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Als u van een naaste afscheid heeft moeten nemen, dan zult u deze dierbare nooit 
vergeten en liefdevol willen gedenken. Een plek op een begraafplaats is zo’n plaats 
om te gedenken. Een grafsteen welke overeenkomt met de levensstijl van uw 
dierbare is daarbij vaak heel belangrijk.

Wij van Merito Grafmonumenten hebben vanuit ons uitvaartbedrijf veel ervaring in 
het begrijpen van gevoelens van mensen in uw situatie. Met die ervaring kunnen 
wij u ook van dienst zijn met het uitzoeken en leveren van een passend 
grafmonument.

Deze folder heeft tot doel ons aan u te presenteren en geeft u een kleine indruk 
van de vele mogelijkheden die wij u kunnen bieden. Een bezoek aan onze toonzaal 
is zeker de moeite waard om u te helpen een goede beslissing te nemen.

Grafmonumenten 
U kunt in onze toonzaal een uitgebreid assortiment urnen en sierurnen bekijken, 
van klassiek tot modern.

Deze zijn geschikt voor bijzetting in een urnenmuur of graf.

Wij willen u graag adviseren bij het maken van een keuze.

Urnen of urnengraf

Voor ieder monument zijn er diverse bijpassende accessoires, zoals vazen, 
lantaarns of ornamenten die passen bij de overledene.

In onze toonzaal kunt u keuze maken uit fraai vormgegeven rozen tot speelse 
vlinders.

Accessoires
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Dit is een greep uit de vele modellen en kleuren
van een grafmonument.

De gebruikte kleuren zijn
geheel afgestemd op de
wensen en zoals uw
dierbare in het leven stond.
Van stemmig bruin tot
sprekend wit.

U kunt ook een persoonlijke
foto laten graveren in steen
of bijvoorbeeld een
urnengraf.

Ieder grafmonument wordt
geheel naar de wensen

van de nabestaanden
gemaakt.


