


2

Szanowni Państwo,

Tablice pamiątkowe to nasza domena. Od 1997 roku w naszych 
pracowniach powstało ich ponad 200 000. Zanim rozpoczęliśmy 

wykonywać je dla branży pogrzebowej, naszymi klientami były insty-
tucje, które ceniły ekskluzywne prezenty. Wręczano je jako nagrody, 
podziękowania i wyróżnienia. Nasi klienci mieli duże wymagania doty-
czące elegancji wykonania i dbałości o szczegóły. Kiedy rozpoczęliśmy 
działalność na rynku funeralnym okazało się to bardzo pomocne. 

 Od 2002 roku należymy 
   do Polskiej Izby Pogrzebowej

DSW System
W roku 2008 rozpoczęliśmy pracę nad testowaniem sytemu do samodzielnego wykony-
wania tabliczek pogrzebowych, co zaowocowało w roku 2010 zgłoszeniem wynalazku 
do Urzędu Patentowego RP nr P.393034. Jednocześnie wprowadziliśmy produkt na 
rynek. Oficjalne zaprezentowanie produktu odbyło się na targach w Kielcach w czerwcu 
2011. Obecnie z naszego systemy korzysta wiele firm działających na rynku funeralnym   
w Polsce.

Prowadzimy bezpośrednią lub wysyłkową 
dostawę produktów. Braliśmy udział w tar-
gach branżowych w Kielcach, Warszawie 
i Paryżu. Należą do nas wzory przemysłowe 
zastrzeżone w instytucjach patentowych 
w Polsce i Hiszpanii.

Redagujemy również największy katalog pol-
skich firm pogrzebowych GodnyPogrzeb.pl. 
Jest on skierowany do klientów firm pogrze-
bowych. Daje możliwość łatwego znalezienia właściwej firmy. Pozwala też na zapoznanie 
się z tematyką związaną ze śmiercią.

Zależy nam na dostarczaniu produktów wysokiej jakości w dobrej cenie.

Niezmiennie dokładamy nasze starania, aby w najlepszy sposób współtworzyć dobre 
imię branży pogrzebowej.

Z wyrazami szacunku

Mirosław Grodecki
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PoDStaWoWe InfoRmacje o SyStemIe:
Właścicielem systemu jest firma e.Grami. System został zgłoszony w Urzędzie 
Patentowym RP nr P.393034. w roku 2010.

System jest przeznaczony do wykonywania tabliczek:
• Pogrzebowych
• Urnowych
• Zintegrowanych z krzyżem
• Laurek wielonazwiskowych

ZALETY:
• do samodzielnego wykonywania
• profesjonalny i porosty w obsłudze
• nowoczesny
• ma minimalne wymogi techniczne
• tani
• sprawdzony w wielu polskich firmach pogrzebowych

WYMAGAniA:
• prosta drukarka laserowa 
• program graficzny Corell
• zawarcie umowy z firmą e.Grami. 

InfoRmacje DoDatkoWe:
Zawierając umowę otrzymujesz:

Urządzenie EX Wzory graficzne

Wparcie techniczne 
przez okres 

trwania umowy

Materiały ekspozycyjne

Szkolenie

Gwarancję 
na urządzenie

Wykorzystywanie systemu w całości lub części bez zgody właściciela  
może wiązać się z konsekwencjami prawnymi i finansowymi.
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SYMBOL: ett
KOLORY:

SYMBOL: etP Wa 
KOLORY:

SYMBOL: etP kR 
KOLORY: SYMBOL: ETL 

KOLORY:

SYMBOL: eto
KOLORY:

SYMBOL: ETP  PL
KOLORY:

Tablice duże
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SYMBOL: ETZK 
KOLORY:

SYMBOL: EU 01

SYMBOL: EU 06 SYMBOL: EU 04

SYMBOL: EU 07
SYMBOL: EU 02

SYMBOL: EU 03

SYMBOL: EU 05

Wszystkie tabliczki małe 
(urnowe) dostępne są 

w następujących kolorach:

SYMBOL: EU 08
SYMBOL: EU 10

SYMBOL: EU 09

SYMBOL: etn 
KOLORY:

Tabliczki małe (urnowe)
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TZK Krzyż 
i Obudowa

Urny ze zdjęciem

Artykuły wykonane z drewna 
sosnowego, bogato wykończone 
elementami ze stali nierdzewnej. 
Stosowane w komplecie lub osobno.

Urny dla osób dla których 
ważny jest wizerunek bliskiej 
osoby podczas pożegnania. 
Każda z Urn ma łatwą 
możliwość zamontowania 
fotografii.
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Klepsydry 
Pamiątkowe

Memoro

Wstążka żałobna

Subtelna i skuteczna forma 
reklamy Firmy Pogrzebowej. 
Dla Klienta stanowi rodzaj 
memoriału z uroczystości 
pogrzebowej.

Relikwiarz z wizerunkiem 
osoby zmarłej. W niszy 
znajdującej się na rewersie 
można umieścić niewielką 
ilość prochów lub innych 
relikwii.

Estetyczny produkt 
wykonany z metalu. 
Dobrze widoczny na 
ciemnych okryciach. 
Latwy w umieszczeniu na 
powierzchni garderoby.



Nasi Partnerzy:

ŁÓDŹ
H. Skrzydlewska

WARSZAWA
MPUK

OTWOCK
Exitus

WARSZAWA
Minos

KONSTANCIN
Rucińscy

JASTRZĘBIE ZDRÓJ
Kokot

WĄGROWIEC
Bielawscy

ŚRODA WLK.
Consus CZĘSTOCHOWA

CK

ŻAGAŃ
Absolut

BIAŁYSTOK
Szmurło

ELBLĄG
Syriusz

RZESZÓW
Pisarek EŁK

PUK

LUBLIN
Styks ŁOMŻA

Epitafium

WARSZAWA
Niebo WARSZAWA

Capulus

KRAKÓW
Karawan

PRUSZKÓW
Szadkowski


