Kamienna
tel./fax +48 41 274 47 44, tel. całodobowy +48 538 998 999
e-mail: biuro@centrumnekropolis.pl, http://www.centrumnekropolis.pl
Centrum Nekropolis przy ul. Obuwniczej 5 w Skarżysku-Kamiennej jest jedyną spopielarnią
w województwie świętokrzyskim.
DLA PAŃSTWA DYSPOZYCJI:
• CHŁODNIE DLA ZMARŁYCH,
• SALA POŻEGNAŃ POKÓJ PODGLĄDOWY - pokój, w którym rodzina może obserwować
moment wprowadzenia ciała do pieca kremacyjnego,
• KAPLICA,
• URNY - oferujemy Państwu urny klasyczne, metalowe, drewniane, kamienne, ceramiczne,
• TRUMNY KREMACYJNE
Kremacje wykonujemy 7 dni w tygodniu 24h dobę.

•
•
•
•
•

KWIACIARNIA
Na Państwa życzenie przygotujemy najpiękniejsze kompozycje kwiatowe:
WIEŃCE,
WIĄZANKI,
STROIKI NA TRUMNĘ,
STROIKI DO URN,
DEKORACJĘ KOŚCIOŁÓW, KAPLICY, UROCZYSTOŚCI ITP.
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CIEFOL
ul. Słowackiego 106, 97-500 Radomsko
tel. +48 44 738 34 05
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Nasza firma posiada wieloletnie doświadczenie w produkcji opakowań foliowych oraz akcesoriów
pogrzebowych. Specjalizujemy się w wytwarzaniu worków na zwłoki, których posiadamy szeroki
wybór - kilkanaście różnych wzorów oraz szeroką gamę kolorów. W trakcie działalności braliśmy
udział w targach branży pogrzebowej w kraju i za granicą. Nabieraliśmy wiele doświadczenia
i zdobywaliśmy dużą wiedzę, co obecnie pozwala nam na w pełni profesjonalne działanie i fachową
obsługę naszych klientów branży pogrzebowej. Podejmujemy również zamówienia indywidualnych
kontrahentów na opracowanie wymaganych przez nich wzorów worków na zwłoki. Zamówienia
realizujemy w krótkich terminach i dostarczamy bezpośrednio do odbiorców. Jesteśmy rzetelni
i terminowi, zdając sobie sprawę jak ważne jest stałe zaopatrzenie w nasze wyroby. Posiadamy
niezbędne atesty PZH oraz atest Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Opakowań.
Produkujemy worki na zwłoki z folii polietylenowej w kolorze białym, czarnym, niebieskim, ecru
- oxybiodegradowalne.
W naszej ofercie znajdują się: worki na zwłoki zamykane na zamek lub na taśmę, worki do ekshumacji, worki z folii biodegradowalnej, prześcieradła foliowe, płachty na zwłoki, płachty do transportu
z tworzywa polipropylenowego, worki wielokrotnego użytku oraz worki nieprzepuszczające cieczy.

Compensa TU na Życie S.A.
Vienna Insurance Group
Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa
Wszelkie zapytania prosimy zgłaszać drogą mailową na adres:
godnepozegnanie@compensazycie.com.pl
Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group obecna jest na
polskim rynku ubezpieczeniowym od 1997 roku. Przez 18 lat działalności firma nieprzerwanie się
rozwija, co znajduje odzwierciedlenie w stale powiększającej się liczbie Klientów i wysokiej pozycji
na rynku ubezpieczeń w Polsce.
Compensa posiada w swojej ofercie produktowej szeroki zakres ubezpieczeń na życie: indywidualnych i grupowych, będących odpowiedzią na potrzeby naszych Klientów. Ustawicznie
poszukujemy nowych rozwiązań pozwalających nam jeszcze lepiej spełniać oczekiwania naszych
Klientów - owocem tych działań jest przygotowane, we współpracy z Polską Izbą Pogrzebową,
indywidualne ubezpieczenie na całe życie GODNE POŻEGNANIE.
Głównym akcjonariuszem Compensy jest koncern Vienna Insurance Group, austriacka grupa
ubezpieczeniowa, z siedzibą w Wiedniu. Grupa VIG obecna jest w 25 krajach Europy i posiada
około 50 spółek ubezpieczeniowych - jest wiodącą Grupą ubezpieczeniową w tej części Europy.
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CremTec GmbH
Ferdinand-Porsche-Straße 5, D-21684 Stade
tel. +49 4141 922693, fax +49 4141 922692
e-mail: info@cremtec.de, http://www.cremtec.de
Contact: Nadine Wetjen / Svend-Jörk Sobolewski
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CremTec GmbH is a planning and consulting firm for engineering and marketing in the crematorium business. Whether planning, construction, operation or marketing of crematoria - we have
the necessary know-how.

PHU DANPOL
WRSRH SA w Broniszach k/Ożarowa Maz., Hala Kwiatów Sektor D-35
tel. +48 601 33 38 37 (Robert Sas)
e-mail: sas444@wp.pl
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PHU DANPOL - Przedstawiciel SMITHERS-OASIS Germany GmbH, producenta Gąbki Florystycznej OASIS® i odżywek do kwiatów ciętych FLORALIFE®.
OASIS® jest najlepiej rozpoznawalną i cieszącą się największym zaufaniem marką w branży
florystycznej. Gąbka Florystyczna OASIS® to najwyższa jakość, szczególna wytrzymałość, doskonała stabilizacja łodyg i szybkość pochłaniania wody. Żałobna oferta OASIS® to pełne i otwarte
serca oraz ringi na drewnianych stelażach, także z półeczkami pod urnę, specjalne produkty do
dekoracji urn i kolumbarium; narzędzia do codziennej pracy, odżywki, taśmy, druty. Codziennie na
naszym stoisku prezentujemy atrakcyjne dekoracje w produktach z gąbką OASIS® do okazałych
dekoracji żałobnych w kaplicy i eleganckich dekoracji urny.

DAXECKER HOLZINDUSTRIE GmbH
Hauptstraße 23, A 4101 Feldkirchen / Donau
tel. +43 7233 6277 0, fax +43 7233 6277 70
e-mail: info@daxecker.at
Austriacki producent trumien Daxeckera znany jest z jakości użytych materiałów jak i solidności
w wykonaniu. W 1996 roku firma otrzymała prestiżowe wyróżnienie Austria qualitatsgutezeichen
oznaczające najwyższą jakość. Nasze motto Sargkultur aus Oberösterreich odwołuje się do kultury trumiennej w Austrii i całym regionie alpejskim. Szczególnie znane są trumny z tak zwanym
strumieniem życia.
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DECORATIVA
ul. Wrzosowa 33, 05-220 Zielonka
kom. +48 505 127 255
http://www.decorativa.co

ZPUH DIZJ s.c.
http://www.dizj.pl

e-69b
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ZPUH „DIZJ” sc od 1990 roku jest producentem trumien i urn z drewna (dąb, sosna, olcha, jesion, buk). Dzisiaj po 25 latach działalności w naszej szerokiej gamie wyrobów znajdują się trumny
i urny z najwyższej jakości ww. drewna. Bogata kolorystyka bejc i lakierów wiodących producentów
polskich i zagranicznych, duża ilość modeli (od najtańszych sosnowych po ekskluzywne dębowe
poliestrowe). Takie połączenie oraz inwestycje w nowoczesny park maszynowy, własny tartak oraz
suszarnie do drewna daje nam możliwość zaoferowania ok 25 modeli trumien i urn najwyższej
jakości, co przy różnorodnej kolorystyce wyrobów owocuje 100 różnych modeli trumien i urn. Na
każdą edycję targów staramy się przygotować nowe modele trumien i w tym roku również oferujemy Państwu całą gamę naszych nowych propozycji. Zapraszamy na nasze stoisko E-9 celem
zapoznania się z naszą najnowszą propozycją (prosimy o sugestie i podpowiedzi). W poprzedniej
edycji targów nasze trumny (wszystkie nowe modele) zostały wyróżnione nagrodą NAJCIEKAWSZE STOISKO NA TARGACH NECROEXPO 2013. Więcej informacji o firmie na stoisku E-9 oraz
na stronie www.dizj.pl

E.GRAMI
ul. Krańcowa, 41-707 Ruda Śląska
tel. +48 601 321 101, +48 323 400 521
e-mail: ruda@egrami.pl, http://www.egrami.pl
http://www.MirekGrodecki.pl, http://www.GodnyPogrzeb.pl
Nazywam się E.GRAMI. W tym roku skończyłam 18 lat. Od początku mojego istnienia staram
się promować wysoki standard usług pogrzebowych. Nauczyłam się wykonywać niezawodne
tabliczki pogrzebowe. Jestem liderką w ich produkcji na rynku polskim. Od 2010 roku, w każdym
zakładzie pogrzebowym mogę zainstalować proste w obsłudze oprzyrządowanie, na które daję
wieczystą gwarancję niezawodności. Dzięki niemu, możesz wykonać w kilka chwil, dowolną tabliczkę pogrzebową, która posłuży Twojemu klientowi przez co najmniej 5 lat. Moje tabliczki brały
udział w uroczystościach najważniejszych osób w państwie oraz ozdobiły setki tysięcy mogił w całej
Polsce. Teraz mogą służyć również i Twoim klientom.
Wstąp na moje stoisko. Pokażę Ci jak proste i tanie może być wykonanie pięknej i eleganckiej
tablicy, której nie powstydziłby się nawet prezydent. Ponadto zaproszę Cię do wzięcia udziału w losowaniu jednego z trzech zestawów naszych wyrobów. Łączna wartość losowanych przedmiotów
przekroczy 5800 zł.
Jeśli nie będziesz mógł przyjechać na Targi w tym roku, to też zapraszam Ciebie do wzięcia
udziału w wyjątkowej możliwości nabycia zestawów o rynkowej wartości, ale targowych cenach.
Zadzwoń do mnie lub napisz do 30 czerwca tego roku. Będziesz mile zaskoczony.
Zapraszam serdecznie.
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FINE VITA Sp. z o.o.
ul. Woźna 12, 61-777 Poznań
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Każdy pogrzeb jest doświadczeniem o wielkim znaczeniu dla rodziny i najbliższych przyjaciół
zmarłego. Nie jest tylko sentymentalną ceremonią, lecz ostatnią szansą, by pożegnać ukochaną
osobę. W „Fine Vita” wiemy, jak ważne są to chwile.
Pragniemy przedstawić Państwu ofertę produktów wyjątkowej klasy. Sprzęty przez nas oferowane
są jedyne w swoim rodzaju - niepowtarzalne i bezkonkurencyjne. Ich jakość mówi sama za siebie.
W branży funeralnej liczy się nie tylko handel, ale przede wszystkim odpowiedzialność, jaką nakłada
na nas zaufanie Klientów. Obowiązkiem każdego Domu Pogrzebowego jest zapewnienie usług na
jak najwyższym poziomie. Od tego zależy nie tyle zadowolenie Klienta, ale świadomość godnego
pożegnania bliskiej osoby. Firma zajmuje usługami funeralnymi i handlem międzynarodowym.

FOTOCERAMIKA
ul. Kubika 3, 59-700 Bolesławiec
tel. +48 75 644 12 10, kom. +48 606 178 492, fax +48 75 612 01 67
e-mail: info@fotoceramika.pl, http://www.fotoceramika.pl
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Fotografia na porcelanie, krysztale, medalionach i w formie płaskorzeźby (3D) w szerokiej gamie
kształtów i rozmiarów.
• ponad 50 lat w branży
• jakość na światowym poziomie
• gwarantujemy odporność na warunki atmosferyczne (certyfikat odporności z Instytutu Szkła
i Ceramiki w Warszawie)
Zapraszamy na naszą stronę internetową www.fotoceramika.pl

FRATRES Sp. z o.o.
Lipowica 15, 26-060 Chęciny
kom. +48 511 005 824, 506 199 792
e-mail: info@pozegnaj.pl, funeralia@pozegnaj.pl
http://www.pozegnaj.pl, http://www.funeralia.pozegnaj.pl
Firma Fratres Sp. z o.o. powstała w styczniu 2014 r. przejmując Internetowy Serwis Branży Funeralnej www.Pozegnaj.pl. Założeniem przy tworzeniu firmy było stworzenie narzędzi skierowanych
do właścicieli zakładów pogrzebowych umożliwiających im pełną obsługę nie tylko pod względem
reklamowym ale i pod kątem zaopatrzenia. W efekcie w grudniu 2014 powstała Internetowa Hurtownia Funeralna www.Funeralia.Pozegnaj.pl.
Serwis www.pozegnaj.pl skupia firmy z branży pogrzebowej w ramach jednej czytelnej platformy.
Katalog w swojej bazie posiada m.in.:
• zakłady pogrzebowe
• zakłady kamieniarskie
• kwiaciarnie
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• Restauracje organizujące stypy
• oraz inne firmy powiązane z branżą funeralną
Dlaczego jesteśmy najlepszym katalogiem firm z branży pogrzebowej?
Dzięki szybkiej i łatwej w obsłudze wyszukiwarce znajdziecie Pastwo firmy z wybranego miejsca
w Polsce, które w godny sposób pomogą w tych trudnych chwilach pożegnać bliską osobę. Podczas
korzystania z katalogu Pozegnaj.pl macie Państwo pewność że firmy znajdujące się w bazie są
sprawdzone a ich usługi charakteryzuje profesjonalizm.
Internetowa Hurtownia Funeralna to doskonałe narzędzie dla właścicieli zakładów pogrzebowych którzy poszukują ciekawego wzornictwa czy też zaopatrzenia w szeroki asortyment w jednym
miejscu.
Przeglądając serwis mają Państwo informację odnośnie dostępności towaru, ceny oraz rabatów
jakie Państwu przysługują.
Dostawa dla zamówień powyżej 400zł brutto jest gratis.
Jako firma dokładamy wszelkich starań aby rozwijać i wzbogacać nasz asortyment tak aby
w możliwie pełny sposób spełnić oczekiwania naszych klientów.
Serdecznie zapraszamy do założenia konta w ramach Internetowej Hurtowni Funeralnej aby
móc korzystać z pełnej funkcjonalności serwisu. Rejestracja dostępna pod adresem Funeralia.
Pozegnaj.pl/Rejestracja.

FRIGID FLUID Co.
11631 W. Grand Ave, Northlake, IL 60164, USA
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Frigid Fluid jest firmą wywodzącą się z Chicago w USA. Już 5 pokolenie podtrzymuje najwyższe
standardy produktów funeralnych i cmentarnych. Znani są na całym świecie m. in. z produkcji grawitacyjnych wind pogrzebowych. W swojej ofercie posiadają również, produkty do balsamowania,
płyny na bazie silikonu oraz sprzęt dla domów pogrzebowych.

FUNERAL FINANCE Sp. z o.o.
K.B. Kominka 9, 59-220 Legnica
kom. +48 509 731 236
http://www.funeralfinance.pl

GEM Matthews International
European Environmental Solution Division
Via Zanussi, 315 - Z.I.U., 33100 Udine, Italy
tel. +39 0432 524374, fax +39 0432 529977
http://www.geminc.it
G.E.M. S.r.l. została założona w Udine w 1982. Działalność filmy to min. projektowanie i inżynieria
projektowa, produkcja, instalacja, utrzymanie i zarządzanie spopielarniami zwłok ludzi i zwierząt,
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zakładami przetwarzania odpadów i materiałów resztkowych na energię, odzyskiem ciepła, elektrociepłowniami, systemami odzyskiwania energii, suchych i mokrych urządzeń do oczyszczania spalin.
Od końca 2008 roku GEM jest częścią Matthews International Group, wiodącej amerykańskiej
firmy w zakresie kremacji. Grupa może pochwalić się obrotem na skalę globalną w wysokości ponad
800 milionów dolarów, zatrudnia około 4000 pracowników i może pochwalić się 3500 instalacji na
całym świecie.Tak stworzony został GEM - Matthews International Srl, Dywizja Europejska Grupy
działająca w obszarze spalarni.
GEM - Matthews International Srl posiada certyfikat ISO 9001:2008 oraz certyfikat UNI EN ISO
14001:2004 i certyfikat SOA - kategoria techniczna OS 14.
GEM - Matthews dzięki zdobytemu doświadczeniu w zakresie kremacji, zarówno jako producent
oraz jako instytucja zarządzająca, opracował całą gamę produktów. Nasze wyroby są w stanie
sprostać specyficznym potrzebom nowoczesnego krematorium, zapewniają bezpieczeństwo obsługi i troskę o rytuały pogrzebowe podczas kremacji.Wszystkie produkty są zgodne w określonych
obszarach zastosowań z CE i w pełni odnoszą się do specyficznych potrzeb klientów i zarządzających spopielarniami. Nasza firma opracowała również zaawansowane rozwiązania w dziedzinie
oczyszczania gazów spalinowych dla pełnej zgodności z najbardziej restrykcyjnymi europejskimi
normami emisji dla tego typu instalacji. Firma współpracuje również z Uniwersytetem w Udine
w celu opracowywania innowacyjnych rozwiązań technologicznych.
Firma oferuje kompletne portfolio produktów - automatyczne systemy do wprowadzania trumien,
pojazdy do transportu i obsługi, systemy uzdatniania popiołów pozwalające pulweryzację i konserwację popiołów kremacyjnych w bezpieczny i higieniczny sposób, systemy identyfikacji trumien.
GEM zapewnia pełną i fachową obsługę w zakresie poradnictwa - obejmuje ona pozwolenia na
budowę wymagane do instalacji spopielarni, propozycje rozwiązań w zakresie prac budowlanych
potrzebnych do konstrukcji nowoczesnych krematoriów. Oferujemy usługi utrzymania i konserwacji świadczone przez wysoko wykwalifikowanych techników tak w zakresie bieżącej obsługi jak
i niestandardowych instalacji, również na produktach innych firm. Polski zespół gwarantuje szybką
interwencję w dowolnym miejscu w Polsce.
G.E.M. S.r.l. was founded in Udine in 1982. Its activities include the project engineering, manufacture, installation, maintenance and management of cremation plants for humans, pets, waste to
energy plants and residual materials, heat recovery, cogeneration plants, energy recovery systems,
dry and wet plants for flue gases purification.
Since late 2008, GEM has become part of Matthews International Group, an American company
leader in the field of cremation with a global turnover of more than $ 800 million, approximately 4,000
employees and 3,500 installations worldwide. So it has been created GEM - Matthews International
Srl., European Division of the group as regards cremation.
GEM - Matthews International s.r.l. is in possession of ISO 9001:2008 certification, of UNI EN
ISO 14001: 2004 certification and SOA certification, technical category OS 14.
GEM - Matthews thanks to the experience in the field of cremation, as a manufacturer and as
manager, has developed a range of products able to meet the specific needs of a modern crematorium respecting the safety of operators and the care of the rituals connected to the cremation
process. The products are all CE compliant for specific areas of use and are selected considering
the specific needs of customers and conductors of the cremation plants. Our Company has also
developed advanced solutions in the field of gas purification to ensure emissions in compliance
with the most limiting European standards for this type of installations. It also collaborates with the
University of Udine to find innovative technological solutions.
To complete the range of its production, there are automatic systems for coffins loading, the
handling and transport trucks, ashes treatment systems, allowing pulverization of cremation ashes
in conditions of high hygiene and safety, and preservation and coffins traceability systems.
GEM is up to provide a complete and qualified expert advice regarding the construction permits
required for installation of cremation plants and to propose solutions regarding civil works needed
to build a modern crematorium and maintenance services with highly skilled technicians who can
perform routine maintenance and extraordinary on installations also not of our production. The
service Polish team guarantees a prompt intervention everywhere in Poland.
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Drukarnia GRAFIC s.c.
Paweł Najda, Sylwia Najda
ul. Wołyńska 53, 22-100 Chełm
tel. +48 82 563 24 22
e-mail: grafik37@wp.pl, http://www.memento.grafic.net.pl
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ZADBAJ O WIZERUNEK SWOJEJ FIRMY!
Nasza oferta zawiera usługi dostosowane do różnych potrzeb.
Jesteśmy partnerem Kancelarii Notarialnych, Prawnych, Zakładów Pogrzebowych, Agencji
Reklamowych oraz Uczelni Wyższych.
Zaopatrujemy Naszych Klientów w:
- wizytówki
- teczki firmowe
- ulotki
- ofertówki
- i wiele innych
Polecamy nasze usługi wszędzie tam, gdzie liczy się jakość i zaufanie.
Oferujemy kompleksową obsługę, począwszy od projektu poprzez druk i profesjonalną introligatornię, a zespół doświadczonej kadry gwarantuje rzetelność i zachowuje jakość produktów.
Dzięki naszym usługom znajdzie Państwo wszystko co potrzebne, by budować Swoją markę!

GRUPA DORADCZA PRAWO-MEDYCZNA
al. Zwycięstwa 48, 80-210 Gdańsk
tel. +48 58 303 46 38, fax +48 58 320 75 49, Infolinia: 801 120 020
e-mail: gdpm@gdpm.pl, http://www.gdpm.pl
Kompleksowa pomoc osobom poszkodowanym:
• w wypadkach
• w szkodach medycznych
• w zdarzeniach do 20 lat wstecz.
GDPM dochodzi zadośćuczynienia i odszkodowania za:
• uszkodzenie ciała
• utratę osoby bliskiej
• naruszenie dóbr osobistych.
•
•
•
•

GDPM to:
skuteczność i etyka
prawnicy, radcowie, adwokaci, lekarze, psycholodzy
reprezentacja przed ubezpieczycielem i w sądzie
wsparcie w procesie leczenia i rehabilitacji.

GDPM to:
• TER Enterprises - obsługa wypadków
• Medicalex - obsługa szkód medycznych
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• Centrum Niezależnego Orzecznictwa i Usług Medycznych - niezależnie opiniowanie
• kwartalnik „Wypadki i Odszkodowania”.

HEXEBLAU
Tomasz Zakrzewski
Salon sprzedaży:
ul. Grochowska 342, 03-838 Warszawa
kom. +48 508 440 697
e-mail: hexe@home.pl, http://www.hexe.home.pl
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Nagłośnienie dla firm pogrzebowych
-

Oferujemy zestaw do nagłaśniania ceremonii pogrzebowych
zestawy przenośne z mikrofonami bezprzewodowymi
zestawy nagłośnieniowe z odtwarzaczami płyt CD, kart SD, MP-3
nagłośnienie na cmentarz i do kaplicy
zestawy nagłośnieniowe do karawanów
megafony oraz mównice z mikrofonami bezprzewodowymi
mikrofony przewodowe i bezprzewodowe
statywy kolumnowe i mikrofonowe

HOTTU DESIGN
kom. +48 501 688 673
e-mail: hottudesign@gmail.com
HOTTU DESIGN to 25 lat doświadczenia w projektowaniu i wykonywaniu wyrobów z ceramiki
i szkła.
Nasze wyroby wyróżnia:
WZORNICTWO, JAKOŚĆ I CENA.
Tworzymy od podstaw, nie korzystamy z podwykonawców i pośredników. Stawiamy na nowoczesny i niebanalny design, funkcjonalność w wielokulturowym świecie na wielu rynkach.
-

DLA KLIENTA MOŻEMY WYKONAĆ:
projekty koncepcyjne,
rysunki techniczne,
modele gipsowe,
formy do odlewania z masy ceramicznej,
formy matki do wykonywania form gipsowych,
prototypy,
serie próbne,
produkcję,
dobieranie mas lejnych, szkliw.
WSZYSTKO TO W JEDNYM MIEJSCU.
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GWARANTUJEMY PRZEJRZYSTĄ WSPÓŁPRACĘ.
KONTROLĘ KOSZTÓW.
SZYBKIE DZIAŁANIE OD SZKICU DO PRODUKTU KOŃCOWEGO.
Na targach mamy przyjemność zaprezentować Państwu wzory urn ceramicznych. Wyroby te
zostały zaprojektowane i wykonane w przeciągu trzech ostatnich miesięcy. Spełniają one aktualne
zapotrzebowanie pod względem parametrów technicznych - są przygotowane do umieszczenia
kapsuły wewnątrz. Powstają metodą odlewania w formach, co pozwala na produkcję masową
każdego wzoru i zapewnia atrakcyjna cenę końcową produktu.
Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą i do współpracy. Chętnie odpowiemy na wszystkie
pytania.

HYDROSYSTEM
540 av Pierre Brossolette, 26800 Portes lès Valence, France
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Hydrosystem to młoda prężnie rozwijająca się firma. Specjalizuje się w projektowaniu i produkcji
systemów elektro-hydraulicznych, zarówno dla przemysłu i budownictwa jak i na użytek cmentarny.
Hydrosystem w odpowiedzi na wniosek z zaprzyjaźnionej gminy zaprojektował specjalnie koparki
dla grobów ziemnych. Koparka miała pracować w ciasnych miejscach, sama nie przekraczając
50 centymetrów szerokości i ważąc zaledwie 450 kg. Mimo to kopie do głębokości ponad 2 metrów.
Tak narodziła się CROCOPELLE. To wielofunkcyjne urządzenie można zastosować w różnych
branżach: tereny zielone, roboty publiczne, beton, wyburzenia, wykopy... Ma zdolność do kopania,
wyburzania, podnoszenia.

HYGECO POLSKA Sp. z o.o.
Partyzantów 34, 05-092 Łomianki
tel. +48 22 751 37 44, fax +48 22 751 08 15
e-mail: info@hygeco.com.pl, http://www.hygeco.com, http://www.tanatopraksja.pl
Nasza firma-matka jako pierwsza w Europie wprowadzała po II-ej wojnie światowej współczesną
balsamację na teren naszego kontynentu. A my wykształciliśmy pierwszych balsamistów - tantopraktorów w Polsce. Szkolimy już od 1996 roku. Prowadzimy profesjonalne szkolenia dla branży
pogrzebowej z zakresu: laboranta sekcyjnego, tanatopraksji, kosmetyki pośmiertnej, rekonstrukcji
powypadkowych i wielu innych. Ponieważ wyposażamy kompleksowo najnowocześniejsze obiekty medyczne w Polsce, więc możemy bazować na współpracy ze środowiskiem akademickim
również w zakresie szkoleń. W latach 2012-2014 blisko 400 właścicieli i pracowników zakładów
pogrzebowych z województw Polski wschodniej skorzystało z bezpłatnych, refundowanych przez
Unię Europejską szkoleń.
Wyposażamy kompleksowo zakłady pogrzebowe i jednostki medyczne. Wchodzimy w skład
największej grupy producentów branży pogrzebowej w Europie - Facultatieve Technologie.
Dostarczamy komory chłodnicze na zwłoki, stoły sekcyjne, elementy oświetlenia, narzędzia
sekcyjne, narzędzia do tanatopraksji, pompy i płyny do balsamacji, chemię pogrzebową, środki
dezynfekcyjne i ochronę osobistą.
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U nas znajdziecie Państwo najbardziej zróżnicowany wybór urn na prochy. Od najtańszych
metalowych, po wyrafinowane urny artystyczne z prasowanego piasku.

IFZW Industrieofen- und Feuerfestbau GmbH & Co. KG
Kopernikusstrasse 53, 08058 Zwickau, Germany
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Cremation equipment.

KDS Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Ignacego Krasickiego 35, 02-611 Warszawa
kom. +48 504 017 458
e-mail: szarfy@kds.com.pl, http://www.szarfy-pogrzegowe.pl
•
•
•
•
•

e-73

Oferujemy:
szarfy pogrzebowe (różne kolory)
frędzle
drukarki do szarf wraz z oprogramowaniem i serwisem
taśmy termotransferowe do zadruku szarf (różne kolory)
naklejki i etykiety na znicze i inne dewocjonalia

KUHLMANN-CARS GmbH
Lembecker Str. 17, 46359 Heiden, Deutschland/Niemcy
tel. +49 (0) 2867 9757 0, fax +49 (0) 2867 9757 47
e-mail: info@kuhlmann-cars.de, http://www.kuhlmann-cars.de

LANDSKROON POLSKA Sp. z o.o.
ul. Sikorskiego 55 A, 67-200 Głogów
tel. 693 17 54 000
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Firma produkuje namioty aluminiowe marki MASTERTENT dla ceremonii pogrzebowych, firm
pogrzebowych.
Namioty posiadają aluminiowy stelaż. Produkcja od 60 lat we Włoszech,w Polsce od 18 lat.
Pełna gama kolorów,własna drukarnia.

P.W. LEDPOL
Lucjan Kułeczko
ul. Krochmalna 15, 27-630 Zawichost
tel. +48 15 649 02 14, fax +48 15 649 02 13, kom. +48 609 045 334
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Produkcja zniczy, wkładów do zniczy- parafinowych i olejowych.
Wystawca w ramach Salonu Świec i Zniczy.

LIFEURNS
ul. Franciszka Stefczyka 11, 20-151 Lublin
kom. +48 692 910 910
e-mail: biuro@lifeurns.eu, http://lifeurns.eu
LifeUrns to najbardziej ekskluzywne i unikatowe produkty funeralne. W ofercie posiadamy ponad
150 rodzajów ręcznie wykonanych urn oraz bogatą kolekcję srebrnej biżuterii.
LifeUrns to świeże spojrzenie i kreowanie nowych trendów. Paleta naszych produktów jest
skomponowana w myśl motto „Tak chcę Cię zapamiętać”, co pozwala uczcić naszych bliskich
i pamięć o nich w wyjątkowy sposób.
Do wyrobu naszych „dzieł sztuki” wykorzystujemy między innymi sosnę kalifornijską, szkło, metale
i powłoki ceramiczne, marmur, włókno szklane oraz surowce biodegradowalne.
Nasze urny produkowane są z najlepszej jakości materiałów a każdy egzemplarz sygnowany
jest hologramem podkreślającym jego autentyczność.
Ponieważ w gronie tych, których kochamy są również nasi czworonożni przyjaciele, którym
w naszej ocenie również należy się szacunek i godne pożegnanie, ofertę wzbogaciliśmy o jedyne
w swoim rodzaju urny zwierzęce.
LifeUrns to piękno i kunszt jakimi upamiętnisz swoich bliskich.
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LITEX Promo Sp. z o.o.
ul. Staroprzygodzka 117, 63-400 Ostrów Wielkopolski
tel. +48 62 737 57 00, fax +48 62 737 57 08
e-mail: parasole@litex.pl, http://www.litex.pl
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Litex Promo Sp. z o.o. jest producentem namiotów pogrzebowych. Namiot to uniwersalny
produkt łączący w sobie dwie funkcje: użyteczną i reklamową. Duża powierzchnia reklamowa
pozwala na wyraziste rozmieszczenie loga lub nazwy reklamowanego Zakładu Pogrzebowego,
a funkcja użyteczna sprawia, że żałobnicy podczas ceremonii pogrzebowej nie muszą się obawiać
złych warunków pogodowych.
Namioty ze względu na wyjątkowo krótki czas rozstawiania - ok. 1 minuty - doskonale nadają
się do wykorzystania podczas ceremonii pogrzebowej. Namiot można ustawiać na każdym rodzaju podłoża. Po złożeniu namiot pakowany jest w torbę, co zapewnia użytkownikowi komfortowe
warunki transportu.
Litex Promo Sp. z o.o. is producer of funeral tents. Tent is a universal product with two functions: utility and advertisement. Large advertising surface allows for expressive distribution of logo
or the name of an advertised Funeral Parlour, and its utility function causes that the mourners do
not have to be worried about bad weather conditions.
Tents due to their exceptionally short assembly time - approx. 1 minute - are ideal for a funeral
ceremony. Tents may be assembled on any ground. After folding, the tent is packed into a bag,
which provides comfortable transport conditions for the user.

ŁANOWY
37-565 Roźwienica 151
tel. +48 16 622 67 55, kom. +48 502 562 707
e-mail: lanowy17@wp.pl, http://www.lanowy.pl
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Firma istnieje na rynku już od 1980 roku.
Od początku działalności zajmuje się produkcja drewnianych trumien, urn i krzyży.
Na dzień dzisiejszy posiada bardzo szeroka gamę wzorów, m.in. imitacje i trumny transportowe.

MITKO Sp. z o.o.
Osiedle 1 Maja 16G, 44-304 Wodzisław Śląski
tel. +48 32 444 66 16
e-mail: kontakt@mitko.pl, http://www.mitko.pl
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Firma Mitko Sp. z o.o. z Wodzisławia Śląskiego jest producentem namiotów pogrzebowych.
Zalety namiotów Mitkotent:
ekonomiczny Classic o profilu nogi 30 mm
wzmocniony Premium - profil nogi 40 mm
najpopularniejsze rozmiary: 3×3 m, 3×4,5 m i 3×6 m
ekspresowy montaż - w 60 sekund!
czterostopniowa regulacja wysokości
do wyboru 20 podstawowych kolorów w tym najpopularniejsze: bordowy, fioletowy, czarny,
grafitowy i zielony
dowolny nadruk w pełnym kolorze
wodoszczelny dach i ściany
aż 5 lat gwarancji na aluminiowy stelaż Premium (pozbawiony plastikowych łączników)
ozdobne wykończenia
w cenie komplet lin odciągowych ze szpilkami

PHU MOTIS
Tadeusz Moczarski
al. Kościuszki 18/20, 42-200 Częstochowa
tel. +48 34 374 09 71
http://www.graverline.com
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- Produkcja urn z tworzyw biodegradalnych.
- Sprzedaż urządzeń i oprogramowania do produkcji aluminiowych tabliczek tabliczek pogrzebowych.

NATALIA ART
ul. Brazylijska 3A, 03-946 Warszawa
kom. +48504 178 948

NAWIA
ul. Armii Krajowej 6/16, 15-661 Białystok
tel. +48 795 575 304
e-mail: maciej@nawia.eu, http://www.nawia.eu
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Rodzaj działalności: projektowanie, produkcja i sprzedaż urn pogrzebowych.

NEW-YORK HAMBURGER
GUMMI-WAAREN COMPAGNIE AG
Otto-Brenner-Str. 17, 21337 Lüneburg, Germany
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NYH jest producentem gumy i tworzyw sztucznych. Oprócz produktów dla przemysłu medycznego, samochodowego, powstały urny z drzewa kauczukowego oraz urny biodegradowalne.

OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE
PRODUCENTÓW ŚWIEC I ZNICZY
ul. Żagańska 27, 68-120 Iłowa
tel. +48 68 36 38 903
e-mail: stowarzyszenie@ospsiz.pl, http://www.ospsiz.pl
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Ogólnopolskie Stowarzyszenie Producentów Świec i Zniczy zostało założone 24 stycznia 2001
roku. Jest zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000004867. Członkowie Stowarzyszenia są reprezentantami środowiska producentów świec i zniczy oraz firm kooperujących z tą
branżą. Ideą powołania Stowarzyszenia jest rozwój i konsolidacja branży wyrobów parafinowych
oraz obrona jej interesów.
Wystawca w ramach Salonu Świec i Zniczy.

P.H.U. PABO
ul. Objazdowa 37B/10, 65-752 Zielona Góra
tel./fax +48 68 323 19 79, kom. +48 602 192 927
http://www.znicz-solarny.pl
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Znicze solarne działają do kilku lat.
Wystawca w ramach Salonu Świec i Zniczy.

Firma PIECHOTA
ul. Czereśniowa 1, 67-400 Wschowa
tel. +48 65 540 73 73
Jesteśmy przedsiębiorstwem rodzinnym, działającym na rynku od 1988 roku jako producent
trumien. Wierzmy, że polska branża funeralna to nie tylko tradycja (przewaga firm rodzinnych) ale
również innowacja, która wydaje się być często pomijana. Staramy się to zmieniać, dlatego w naszej
ofercie łączymy tradycyjny design (linia REGULAR) z nowatorskim podejściem (linia PREMIUM).
Z naszą propozycją wychodzimy do firm, które chcą wyznaczać nowe standardy w branży.
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PILATO S.p.A.
- Hearse manufacturer since 1963
Via Foscarini 6, 31040 Nervesa Della Battaglia, Italy
tel. +39 0422 881298
e-mail: pilato@pilato-spa.it, http://www.pilato-spa.com
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Our Family Company was founded in 1963 and for more than 50 years we have been designing and building hearses and are equipped to provide quality products and Service to the main
European Countries. We currently stretch and modify cars from Jaguar and Mercedes Benz. Our
mission is to provide beautiful hearses with a particular attention to functional and technological
aspects, in a wide variety of versions with a high level of customization.

PLASTIFLORA Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Okólna 240, 91-520 Łódź
tel. +48 42 716 16 25
http://www.plastiflora.pl, http://www.facebook.com/plastiflora
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Już od ponad trzydziestu lat staramy się dostarczać Państwu artykuły florystyczne zawdzięczające
swej jakości, ale również niepowtarzalności, uznanie klientów z całego świata. Bogaty asortyment,
w skład którego wchodzą między innymi wstążki, papiery ozdobne, fizeliny czy tkaniny sprawił, iż
staliśmy się jednym z największych producentów, tego typu materiałów w Europie. Ze względu na
różnorodność, ale również unikalności zaprojektowanych przez nas produktów, każdy ze wzorów
jest zastrzeżony i absolutnie niepowtarzalny, zapewniamy Państwu ograniczoną jedynie wyobraźnią możliwość tworzenia własnych dzieł sztuki. Mamy nadzieję, iż firma Plastiflora stanie się dla
Państwa towarzyszem dekoratorskiej codzienności.

PLASTMET Sp. z o.o.
Ławy 24c, 87-500 Rypin
tel./fax +48 54 280 75 90
e-mail: biuro@plastmetrypin.pl
http://www.plastmetrypin.pl
Będąc europejskim liderem w produkcji akcesoriów pogrzebowych zapewniamy Klientom najwyższą jakość w przystępnej cenie. Naszym celem jest tworzenie trwałych wartości, niezmiennej
jakości w oparciu o tradycję i nowe technologie. Historia firmy Plastmet rozpoczęła się w sierpniu
1994 roku.

e-80

Stoisko / Stand
Dostosowujemy się ofertę do potrzeb każdego rynku, by osiągać najlepsze rezultaty i dawać
satysfakcję naszym Klientom.

PLUDRA - FRANKFURT GmbH
Hauptsitz Celle
Bruchkampweg 20, 29227 Celle, Deutschland

e-33

Firma z ugruntowanymi tradycjami, przez 50 lat zbudowała silną pozycję na rynku niemieckim
jako producent urn. W swojej ofercie posiadają zarówno tradycyjne urny ceramiczne i drewniane,
jak i innowacyjne biodegradowalne Bio-Tec3. Dla zamożniejszych oferują urny ze szlachetnych
metali lub z optyką kamienia. Do pogrzebów morskich służą urny cynkowane. Zakres materiałów
i projektów jest przebogaty.

POLSKA IZBA POGRZEBOWA
ul. Grażyny 15 lok 211, 02-548 Warszawa
tel. +48 22 853 12 35, kom. +48 510 144 816, fax +48 22 646 58 89
e-mail: biuro@polskaizbapogrzebowa.pl, http://www.polskaizbapogrzebowa.pl
Polska Izba Pogrzebowa jest jedyną izbą i największą polską organizacją samorządową skupiającą przedsiębiorców związanych z branżą pogrzebową.
• integruje środowisko, poprzez organizację zjazdów, spotkań, szkoleń i imprez branżowych
• bierze aktywny udział w nowelizacji przepisów i rozporządzeń związanych z branżą
• reprezentuje interesy członków izby oraz całej branży przed urzędami administracji publicznej
i samorządowej oraz przed sądami
• współorganizuje targi branżowe
• nadaje członkom izby certyfikaty
• wydaje biuletyn branżowy, książki, katalogi
Nasi członkowie mogą liczyć na:
dostęp do najnowszych aktów prawnych i ich wykładni
porady prawne i w razie potrzeby nieodpłatną pomoc prawnika
pomoc w dostosowywaniu się do wymogów Unii Europejskiej
pomoc w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych poprzez kursy i szkolenia
stały dostęp do informacji i wzajemną wymianę doświadczeń również dzięki stronie internetowej
darmowe biuletyny branżowe i książki
informacje o targach w kraju i zagranicą
pomoc w nawiązywaniu kontaktów handlowych i promocję wyrobów
zniżkę na reklamy na łamach biuletynu PIP oraz na stoiska na targach branżowych
możliwość bezpłatnego prezentowania swoich wyrobów i usług na zjazdach branżowych oraz
na stronie internetowej
• pomoc przy kontaktach zagranicznych
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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POLSKA KANCELARIA
POMOCY POSZKODOWANYM
Al. Solidarności 147, 00-898 Warszawa
tel. +48 603 882 883, 605 882 882
e-mail: anna.czyzak@pkpp.pl, dorota.moch@pkpp.pl, http://www.pkpp.com.pl
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Firma zajmuje się załatwianiem odszkodowań dla osób i dla rodzin osób poszkodowanych
w wypadkach komunikacyjnych. Współpracujemy z firmami pogrzebowymi.

PRIMA-TECH s.c.
ul. Górna 2A, 42-262 Poczesna k/Cz-wy
tel./fax +48 34 328 51 48
e-mail: primatech@op.pl, http://www.funeralne.com
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Firma Prima-Tech S.C. od kilku lat zajmuje się zaopatrzeniem branży funeralnej w wysokiej jakości produkty, między innymi: wózki nożycowe, nosze transportowe, stoły balsamacyjne, katafalki
i wiele innych. Dobry kontakt z klientem pozwala na stałe unowocześnianie i poszerzanie naszej
oferty. Niektóre nowości (filmy, zdjęcia) można już zobaczyć na naszej stronie www.funeralne.com

PROFESJONALNA POMOC PRAWNA
Małgorzata Henryka Zbrzeżna
Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa
tel. +48 698 16 42 71, 22 275 58 67, fax +48 22 275 56 00
e-mail: zbrzezna@prawnikpomaga.pl, http://www.prawnikpomaga.pl
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Pomoc prawna oferowana przez doświadczoną prawniczkę. Profesjonalna i konkurencyjna
cenowo obsługa prawna, opierająca się głównie na współpracy internetowo-telefonicznej. Zakres
usług w szczególności obejmuje:
- telefoniczno - internetową pomoc prawną w zakresie prawa spadkowego - nowość na
rynku usług pogrzebowych - oferta dla właścicieli Zakładów Pogrzebowych chcących poszerzyć
kompleksową obsługę swoich Klientów (pomoc w wyborze właściwej ścieżki postępowania,
przyznanie praw do spadku nawet w 48h),
- bieżącą, stałą (abonamentową) lub okazjonalną obsługę prawną małych i średnich firm
z całej Polski - prawo gospodarcze, cywilne i prawo pracy.

PROGRES
Maciej Borowiecki
ul. Krasickiego, 05-070 Sulejówek
kom. +48 696 008 728

e-29

Stoisko / Stand
e-mail: progres.borowiecki@wp.pl
Firma Progres jest przedstwicielem Firmy Elsen Machinery na terenie Polski. Zajmujemy się
sprzedażą drukerek Ribbon, które służą do drukowania na wodoodpornych jedwabnych wstążkach,
lub innego rodzaju wstęgach, do domów pogrzebowych i kwiaciarni.

RAPPOLD KAROSSERIEWERK GmbH
Mettmanner Straße 147, 42489 Wülfrath, Deutschland
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Już od 65 lat Rappold buduje pojazdy specjalistyczne miedzy innymi karawany pogrzebowe.
Jako niemiecka firma Rappold tworzy swoje produkty z wielką precyzją, w oparciu o technologię
najnowszą technologie. Eliminują jakiekolwiek ślady łączenia elementów stalowych (spawów).
Zwiększa to zdecydowanie bezpieczeństwo w przypadku szkód wypadkowych oraz ułatwia ewentualne naprawy. Dzięki solidnej konstrukcji karawany Rappold charakteryzują się również najdłuższą
na rynku żywotnością, a w przypadku odsprzedaży innym podmiotom osiągają najwyższe ceny.

Przedsiębiorstwo Projektowo - Wykonawcze
REZON Bydgoszcz
ul. Grunwaldzka 32, 85-236 Bydgoszcz
tel./fax +48 52 322 78 04, kom. +48 601 691 655
e-mail: durski@rezon.bydgoszcz.pl, http://www.rezon.bydgoszcz.pl
-

e-35

Oferujemy:
komory i pojemniki chłodnicze oraz mroźnicze na zwłoki - na tacach lub w trumnach
stoły sekcyjne, do mycia, toalety pośmiertnej oraz ubierania ciał
wózki i zestawy transportowe z podnoszeniem hydraulicznym lub mechanicznym
katafalki chłodzone i ekspozycyjne
agregaty chłodnicze do istniejących chłodni i pomieszczeń
regały, wózki oraz systemy przechowywania ciał w pomieszczeniach chłodzonych
kompleksowe wyposażenie Domów Przedpogrzebowych oraz prosektoriów

ROTA Sp. z o.o.
ul. Ogrodowa 2c, 05-090 Raszyn
http://www.rota.pl
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Wyłączny przedstawiciel w Polsce francuskiej firmy ATI Environnement, konstruktora i producenta
pieców kremacyjnych od 1960 r., posiadającego wiele referencji w Europie i na świecie.
Firma ROTA oferuje wykonanie spopielarni obejmujące dostawę, montaż i uruchomienie instalacji
kremacyjnej wraz z opracowaniem niezbędnej dokumentacji technicznej lub w innym, określonym
przez Inwestora zakresie. Świadczymy usługi autoryzowanego serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego.

RUBICON & VICINUS
ul. Ks. P. Ściegiennego 48, 95-080 Tuszyn
tel. +48 503 101 956, fax +48 42 614 41 98
e-mail: biuro@rubiconvicinus.pl, http://www.rubiconvicinus.pl
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Firma RUBICON & VICINUS obecna jest na rynku funeralnym od ponad 10 lat. Specjalizuje się
w produkcji trumien i urn klasy premium. W procesie produkcyjnym kultywujemy bezpośredniemu
zaangażowaniu czynnika ludzkiego, odpowiadającego za ponadprzeciętne dbanie o detale. Nasze produkty cenione są przez klientów, ze względu na najwyższą jakość wykonania, a także za
unikatową i niepowtarzalną stylistykę. Wielokrotnie nagradzane na Targach Branży Pogrzebowej
i Cmentarnej NECROEXPO, co najlepiej świadczy o uznaniu środowiska funeralnego. Dla naszych
stałych kontrahentów oferujemy wyjątkowo atrakcyjne warunki finansowania, zapewniając terminowość i stabilność dostaw.
Zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska.

R. SADOWSKI
Rafał Sadowski
ul. Ludwika Norblina 26 b, 95-015 Głowno
tel./fax +48 42 719 20 05, kom.+48 602 234 128
e-mail: biuro@rsadowski.pl, http://www.rsadowski.pl
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Producent urn.

SAMS SUPPLIES Sp. z o.o.
ul. Cierlicka 11, 02-495 Warszawa
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tel. +48 22 667 71 63, kom. +48 602 551 444
e-mail: biuro@sams-supplies.com, http://www.sams.supplies.com
Firma Sams Supplies Sp. z o.o. Zajmuje się od 9 lat importem i dystrybucją amerykańskich wind
pogrzebowych firm: FRIGID i JUNKIN. Windy wykonane są z najwyższej jakości materiałów. Nie
posiadają żadnych silników i akumulatorów, które są zawodne. Bez względu na ciężar trumny prędkość opuszczania jest stała. Przygotowanie windy dla dwóch osób zajmuje ok. 2 minut. Polecamy.

SAUNO Ltd.
ul. Bartosza 18, 05-091 Warszawa
http://www.sauno.pl
Sauno Ltd. company is world-known manufacturer of simple and fast engraving and milling
machines. Automatic impact etching technology originally designed by Sauno Ltd. more than
15 years ago, is perfect for making photorealistic images on stone, glass, metal and plastic. Our
customers are stoneworkers, builders and funeral companies worldwide. We let the quality of our
product speak for itself.

SOBIESŁAW ZASADA AUTOMOTIVE Sp. z o.o. Sp. k.
Autoryzowany Dealer i Serwis Mercedes-Benz
ul. Armii Krajowej 19, 30-150 Kraków
tel. +48 12 639 55 00, fax +48 12 639 55 08
http://www.zasadaauto.mercedes-benz.pl
Spółka Sobiesław Zasada Automotive powstała w 2010 roku jako efekt konsolidacji przedsiębiorstw dealerskich, działających pod szyldem Sobiesław Zasada na rynkach lokalnych od wielu lat.
Główną część aktywności Grupy stanowi aktualnie największa w Polsce sieć dealersko-serwisowa
koncernu Daimler, realizująca szeroką gamę usług związanych ze sprzedażą pojazdów oraz ich
serwisem. Sobiesław Zasada Automotive jest autoryzowanym dealerem marek: Mercedes-Benz,
Jeep, Lancia, Subaru, Mitsubishi Fuso oraz Unimog.
Naszą przewagą jest wieloletnie doświadczenie w branży motoryzacyjnej, wysoko wykwalifikowana kadra oraz rozbudowana sieć oddziałów. Dzięki temu jesteśmy w stanie być zawsze tam,
gdzie potrzebna jest nasza pomoc, wiedza i wsparcie.
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S-PROFIL
Skrzynki ul. Poznańska 2, 62-035 Kórnik
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Prężnie rozwijając się firma. Produkują urny drewniane, wciąż poszerzając swoją ofertę. S profil
współpracuje z innymi producentami z branży zapewniając najwyższej jakości towary.

STAMAR
ul. Częstochowska 62, 42-262 Nowa Wieś
tel. +48 34 327 68 00
e-mail: stamar@stamar.com.pl

STĘPEX
ul. Rzgowska 150, 95-200 Pabianice
tel./fax +48 42 227 59 85, kom. +48 513 273 572, 603 092 678
e-mail: stepex@stepex.com.pl
STĘPEX - polski producent i dystrybutor akcesoriów pogrzebowych
Już od ponad 30 lat firma Stępex z powodzeniem zaopatruje producentów trumien, hurtownie
artykułów pogrzebowych i domy pogrzebowe.
Wieloletnie doświadczenie i śledzenie najnowszych trendów branży pogrzebowej pozwalają
nam na wyjście naprzeciw oczekiwaniom każdego Klienta. Dlatego też oferujemy Państwu nie
tylko ciekawe wzornictwo naszych produktów dostępnych w szerokiej gamie kolorów, ale przede
wszystkim ich nieustannie monitorowaną jakość, wraz z przystępnymi warunkami współpracy.
Jeśli chcecie Państwo wyróżnić się spośród konkurencji i oczekujecie od dostawcy czegoś więcej niż standardowej oferty - zapraszamy do kontaktu - z przyjemnością odpowiemy na Państwa
zapytanie.
-

Oferta firmy Stępex obejmuje:
Okucia do trumien z tworzyw sztucznych i metalu (uchwyty, krzyże, wkręty, podkładki,itp.)
Ozdoby/ ornamenty natrumienne,
Dekoracyjne listwy drewniane i plastikowe,
Tabliczki,
Tekstylne wybicia do trumien, koronki,
Worki plastikowe, rękawiczki,
DRUKARKI i najwyższej jakości materiały do zadruku szarf,
Inne akcesoria pogrzebowe
STEPEX - polish funeral accessories manufacturer

For over 30 years Stepex company is successfully supplying coffin producers and funeral
wholesalers.
Long-year experience, and the funeral market latest trends monitoring enables us to come
across the needs of each individual Customer. Therefore we offer You not only interesting design
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of our products available in wide range of colours but most of all its unchanged high quality level
together with partner business conditions.
If You expect from a supplier something more than just a standard offer and You would like to
create a unique style of Your coffin - don’t hasitate to contact us - we will be happy to answer Your
inquiry.
-

Stepex offer includes:
Coffin plastic & metal hardware (handles, crucifixes, screws, washers, etc.)
Coffin ornaments/ decorations,
Wodden/ plastic borders,
Name plates,
Coffin Textile adornment, laces,
Plastic corpse bags, gloves,
PRINTERS and high quality printing materials,
Other funeral accessories.

STILTECNO s.r.l.
Via Lambrakis, 13 - 42122 Reggio Emilia
tel. 0522 331300, fax 0522.550574
http://www.stiltecno.it
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Stiltecno, founded in 1987 and belonging to Vezzani Group, has a long experience in manufacturing and commercializing of memorial porcelain products. In our catalogue, you can find different
sizes and shapes of plaques, parchments, books, urns and crystal plates to produce high quality
photo porcelain items.
We are also able to realize customized products with a technologically advanced process.
Thanks to our big experience and continuous research in this matter, we’re able to support our
customers with indispensable advices to obtain an excellent final result.

ŚRENIAWSKI M
ul. 3 Maja 31, 43-450 Ustroń
kom. +48 603 351 332

TRADYCJA
Agnieszka Wesołowska
Chojnów, ul. Partyzantów 10, 05-532 Baniocha
kom. +48 509 906 558
http://www.artradmemory.esy.es
Zajmujemy się ceramiką artystyczną, nasze prace wykonywane są ręcznie, dwukrotnie wypalane
w piecu ceramicznym, szkliwione.
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Nasze emocje inspirowane otaczającą nas naturą urzeczywistniają się w kolorystyce i ornamentyce zdobienia Urn oraz podkreślają wagę i znaczenie ich zawartości. Wierzymy że pozwolą one
naszym bliskim zabrać ze sobą w ostatnią drogę kawałek świata, który kochali i którym się otaczali...

TRUMAX s.c.
tel. +48 502 147 002 (Jacek Siwek)
tel. +48 502 628 195 (Grzegorz Robak)
tel. +48 512 315 535 (Mirosław Tymoszuk)
http://www.trumax.pl
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Firma „TRUMAX” powstała w 2005 r.
Opierając się na kilkunastoletnim doświadczeniu jednego ze wspólników oraz starannie dobranej
załodze produkujemy siedem wzorów trumien.
W zależności od potrzeb są to trumny dębowe lub olchowe. W procesie produkcji nie stosujemy
żadnego rodzaju oklein. Wykorzystujemy wyłącznie naturalne, o odpowiedniej wilgotności deski,
uzyskane z zakupionego w stanie okrągłym, wysokiej jakości drewna dębowego i olchowego.
Katalog zawiera przykładowe zdjęcia trumien, które malowane są i lakierowane zgodnie z życzeniem Klienta.
Prowadzimy sprzedaż trumien zarówno w stanie surowym (tzw. nieubrane) jak i kompletnych
(z wybiciami i okuciami).
Towar dostarczamy do Klienta własnym transportem.
Oprócz przedstawionych w katalogu wzorów produkujemy trumny kremacyjne, dziecięce oraz
trumny na indywidualne zamówienie.
Naszymi atutami są: jakość, oferowana cena, terminowość realizacji zamówień oraz indywidualne
podejście do każdego Klienta.
Więcej informacji znajdziecie Państwo na naszej stronie pod adresem: www.trumax.pl

TUSOFT
Systemy Informatyczne
ul. Bielska 6a, 43-200 Pszczyna
kom. +48 791 701 468, tel. +48 32 441 81 44, fax +48 32 441 81 45
e-mail: kontakt@tusoft.com.pl
http://www.tusoft.com.pl
Firma TuSoft Systemy Informatyczne oferuje kompleksowe rozwiązania informatyczne dla
branży funeralnej w Polsce. Na VI Międzynarodowych Targach Branży Pogrzebowej i Cmentarnej
NECROEXPO zaprezentowane zostaną następujące produkty:
1. Przyjazne i łatwe w obsłudze oprogramowanie dla przedsiębiorstw pogrzebowych - Funeral
System
2. Oprogramowanie wspomagające efektywne i sprawne zarządzanie krematorium - Crematory
System
3. Oprogramowanie wspomagające przygotowanie i drukowanie klepsydr pogrzebowych- Klepsydra
Dlaczego powinieneś nas odwiedzić?
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•
•
•
•
•
•
•

Używając Funeral System oraz Crematory System:
kontrolujesz swoją firmę w sposób sprawny i nowoczesny
zwiększasz swoje zyski o kilkadziesiąt, a nawet kilkaset procent
oszczędzasz czas
kończysz z ręcznym wypisywaniem dokumentów
zwiększasz zadowolenie klientów
zdobywasz przewagę nad konkurencją
stajesz się nowoczesnym zakładem pogrzebowym

•
•
•
•
•
•
•

Używając programu Klepsydra:
oszczędzasz czas na przygotowanie klepsydry korzystając z szablonów
masz pełną swobodę tworzenia treści
korzystasz z gotowych wzorów klepsydr (A3 i A4)
masz możliwość importu własnego wzoru klepsydry do programu
drukujesz treści klepsydry na własnych arkuszach z drukarni
możesz w stopce zamieścić reklamę firmy wraz z logo
posiadasz możliwość wstawienia zdjęcia osoby zmarłej

TuSoft Systems Company offers the best IT solutions for the Funeral Industry in Poland.
NECROEXPO fair is the excellent chance to present you three innovative software products:
1. Friendly and easy-to-use software that provides complex funeral company management - Funeral
System
2. Software that supports effective management of crematory buissness - Crematory System
3. Software that allows you to project and print Orbituary Notices in an extreamly easy way- Klepsydra
Why you should visit us?
•
•
•
•
•
•
•

Using Funeral System and Crematory System allows you to:
control your company in an efficient and innovative way
raise your profits by several dozen to several hundred percent
save your time
quit manually fullfilling the documents
improve satisfaction of your customers
gain competetive edge
become an innovative funeral company

•
•
•
•
•
•
•

Using Klepsydra software allows you to:
save your time
flexibly create new content
use varoius ready-to-use templates
import your own templates
use your own graphic sheets
place adverisement and logo at footer
insert decedent`s photos

V VAN GRABOWSKI
Jan Grabowski
ul. Krzemieniecka 54, 54-613 Wrocław
tel. +48 71 351 22 44, fax +48 71 354 27 31
e-mail: grabowski@vvan-grabowski.pl, http://www.vvan-grabowski.pl
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necroexpo 2015
Stoisko / Stand
V Van Grabowski, lider na rynku przedsiębiorców wykonujących zabudowy Samochodów
dostawczych. W branży od 1989 roku. Wykonuje zabudowy pojazdów dostawczych według indywidualnych potrzeb i życzeń klientów. Priorytetami firmy są: bezpieczeństwo, użyteczność, szybki
czas realizacji z najwyższą starannością wykończenia oraz zadowolenie Klienta. Firma pracuje na
bazie wytycznych producentów pojazdów, stosuje sprawdzone materiały, współpracuje z sieciami
dealerskimi, a każdy produkt obejmuje gwarancją. Załoga to pasjonaci branży co daje nieskończone
możliwości realizacji wyjątkowych zleceń.
V Van Grabowski, the market leader entrepreneurs involved in building Vans. In the industry
since 1989. Performs building vehicles according to individual needs and wishes of customers. The
priorities of the company are: safety, utility and short time of realization with the utmost care and
customer satisfaction. The company works on the basis of the guidelines vehicle manufacturers,
uses proven materials, works with dealership networks, and each product includes its own warranty. The crew is passionate about the industry which gives endless possibilities for realization
of special orders.

VEZZANI FORNI Srl
Via Curiel, 7, 42025 Cavriago (RE), Italy
tel. +39 0522 946036, fax +39 0522 947343
e-mail: info@vezzaniforni.it, http://www.vezzaniforni.it
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Vezzani Forni Srl, belonging to Vezzani Group, operates in the field of cremation and incineration
both in the national and international scope creating with success products of the highest quality
and investing constantly in the research of plants with a cutting-edge technology.
All the plants both for human and pet cremation and for the incineration of hospital, urban and
organic waste have an elegant design together to a high technology that allow you to respect all
the restrictive emission laws and, in the meantime, to be one of the world leader in this sector.

WASART
ul. Oławska 54, 55-200 Oława
http://www.sedmet.pl
Firma WASART powstała w roku 2015 jako niezależny oddział firmy -matki SED-MET. Głównym
celem przedsiębiorstwa WASART jest zaspokojenie potrzeb Klientów w branży furalnej. Firma
realizuje głównie indywidualne zamówienia wyrobów wykonanych w innowacyjny sposób: trumien,
urn, wyposażenia kaplic i domów pogrzebowych, prosektoriów. WASART wykonuje specjalne
zamówienia Klientów indywidualnych. W technologii stosuje najwyższej jakości materiały: stal nierdzewną, metale szlachetne, ceramikę,lite drewno, kompozyty, kamień naturalny. Materiały obrabia
na nowoczesnych maszynach sterowanych CNC. Firma dysponuje własnym biurem projektowym
pozwalającym na zaspokojenie specyficznych i nietuzinkowych wymagań Klienta.
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- Promocja ﬁrmy w Ogólnopolskim Portalu Branży Funeralnej
- Pozegnaj.pl niezmiennie od wielu lat znajduje się na pierwszych
pozycjach wyszukiwarki Google po takich frazach jak:
zakład pogrzebowy, zakłady pogrzebowe + miasto
- Ponad 15 000 odsłon portalu miesięcznie
- Współpraca z największymi centrami targowymi
w ramach targów Memento oraz Necroexpo
- Prezentacja ﬁrmy w portalu zawiera:
- pełne informacje kontaktowe: telefon, fax, e-mail,
adres www, adres korespondencyjny
- do 6 fotograﬁi wraz z opisami
- formularz mailowy, dzięki któremu klienci będą mogli
bezpośrednio zadawać pytania odnośnie oferty ﬁrmy
- dokładny opis ﬁrmy
- dokładny opis oferowanych usług
- interaktywna mapa dojazdu
- unikalny adews www prezentacji „www.nazwaﬁrmy.pozegnaj.pl”,
którą można wykorzystać jako stronę internetową ﬁrmy
- Bezpłatne, nielimitowane aktualizacje prezentacje przez
cały okres trwania umowy

Kompleksowe zaopatrzenie zakładów pogrzebowych
- Worki na zamek prosty
- Worki na taśmę samoprzylepną
- Worki ekshumacyjne
- Płachty ratunkowe
- Urny metalowe
- Urny kamienne
- Urny drewniane
- Trumny kremacyjne
- Brak kosztów dostawy*
- Szybki termin realizacji
- Całodobowy dostęp on-line do serwisu transakcyjnego
- Dodatkowe rabaty dla klientów serwisu Pozegnaj.pl

Kontakt
www.pozegnaj.pl
email: info@pozegnaj.pl

www.funeralia.pozegnaj.pl
email: funeralia.pozegnaj.pl
Tel: 511 005 824
Tel: 506 199 792

