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Zakład Pogrzebowy PRO MORTE to firma rodzinna. Jesteśmy do Państwa dyspozycji o każdej porze, przez 7
dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszych usług. Firma PRO
MORTE wykonuje usługi w zakresie: kompleksowej obsługi pogrzebów, przewozu zmarłych z mieszkań,
szpitali, klinik z terenu kraju i zagranicy, sprzedaży trumien, sprzedaży urn, tabliczki, nekrologi, krzyże,
ubieranie, przygotowanie zmarłych do pochówku, załatwianie formalności w urzędach ZUS, KRUS,
przechowywanie zmarłych w chłodni do chwili pogrzebu, wynajem autokaru, wieńce, wiązanki, klepsydry i
szarfy, budowa grobowców, orkiestra pogrzebowa, organizowanie styp, przeprowadzania ekshumacji i
kremacje zwłok. Jesteśmy do Państwa dyspozycji o każdej porze, przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszych usług. Firma PRO MORTE wykonuje usługi w zakresie:
kompleksowej obsługi pogrzebów, przewozu zmarłych z mieszkań, szpitali, klinik z terenu kraju i zagranicy,
sprzedaży trumien, sprzedaży urn, tabliczki, nekrologi, krzyże, ubieranie, przygotowanie zmarłych do
pochówku, załatwianie formalności w urzędach ZUS, KRUS, przechowywanie zmarłych w chłodni do chwili
pogrzebu, wynajem autokaru, wieńce, wiązanki, klepsydry i szarfy, budowa grobowców, orkiestra
pogrzebowa, organizowanie styp, przeprowadzania ekshumacji i kremacje zwłok Obsługa i etyka W pracy
kierujemy się etyką zawodową, która nakazuje nam życzliwość i wyrozumiałość w obliczu trudnych chwil
przeżywanych przez Rodzinę i Bliskich Zmarłego.
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