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Fejkövek hatalmas szín és formaválasztékban

Fejér megyében a legnagyobb
szín és formaválasztékkal rendelkezünk!

Két évtizedes tapasztalattal rendelkezünk a sírkőkészítés, forgalmazás, valamint a síremlékekkel 
kapcsolatos szolgáltatások terén. Vállalkozásunk fejlődése töretlen, mára Fejér megye legnagyobb 

szín és formaválasztékával rendelkezünk. Alapanyagaink nagy multú, piacvezető feldolgozoktól 
származnak, ami garantálja az állandó minőséget. Felkészült csapatunkkal és gépparkunkkal szinte 

bármilyen igényt ki tudunk elégíteni. Állandóan bővülő árukészletünkben megtalálhatóak a világ 
minden tájáról származó természetes kövek. Egyedi sírkövek készítése szolid áron. Tegye próbára 

kreativitásunkat, szépérzékünket, precizitásunkat! Szakértelmünkkel állunk rendelkezésére.
Remélem hamarosan Önt is elégedett ügyfeleink között üdvözölhetjük.

Tóth Sándor
Műkőkészítő mester, Kőfaragó



Árva Csaba Mága Zoltán Márványhegedű

Restaurálás

Flipper Öcsi

Emlékművek

Kripták

Szobrok



Új emlékmű építése

Emlékmű Restaurálás

Bármilyen szobor faragása
gránitból és márványból



Kézzel rajzolt sírkő látványtervek



Kézzel rajzolt sírkő látványtervek



Brown Star gránitból készített egyedi gyerek vagy szabványtól nagyobb urnasírkő. 

A fejkő enyhe szív kontúrt formázó, a fejkő front felülete speciális süllyesztett / visszamart 

kialakításban. Körbe „szalag „ felület meghagyva. Gránit díszítő szegéllyel.

A fejkövön egyedi homokfújt grafika. Fedlap kivágás, virág beültetésére.

1db nagy esztergált váza.

Szabványtól eltérő méretű, Himalaya gránitból készített urnasírkő, gránit díszítő 

szegéllyel. Egyedi fejkő kialakítás, visszamart, matt motívummal. Porcelán 

kerámia arckép és virág motívum. A fedlapon szív alakú fedlap kivágás, 

virág beültetésére. 2db kocka/sarkalt váza, 1db kocka mécses tartó.

Szabványtól eltérő méretű Carrarai márvány urnasírkő, márvány 

díszítő szegéllyel.Kézi rózsa faragás, lézer gravírozott arckép, 

fekete gránit plakettbe.1db rézsűs párnakő- idézetnek.

1db süllyesztett váza gyűrűvel, 1db keresztes alubetétes 

mécses.



Egyedi gránit urnasírkő kétféle színből kombinálva. 

A sötétebb Cat eye és a világosabb Brown Star gránit tökéletes 

harmóniában. Egyedi, ívelt két darabból álló fejkő kompozíció. 

A fejkövön, fekete gránit plaketten, lézergravírozott arckép. 

A fedlapon, homokfújt faág motívum.

1db süllyesztett váza, gyűrűvel.

Carrarai márványból faragott könyv, könyvborítóval ellátva. 

A terméket bármilyen márványból és gránitból elkészítjük.

Egyedi méretű Shivakashi gránitból készített urnasírkő,

 szürke műkő díszítő szegéllyel. A sírkő élei sprengelt, rusztikus 

kialakítással. 1db süllyesztett váza,  sprengelt gyűrűvel.

 A fejkő, kézzel faragott, pergament kialakítással.



Paradiso gránitból készített szimpla, egyszemélyes sírkő,

részben fedett kialakítással. Túllógó kerettakaró csíkkal,

íves fedlap elemekkel,gömbölyített élekkel. Gránit díszítő 

szegély, 1db nyolcszögletű alubetétes mécses tartó. 

Szív alakú fejkő, mellette ráboruló angyal szobor kézi 

faragással. 

A fejkő (szív és az angyal) egy tömbből van kifaragva!

Carrarai márvány, szimpla egyszemélyes piramis rendszerű sírkő, 

szürke műkő díszítő szegéllyel. Gömbölyítet élek, ívelt fedlap elemek.

1db nagy esztergált váza, 1db alubetétes mécses tartó. 

Szív alakú fejkő, mellette ráboruló angyal szobor kézi faragással. 

A fejkő (szív és angyal) egy tömbből van kifaragva!



Egyedi, szimpla- egyszemélyes  sírkő Wiscount White és Guna Black  gránit 

alapanyagból. Wiscount White gránit díszítő szegéllyel. Kézzel faragott gitár, 

rézsűsen nekidöntve a fekete gránitnak. A fekete fejkőben lézer gravírozott 

arckép. A fedlapon, kézzel faragott mikrofon. 1db nagy esztergát váza, 

1db „gyári” alubetétes mécses tartó. A sírkő „Flipper Öcsi” sírköve.

Egyedi szimpla– egyszemélyes sírkő Guna Black és Orion

 gránit alapanyagból. Orion gránit díszítő szegéllyel. 

A minimál stílusú sírkő fejköve három részre van osztva, 

valamint egy” tagozat kialakítással „ síkban is eltérnek 

egymástól a mezők. A beültetendő terület, rézsűs osztott 

kialakításban, középen egy „ lebegő” fekete gránit lap 

elhelyezéssel, aminek a közepébe szintén lehet 

virágot ültetni.



Bajor Imre sírköve
Impala gránit szimpla – egyszemélyes gránit sírkő, Mountain Pink 

gránit díszítő szegéllyel. Túllógó fedlapos, minimál stílusú sírkő, 

gömbölyített élekkel. Rézsűs párnakő fejkő melyen a művész

aláírása látható homokfújt technikával.1db alubetétes mécsessel.



Mészkőből faragott egyedi  dupla síremlék. Tömör, vastag 

mészkő tömbök, klasszikus vonalvezetés. A láb felöli keret 

ívesre faragva. A fejkő egy tömbből készült, oszlopos, 

klasszikus tagozatokat tartalmazó kézi faragott remekmű.

2db sarkalt- kocka váza, mészkő burkolatú 

díszítő szegély.

Mészkőből készített szimpla-egyszemélyes síremlék, mészkő 

burkolatú díszítő szegéllyel. Modern sírkő, egymásra épülő ívelt és 

él gömbölyített elemekkel. Lábnál, pár tő virág beültetésére alkalmas

hellyel. Fejkő ívelt, félkörív gömbölyített éllel „kavicskő” fazonban.

 2db süllyesztett váza, 2db alubetétes mécses tartó



Carrarai márványból készített piramis rendszerű részben 

fedett dupla – kétszemélyes síremlék. Gömbölyített él 

kialakítás , márvány burkolatú díszítő szegély, 2db 

sarkalt- kocka váza, 1db alubetétes mécses tartó. 

A fejkövön kézzel faragott rózsa motívum .

Impala gránit kripta sírkő,melyet bármekkora méretben elkészítünk. Túllógó

fedlapos kialakítás, teljesen fedett kompozíció. Klasszikus „címeres” fejkő 

fazon, gránit burkolatú díszítő szegély. 2db váza, 2db mécses tartó,

1db gránit kaspó. Porcelán kerámia az arcképeknek.



Mészkőből készített dupla- kétszemélyes sírkő. 

Részben fedett kivitelben, középen fedlappal. 

Vastag, tömör alapanyag, mészkő burkolatú 

díszítő szegély. A fejkő kompozíció 2db különálló 

szívből áll, egymás mögött elcsúsztatva. 

2db süllyesztett váza gyűrűvel, 

1db alubetétes mécses tartó. 

Mészkőből készített, egyedi, minimál stílusú szimpla-

 egyszemélyes síremlék. Tagozott túllógó fedlapos kialakítás, 

élfény + fóz él megmunkálással. Három darabból álló fejkő 

kompozíció, egymás mögött elcsúsztatva, eltérő 

magasságban készítve.



Egyedi méretű szimpla- egyszemélyes Shivakashi gránit 

síremlék. 5cm vastag fedlapal ésfény és fóz élkialakítással. 

Gránit burkolatú díszítő szegély. Két darabból álló fejkő 

kompozíció, középen „áttört” kereszt motívummal. 

Rozsdamentes fém váza és mécses tartó.



Brown Star gránitból készített kripta sírkő. Gránit burkolattal a 

sírkő körül. Túllógó  fedlapos kialakítás, gömbölyített élekkel.

 Egy tömbből faragott fejkő, mely egy dupla szívet és két 

térdelő angyalt ábrázol. Egy darab rézsűs párnakő, 

idézetnek. 2db nagy esztergát váza, 2db gránit kaspó, 

1db alubetétes mécses tartó. 

A sírkövet bármelyik gránit alapanyagból elkészítjük.



Guna Black egyedi szimpla- egyszemélyes gránit sírkő, 

Wiscount White gránit dekorációs elemekkel. Wiscount 

White gránit díszítő szegély, túllógó fedlapos kialakítás, 

gömbölyített élekkel. A fedlapon  kézi fa motívum 

homokfújt technikával készítve, a fejkövön 

lézergravírozott arckép. A jobb oldali fejkövön speciális 

laminált üvegtábla van elhelyezve, benne szintén fa 

motívum homokfújással .A láb felöli részen, egy tömbbe 

faragva pergamen , búzakalász és városkulcs látható.

Guna Black egyedi szimpla- egyszemélyes gránit sírkő, Wiscount White gránit dekorációs elemekkel. 

Wiscount White gránit díszítő szegély, túllógó fedlapos kialakítás, gömbölyített élekkel.

A fedlapon kézi fa motívum homokfújt technikával készítve, 

a fejkövön lézergravírozott arckép. A jobb oldali fejkövön speciális 

laminált üvegtábla van elhelyezve, benne szintén fa motívum

 homokfújással. A láb felöli részen egy gránitból faragott kézilabda 

és egy fekete gránit síp látható. A sírkő előtt egy gránitból készített 

pad lett elhelyezve.



Afrika Impala gránit szimpla- egyszemélyes síremlék, gránit 

díszítő szegéllyel. Fekvő keretes kialakítás, gömbölyített 

élekkel. Egyedi szív alakú fejkővel, a szívre egy macska 

dombormű van faragva. A szív és a macska egy 

tömbből van. Lézergravírozott angyal motívum,1db nagy 

esztergált gránit váza, 1db alubetétes gránit mécses tartó.



Egyedi , exkluzív gránit sírkő Guna Black gránit 

alapanyagból. Részben fedett kialakítás, gömbölyített 

élek, gránit díszítő szegély, ívelt fedlap elemek. 

Három darabból álló fejkő kompozíció. Középen egy 

tömbből készített gránit kereszttel. Bronz korpusz a 

kereszten. 2db bronz váza, 1db bronz mécses



Minimál stílusú dupla-kétszemélyes gránit sírkő Afrika 

Impala és Paradiso gránitokból kombinálva. Afrika Impala

 díszítő szegély,  túllógó 5cm vastag fedlapokkal, élfény 

és fóz él megmunkálással. Két darabból álló fejkő, a 

fejkövektől kisebb magasító lépcsővel – a lebegő-könnyed 

hatás érdekében. 2db nagy esztergált váza, 1db 

gránit kaspó, 1db alubetétes gránit mécses.

Piramis felépítésű dupla- kétszemélyes Wiscount White

 gránit sírkő, részben fedett kialakítással. Mosott kavicsos 

burkolattal a sírkő körül. Élek, gömbölyítve, hullám alakú

 kivágás a fedlapon. Két szívből álló fejkő kompozíció.

 A kisebbik szíven fekete gránit betétlap, melyen

 lézergravírozott arckép és motívumok láthatók. 1db fekete 

gránit nyitott könyv, 2db gömbváza, 2db egyedi mécses 

tartó, 1db gránit pad a sírkő mellett.



Egyedi tervezésű Verde marina gránit dupla- kétszemélyes 

sírkő, gránit díszítő szegéllyel. Túllógó fedlapos kialakítás, 

gömbölyített élekkel.Párnakő elhelyezés a fedlapon, 

idézetnek. Kettő darab külön tömbből készített szív 

alakú fejkő, egymás mögött elcsúsztatva. Mindkét szívbe,

egyedi kézzel faragott rózsamotívum. 2 db nagy 

esztergált váza, 2db alubetétes gránit mécses tartó.



Egyedi tervezésű, minimál stílusú szimpla-egyszemélyes 

sírkő, mészkő és Guna Black gránit ötvözésével. 

Guna Black gránit díszítő szegély, élfény + fóz él 

megmunkálással. 5cm vastag szinteltolt fedlap kialakítás.  

A fejkövek „lebegő „ hatásának elérése érdekében a fejkő 

alatti magasító lépcső kisebb mérettel készült. 1db 

rozsdamentes exkluzív fém váza és

 1db rozsdamentes exkluzív fém mécses.

Guna Black gránitból készített szimpla- egyszemélyes 

síremlék. 10cm vastag tömör sírkerettel, gömbölyített 

élekkel. A fejkövön kézi virágfaragással. Lézergravírozott 

arckép a fejkövön. 1db kis esztergát gránit váza, 

1db „gyári” alubetétes gránit mécses. Verde marina 

gránit láb felöli dekorációs elem és gránit járda.



Afrika Impala gránit  és Carrarai márvány 

kombinációval készített fekvőkeretes,

dupla- kétszemélyes exkluzív síremlék.

Afrika Impala  díszítő szegély, gömbölyített élek, 

teljesen fedett kivitel. Modern fejkő fazon,

matt díszítéssel.

Orion gránit és Carrarai márvány kombinációjával

készített fekvőkeretes, dupla- kétszemélyes 

exkluzív síremlék. Szürke műkő díszítő szegéllyel. 

Gömbölyített élek, teljesen fedett kivitel. 

Modern fejkő fazon, matt díszítéssel.



Cégünk védjegyének számító exkluzív gránit sírkő, 
üveglappal kombinálva. Szimpla-egyszemélyes Guna Black 
Gránit sírkő , Verde Marina gránit dekorációs elemekkel, és 
díszítő szegéllyel. Helyszíni betonalap + mosott kavicsos
 lapburkolat. Túllógó fedlapos sírkő, gömbölyített élekkel.
 Két darabból álló fejkő, lézer gravírozott arckép a 
fejkövön, kamion lézer gravírozás a fedlapon.
 Az alacsonyabb fejkőre egy üvegtábla van laminálva, 
melyben kézzel rajzolt fa motívum szerepel homokfújt 
technikával. 1db süllyesztett váza  gyűrűvel, 1db gránit 
kaspó a sírkő előtt 1db exkluzív rozsdamentes fém 
váza és 1db gránit virágláda.



Exkluzív, egyedi tervezésű kripta 

sírkő. Afrika Impala gránit és Indiai Auróra

 gránit kombinációja. Helyszíni betonalap + 

kavicsos járólap burkolat. Afrika Impala gránit díszítő 

szegély, élek gömbölyítve. Lépcsőzetes, egyedi sírkő kialakítás. 

Szín alakú fejkő, rajta kézzel faragott virág motívum. 2db exkluzív 

rozsdamentes fém váza, 2db exkluzív rozsdamentes fém mécses tartó,1db gránit kaspó.

Brown Star gránit kripta sírkő, Wiscount White gránit 

nagyméretű díszítő szegély - járdával. Klasszikus forma, 

gömbölyített élek. Keresztet formázó fejkő. 4 db 

nagyesztergált gránit váza



Brown Star gránit és Cat Eye prémium kategóriás gránit ötvözésével 

készített egyedi méretű exkluzív síremlék. Helyszíni beton alap,

 Brown Star gránit burkolattal, él fény + fóz él megmunkálással. 

5cm vastag fedlapok, szinteltolt variációban. A fejkövek

 „lebegő „ hatásának elérése érdekében a fejkő

alatti magasító lépcső kisebb mérettel készült. 

Bronz betűk és ornamentika. 1 db bronz 

süllyesztett váza, 1db Brown Star virágláda.

Guna Black gránit és Carrarai márvány ötvözésével készített 

exkluzív dupla- kétszemélyes minimál stílusú síremlék. 

Guna Black Gránit díszítő szegély. 5cm vastag 

szinteltolt fedlapok, él fény + fóz él megmunkálással. 

A fejkövek „lebegő „ hatásának elérése érdekében a

 fejkő alatti magasító lépcső kisebb mérettel készült. 2db 

sarkalt- szögletes gránit váza.

.



Orion gránitból készített nagyméretű családi sírhely- kripta 

sírkő. Helyszíni betonalap, kavicsos járólap burkolattal, 

gránit díszítő szegéllyel. Teljesen zárt sírkő, túllógó 

fedlapos kialakítással, gömbölyített él megmunkálással.

Kettő darab fejkőből álló kompozíció. 

Egy nagyméretű sprengelt – rusztikus élű fejkő, és 

egy kézzel faragott fát szimbolizáló fejkő került 

elhelyezésre.2db exkluzív rozsdamentes váza és 

1db exkluzív rozsdamentes mécses tartó.

Afrika Impala gránit és Orion gránit ötvözéséből készített nagyméretű

családi – kripta síremlék. Helyszíni betonalap, kavicsos járólap burkolattal. 

Afrika Impala gránit díszítő szegéllyel. Túllógó fedlapos teljesen zárt síremlék,

 a fedlapokba legyező marással. Egy tömbből készített Afrika Impala 

kőkereszt, kétoldalt Orion szirom formájú fejkő. A fejkövön 

lézergravírozott arcképpel. 2db nagy esztergált gránit váza,

 1db alubetétes gránit mécses.



Szimpla – egyszemélyes síremlék, Afrika Impala és Olive
 Green gránit felhasználásával. Afrika Impala gránit díszítő 
szegély, fekvőkeretes sírkő kialakítás, gömbölyített élekkel, 

teljesen zárt kivitelben. A fedlapon nyitott könyv Afrika 
Impala gránitból, lézergravírozott motívummal. A fejkő

 két részből áll, lézergravírozott arcképpel. 1 db 
Kocka- sarkalt váza, 1db alubetétes gránit mécses tartó,

 modern 8 szögletű kivitelben.



Guna Black és Shivakashi gránit kombinációjával készített exkluzív síremlék.

Guna Black gránit díszítő szegély, gömbölyített él megmunkálás, átlós 

hullámos fedlappal. Két külön álló fejkőből álló kompozíció, lézergravírozott 

virág motívum a fekete fejkőben. 2db rozsdamentes egyedi fém váza, 

1db rozsdamentes egyedi fém mécses tartó.



Prémium kategóriás gránitokból készített exkluzív, minimál

stílusú dupla – kétszemélyes  síremlék. Guna Black gránit 

és Labrador gránit ötvözése, művészi fokon. Helyszíni 

betonalap, kavicsos járólap burkolattal. Labrador díszítő 

szegély - járda.  5cm vastag szinteltolt fedlapok, élfény + 

fóz él megmunkálással. Rézsűs párnakő a fedlapon, 

idézetnek. Két darabból álló fejkő,  lézergravírozott 

arcképpel. 2db egyedi rozsdamentes fém váza, 2db 

egyedi rozsdamentes fém kaspó.

.

Prémium kategóriás Cat Eye gránitból készített modern

 vonalvezetésű dupla – kétszemélyes síremlék. 

Fekvőkeretes modell, részben fedett kialakítással, 

gömbölyített él megmunkálással. Két darabból álló fejkő

 kompozíció, fém betűkkel, 2db egyedi rozsdamentes

 fém váza, 1db egyedi rozsdamentes fém  mécses tartó.



Exkluzív síremlék, Afrika Impala gránit és

egy mészkő tömb felhasználásával. 

A képek önmagukért beszélnek…



Prémium kategóriás Cat Eye gránitból készített 

egyedi dupla – kétszemélyes síremlék. Vastag tömör 

elemek, élfény + fóz él megmunkálás. Delfin és szív 

formájú fejkővel. 1 db kisesztergált gránit váza, 1db 

„ gyári” alubetétes gránit mécses tartó, 

1db gránit kaspó.

Prémium kategóriás Cat Eye gránitból készített egyedi 

dupla – kétszemélyes síremlék. Fekvőkeretes modell,

 gömbölyített él megmunkálással, teljesen

zárt kivitelben. Két darabból álló fejkővel.

2db nagyesztergált gránit váza, 

1db gránit kaspó.



Prémium kategóriás Cat Eye gránit és Guna Black gránit 

felhasználásával készített dupla – kétszemélyes minimál 

stílusú síremlék.Guna Black gránit díszítő szegély, 

szinteltolt 5cm vastag fedlapok , élfény + fóz él 

kialakítással.A két tömb fejkő között egy edzett üveglap 

került elhelyezésre . Az üveglapon egy Olaszországban 

készített bronz virág van , középen elhelyezve a lebegő 

hatást erősítve. 1db bronz süllyesztett váza, 1db bronz 

mécses tartó.

Guna Black gránit és Labrador prémiumkategóriás gránit

felhasználásával készített dupla – kétszemélyes minimál 

stílusú síremlék. Labrador gránit díszítő szegély, élfény 

+ fóz él megmunkálással. Lebegő hatású fejkő,a kisebb 

magasító lépcső beépítésével. 2db bronz süllyesztett

váza, 1db bronz mécses tartó.



Prémium kategóriás Cat Eye gránitból készített szimpla 

– egyszemélyes exkluzív síremlék. Túllógó, részben 

fedett fedlappal. Sprengelt – rusztikus élű gránit kereszt

 motívum, előtte egy rézsűs párnakő a feliratozás

 elhelyezésére. Szűrke műkő díszítő szegély. 1db kis 

esztergált  váza és 1db „gyári” alubetétes gránit mécses. 

Afrika Impala gránit és Indiai Auróra gránit 

kombinációjával készített egy személyes kripta síremlék.

 Fekvő keretes modell, gömbölyített él megmunkálással. 

Kettő darab külön álló fejkővel. 1db bronz váza,

 1db bronz mécses tartó, 1db Afrika Impala gránit kaspó.



Amerikai stílusú, alacsony építésű egyszemélyes síremlék 

Cat Eye gránitból, Brown Star gránit széles járdával. 

Sprengelt - rusztikus él megmunkálás. Nagyméretű  

sprengelt párnakő fejkő, lézergravírozott arcképek 

a fekete plaketten. 2db fém váza, 1db fém kaspó.

Szabványtól eltérő urnasírkő Indiai Auróra gránitból.

Túllógó fedlapos kialakítás, élfény + fóz él megmunkálással, 

nyitott kivitelben. Kézzel faragott rózsa motívum.

 Bronz betűk. 1db süllyesztett váza gyűrűvel, és 1db 

„ gyári” alubetétes gránit mécses. Gránit burkolatú 

díszítő szegély.



Művészien kialakított Guna Black gránitból készített  exkluzív síremlék. Nagyméretű, 

egy tömbből kifaragott kőkereszt, mely a beépített alátét konzolok segítségével lebeg az alsó

gránit táblák felett. Egyedi króm fém betűk, márvány zuzalékos alap felület.
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