
GRAVMINNER

TØNSBERG: Døvleveien 39, 3170 Sem - Telefon: 33 33 38 30
www.restec.no / kontakt@restec.no

De vi elsker
drar ikke fra oss
de går ved vår 
side
hver dag
usynlig og lydløs,
men bestandig 
nær.
Fortsatt elsket
fortsatt savnet
og veldig kjær.



Hva er inkludert i prisen ved kjøp av ny gravstein?
- Ett navn hugget og malt med lakk
- Sokkelstein i samme steinsort som monumentet
- Transport til kirkegård
- Montering på kirkegård

Viktig å vite :
- Monument-modellene leveres som vist på foto, hvis ikke annet er oppgitt.
- Lagerførte gravsteinmodeller leveres normalt innen 4 uker.
- Stein er naturens eget materiale. Farge og mønster er unik for hver stein og
kan ha naturlige variasjoner.
- Stein er ikke alltid stein. Vær på vakt mot "billig-varianter" der steinen er
behandlet på en måte som ikke tåler det utfordrene norske klimaet.
- Modena Restec leverer kun stein av høyeste kvalitet, og etterstreber de høyeste
standarder for produksjon som i minst mulig grad har negative konsekvenser
for miljøet.
- Noen modeller kan leveres i annen steinsort eller størrelse mot et tillegg i pris.
- Modena Restec har rådgivere og steinhuggere med lang erfaring. Ved spesielle
ønsker kan vi designe og forme akkurat den steinen som ønsket.

Hvordan velge gravstein?
Et gravsted betyr så mye. I vår kultur er det umulig å tenke seg kirkegårder 
uten gravminner. Den enkelte gravstein gir glimt av det levde liv: Navn, 
fødsel og dødsdato, kanskje et minnevers. Samlet viser gravminnene oss at 
kirkegården er vår alles møteplass mellom livet og døden. I et slikt 
perspektiv blir det viktig å velge en gravstein som tåler å stå år etter år. 
Med det tenker vi ikke bare at materialet må være bestandig. Like viktig er 
det at formen, fargen, og inskripsjonen på gravsteinen kan bære minnet 
gjennom skiftende moteretninger. I en tid hvor så mye velges for 
øyeblikket, er det viktig å tenke "de lange linjer" når man velger gravminne 
for en av sine kjære.
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Bilder fra vår egen produksjon i Andebu



Modell nr: 129S

Pris:  35900,-
Steinsort:  Sort Granitt
Størrelse: 80x60
Bearbeiding:  Helpolert med tulipan

Modell nr: 204

Pris: 29800,-
Steinsort: Grå Granitt
Størrelse: 75x60
Bearbeiding: Polert framside

Rå hugde sider
Sandblåst bakside

Modell nr: 205

Pris:  15200,-
Steinsort:  Rød Granitt
Størrelse: 63x30
Bearbeiding: Polert framside

Sagede og sandblåste sider
Sandblåst bakside
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Modell nr: 206

Pris: 14900,-
Steinsort: Blue Pearl
Størrelse: 75x60
Bearbeiding: Polert framside

Rå hugde sider
Sandblåst Bakside

odell nr  

ris   1
teinsort   allan ia
t rrelse  7

Bearbei ing   olert ramsi e
age e og san blåste si er
an blåst baksi e

Modell nr: 211

Pris:  19700,-
Steinsort:  Sort Granitt
Størrelse: 75x60
Bearbeiding: Polert framside 

Rå hugde sider
Sandblåst bakside
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Modell nr: 231

Pris:  20500,-
Steinsort:  Sort Granitt
Størrelse: 75x60
Bearbeiding:  Helpolert

odell nr  

ris    1
teinsort   r nn li en

Bearbei ing  olert ramsi e
å ug e si er me  stor as
an blåst baksi e
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Modell nr: 262A

Pris:  17300,-
Steinsort:  Hallandia
Størrelse: 50x50
Bearbeiding: Polert framside

Rå hugde sider
Sandblåst bakside

odell nr  

ris   
teinsort   ranitt
t rrelse  7

Bearbei ing  olert ramsi e
å ug  si er
an blåst baksi e

Modell nr: 240

Pris:  14900,-
Steinsort:  Grå Granitt
Størrelse: 80x60
Bearbeiding: Prikket framside

Rå hugde sider
Sandblåst bakside



8

Modell nr: 282

Pris:  16900,-
Steinsort:  Sort Granitt
Størrelse: 75x60
Bearbeiding: Polert framside

Sagede og sandblåste sider
Sandblåst bakside

Modell nr: 287

Pris:  14200,-
Steinsort:  Rød Granitt
Størrelse: 60x50
Bearbeiding: Polert framside

Rå hugde sider
Sandblåst bakside

odell nr  

ris   1
teinsort   ort ranitt
t rrelse  7

Bearbei ing   olert ramsi e
age e og san blåste si er
an blåst baksi e
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odell nr  

ris   
teinsort   ara iso
t rrelse  7

Bearbei ing   olert ramsi e me  san blåst elt
å ug e si er
an blåst baksi e

odell nr  

ris   1
teinsort   Blue earl
t rrelse  

Bearbei ing   olert ramsi e
age e og san blåste si er
an blåst baksi e

Modell nr: 291

Pris:  19800,-
Steinsort:  Blue Pearl
Størrelse: 75x60
Bearbeiding: Flammet framside

Flammete sider
Flammet bakside
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odell nr  

ris   1
teinsort   allan ia
t rrelse  

Bearbei ing  olert ramsi e
age e og san blåste si er
an blåst baksi e

odell nr  

ris   1
teinsort   allan ia
t rrelse  7

Bearbei ing  olert ramsi e
å ug  si er me  stor as
an blåst baksi e
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Modell nr: 508

Pris:  20400,-
Steinsort:  Sort Granitt
Størrelse: 50x70
Bearbeiding: Helpolert

  odell nr  

ris  1
teinsort  allan ia
t rrelse  7

Bearbei ing  olert ramsi e me
ormblåst ornament
å ug e si er
an blåst baksi e

odell nr  

ris   1
teinsort   ort ranitt
t rrelse  

Bearbei ing   olert ramsi e me  as
age e og san blåste si er
an blåst baksi e



Modell nr: 520

Pris:  14900,-
Steinsort:  Blue Pearl
Størrelse: 75x60
Bearbeiding: Polert framside med

nedsenket felt for spurv
Rå hugde sider
Sandblåst bakside

Modell nr: 512

Pris: 9900,-
Steinsort: Grå Granitt
Størrelse: 52x70
Bearbeiding: Polert framside

med prikket felt
Rå hugde sider
Sandblåst bakside

Modell nr: 511

Pris: 25500,-
Steinsort: Granitt
Størrelse: 65x90
Bearbeiding: Polert framside

Sagede og sandblåste sider
Sandblåst bakside

12



 : 
s r  r  r

rr s  2 0
r  r  r s  

 r  
  s r

s  s

odell nr  

ris   11
teinsort   rion Blå
t rrelse  7

Bearbei ing   lammet ramsi e
lammete si er
lammet baksi e

odell nr  

ris   1
teinsort   Blue earl
t rrelse  7

Bearbei ing   olert ramsi e
å ug e si er
an blåst baksi e

odell nr  

ris   1
teinsort   Blue earl
t rrelse  7

Bearbei ing   olert ramme me  prikket elt
å ug e si er
an blåste baksi e
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odell nr  

ris   1
teinsort   nsbergitt
t rrelse  7

Bearbei ing   olert ramsi e me  as
age e og san blåste si er
an blåst baksi e

odell nr  

ris   
teinsort   
t rrelse  

1
meral  earl

7
Bearbei ing   olert ramsi e me  

san blåst elt
age e og san blåste si er
an blåst baksi e
age e og san blåste si er

Modell nr: 533

Pris:  
Steinsort:  
Størrelse: 

27000,-
Emerald Pearl
75x90

Bearbeiding:  Polert framside
Rå hugde sider
Sandblåst bakside
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10 ÅRS OPPRETTINGS GARANTI
Vi garanterer forskriftsmessig montering og sikring av 
gravsteiner.
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odell nr  

ris   
teinsort   ranitt
t rrelse  7

Bearbei ing  olert ramsi e me  prikket elt
age e og san blåste si er
an blåst baksi e

odell nr  

ris   1
teinsort   ara iso
t rrelse  7

Bearbei ing   olert ramsi e me  as
å ug e si er
an blåst baksi e

odell nr  

ris   1 7
teinsort   Hallandia
t rrelse  46x85

Bearbei ing  olert ramsi e
å ug  si er
an blåst baksi e



17

Modell nr: 651

Pris: 8400,-
Steinsort: Bengal Blue
Størrelse: 55x70
Bearbeiding: Polert framside

Rå hugde sider
Sandblåst bakside

Modell nr: 710

Pris: 14500,-
Steinsort: Paradiso
Størrelse: 75x60
Bearbeiding: Helpolert

odell nr  

ris   1
teinsort    ranitt
t rrelse  7

Bearbei ing   lammet ramsi e
å ug e si er
lammet baksi e



Modell nr: 751

Pris: 28000,-
Steinsort: Bengal Blue

MLP White
Størrelse: 75x65
Bearbeiding: Helpolert

odell nr  

ris   
teinsort   
t rrelse  

1
li en r nn

7
Bearbei ing   olert ramsi e me  as

lammete si er
an blåst baksi e

Modell nr: 811

Pris:  11000,-
Steinsort:  MPL White
Størrelse: 50x65
Bearbeiding:  Rå framside

Rå hugde sider
Rå bakside
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odell nr  

ris   1
teinsort   L ite
t rrelse  7

Bearbei ing   å ramsi e
å ug e si er
å baksi e

Modell nr: Laban

Pris:  28000,-
Steinsort:  Grå Granitt
Størrelse: 50x70
Bearbeiding: 

Modell nr: Labolina

Pris:  27500,-
Steinsort:  Grå Granitt
Størrelse: 50x65
Bearbeiding: 
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MINNEPLATER SKRIFTTYPER



21

TILBEHØR 
Modena Restec har valgt ut et flott utvalg av tilbehør til gravsteiner, 
om man ønsker å pynte litt mer eller gjøre det mer personlig. 
Tenne lys ved graven kan være en fin ting å gjøre, eller ordne bedet 
mer praktisk. Mulighetene er mange og du setter selv sammen ditt 
gravminne.
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BLOMSTERRAMMER(alle steinslag opp til 95x40x5cm)

Blomsterramme 3-delt kr 2340 inkl. montering

Blomsterramme hel (bedplate modell F) kr 8250 inkl. montering

BEDPLATER (alle steinslag opp til 95x40x5cm) 

Bedplate hel kr 3580 inkl. montering

Bedplate med ovalt hull 45x20cm

Bedplate med rundt hull 20cm kr 4950 inkl. montering

Bedplate med utskåret bue kr 6160 inkl. montering

kr 6160 inkl. montering
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kr 1850,-
  kr   650,-

kr 3990,-
kr 4950,-

  kr   790,-
kr 1550,-
kr 1500,-
kr 2500,-
kr 7300,-
kr 3090,-

kr 3700,-
kr 6100,- 

Diverse kostnader

Transport oppsetting 
Rens av monument   
Navntilføyelse standard  
Navntilføyelse gull  
Oppussing av minnetekst  
Oppussing av navn  
Montering av sikringbolter 2 stk bolter   
Oppretting av normalstein 
Omslip av monument  
Arbeid Gravminne omslip fin bakside pr.stk 
Arbeid Gravminne omslip grov bakside   

Tillegg pr. navn/datoer i bronse  
Tillegg pr. navn/datoer i aluminium og

Strassacker Bronse
Tillegg for gravering av egen håndskrift kr 3100,-

kr 4500,-

Når vi mister våre nærmeste er det i tillegg til sorgen mange praktiske 
ting som skal ordnes.
Vi har egen produksjon med fagarbeidere der vi jobber med tilpassing 
og oppussing av gravsteiner.
Hos oss på Modena Restec vil dere få god hjelp til å velge et gravminne 
dere blir fornøyd med. Både når det gjelder pris og utførelse. Vi ordner 
også med at det praktiske rundt oppsetting av dette.
På nettsiden til Tønsberg Gravplassmyndighet finner du også mye 
nyttig informasjon om gravlegging, seremoni og rettigheter som en 
fester/ ansvarlig for grav har.



Døvleveien 39
3170 Sem
Tlf:   33 33 38 30

Post@restec.no

www.restec.no

Kirkegård:

Gravnr: Kundenr:

Best. dato: Lev. uke:

Kunde nr: Ordre nr:

AVTALE OM KJØP AV GRAVMONUMENT:
Tegning av spes.steiner vedlegges på eget ark

Antall vedlegg:

Modell nr.:
Bredde: Høyde: NB!:

(cm) (cm)

Steinsort:
Som 
foto:

Etter 
mal/tegning:

     Evt.

Blomsterramme (som sokkel pol./saget) Forside:

     Pol.      Finh.     Saget       Rå.     Flam.      MattSokkel: Polert: Saget: Monument:

Bedplate Rundt 
hull Ovalt hull Bakside:

Merknader/tilleggsutstyr:

INNSKRIFT: Tekst settes opp slik det skal stå på monumentet. Husk riktig bruk av symboler for født og død.

Husk evt. minneord. Spesielle ting bør utheves. Bruk blokkbokstaver. Skriv helst med sort penn.

Ornam.            
nr.:

Utvendig mål: Kanter:

Farge 
skrift:
Bronse-
bokstaver:

Farge 
ornam.:
Skrift 
nr.:

Antall navn               
totalt:Hvis ikke annet er oppgitt, brukes stjerne og kors for h.h.v født og død.

Om navn blir for langt, gjøres følgende:             Mellomnavn forkortes: Navn deles på to linjer:

Adresse: Ekstra polering/helpolering

Bedramme eller bedplate
Postnr/sted:

FAKTURAOPPLYSNINGER:
Monument montert på sokkel inkl 1 navn

Navn:

Ekstra tekst

Mobiltlf::

Annet  

Tlf:

Såfremt leveringen ikke kan skje til anført tid, forbeholdes levering hurtigst etter fristen. Forbehold om evt. arbeidsstans og uforutsette vansker

I prisen inngår ett navn med dato, sokkel og montering. Varen er selgers eiendom inntil den er betalt.

Andre telefonnr. i familien:

Sum inkl. MVA
- 

Kjøpers underskrift (sign, innskrift kontrollert): Selgers underskrift (sign):
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Har du problemer med å besøke oss i åpningstiden?
Vi har tjenesten 24/7!

Der du kan booke et møte med oss når det passer for deg, gjerne kveldstid 
eller helg. Send oss en mail eller sms med ønske om tidspunkt, så tar vi 

kontakt og avtaler.

kontakt@restec.no eller sms til 959 36 589
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Kjerligheten kan ikke males. Den kan ikke bli telt i år, 
minutter eller sekunder, veid i gram eller kilo. Den kan 
ikke kvantifiseres på noen måte. Den kan heller ikke 
sammenlignes, den ene med den andre.
Den bare er.

Vedlikehold av gravminne
For av gravminnet skal se pent ut i årene fremover 
anbefaler vi at gravminnet blir vasket en til to 
ganger i året.
Bland ut litt grønnsåpe i vann og bruk gjerne en 
skrubbebørste over hele gravminnet.
Skrift og ornamenter bedhandles med forsiktighet. 
Hell til sist rent vann over hele gravminnet, og la 
det tørke av seg selv. Blomster og plen tar ingen 
skade av dette.

raktiske forhåndsregler
Ved å plassere en åpen fakkelboks rett foran eller
oppå gravminnet risikeres det at gravminnet får
stygge stearin-flekker. Slikt er vanskelig å fjerne.
Kranser bør heller ikke monteres på gravminnet, 
fordi disse ofte er bundet opp med ståltråd. Denne
ruster, og flekker kan trenge inn i gravminnet.
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