


  

 Kamenictví VeRaSTONE je komplexní zakázkový 
dodavatel výrobků z přírodního kamene. Zaměřujeme se 
především na hřbitovní architekturu, tedy pomníky, hroby, 

hrobky a náhrobky. 

Dále pak schody z kamene, parapety, slažby a obklady z 
přírodního kamene, žulové kuchyňské desky a mnoho 

dalšího...

Na Vaší návštěvu se těší VeRaSTONE, 
kamenictví Hradec Králové



  

Služby VeRaSTONE v pohřebniství:

V případě, že v životě nastane okamžik, kdy musíme řešit záležitosti s odchodem
někoho blízkého, většina klientů přesně nemá představu, jak postupovat.

Proto se naše firma nezabývá pouze výrobou a dodáním pomníku, ale poskytuje i 
veškeré služby s tím spojené.

Jedná se například o:

- uložení urny do stávajícího pomníku/demontáž a následnou montáž stávajícího 
hrobu z důvodu pohřbení

- obnova stávajících nápisů, zhotovení nových nápisů (ručně i strojově) včetně 
vyzlacení a barvení písmen

- opravy, rovnání, renovace pomníků

- výroba, dodání a montáž nových pomníků vč. technické dokumentace

- vyřízení povolení na správě hřbitova včetně zaevidování urny

- samozřejmostí je osobní konzultace přímo na hrobovém místě nebo na naší 
vzorkové prodejně



  

Vzorník materiálů

- skladem a ihned k odběru máme několik desítek druhů žul v různých        
  formátech a tloušťkách

- navíc jsme schopni dodat jakýkoliv druh kamene, který se aktuálně           
 aktivně těží – kdekoli na světě



 
 

Francouzský Tarn



 
 

Nero Africa Impala



 
 

Aurora India



 
 

Orion Blue



 
 

Paradiso Classico



 
 

White Wave



 
 

Multicolour Red



 
 

Nero Assaluto



 
 

Blue Pearl



 
 

Yellow Rock



 
 

Baltic Brown



 
 

Verde Ubatuba



  

Realizace



  Urnový pomník – Lesní hřbitov, HK
                  Aurora India

Urnový pomník – kuklenský hřbitov, HK
            Nero Africa Impala



  Urnový pomník – lesní hřbitov, HK
              Francouzský Tarn

         Urnový pomník – Chlum
   Francouzský Tarn/Nero Assaluto



    Urnový pomník – Svinary
          Francouzský Tarn

         Urnový pomník – lesní hřbitov, HK
                       Nero Impala



    Urnový pomník – Jaroměř
           Multicolour Red

           Urnový pomník – Smiřice
           Aurora India/Nero Impala



  Urnový pomník – Lesní hřbitov, HK
                 Nero Impala

 Urnový pomník – lesní hřbitov, HK
                   Aurora India



         Urnový pomník – Stěžery
     Multicolour Red/Nero Impala

        Urnový pomník – Kratonohy
                 Paradiso Classico



         Jednohrob – Choust. Hradiště
Orion Blue, chodník opalovaný Tarn

         Jednohrob – Svoboda n. Úpou
                  Fr. Tarn/Nero Impala



  

         Dvojhrob – Nový Bydžov
                     Orion blue



  

          Dvojhrob – Týniště n. O.
      Aurora India/Nero Assaluto



  

          Dvojhrob – Hradec Králové
Nero Impala (Lětěný/opalovaný povrch)



  

          Dvojhrob – Hradec Králové
            Fr. Tarn/Nero Assaluto



  

 V případě jakéhokoliv dotazu se na nás prosím 
neváhejte kdykoli obrátit.

Kontakt:

Kamenictví VeRaSTONE
Radek Spurný

tel: 732 627 276
e-mail: info@verastone.cz

www.verastone.cz

Vzorková prodejna:
Kamenictví VeRaSTONE

Hořická 50 (naproti bývalé tržnici)
500 02  Hradec Králové



  


