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Przedsiêbiorstwo Innowacyjno Wdro¿eniowe

ZAPRASZAMY
DO ZAPOZNANIA SIÊ Z PRODUKTAMI NASZEJ FIRMY
ZAMIESZCZONYMI W NINIEJSZYM KATALOGU

Przedsiêbiorstwo Innowacyjno Wdro¿eniowe

SKOBUD s.c. jest producentem i

dystrybutorem urz¹dzeñ pogrzebowych. Nasze wyroby zapewniaj¹ bezpieczeñstwo osobom
pracuj¹cym przy pochówku, a równoczeœnie znacznie podnosz¹ estetykê ceremonii pogrzebowej.
Wychodz¹ one równie¿ naprzeciw potrzebom i wymaganiom firm administruj¹cych cmentarzami,
zak³adom pogrzebowym i grabarzom. Zebrane doœwiadczenia i uwagi dotychczasowych
u¿ytkowników pozwoli³y na udoskonalenie funkcjonalnoœci i podniesienie bezpieczeñstwa pracy.
Produkty chronione s¹ patentem, oraz wzorami zastrze¿onymi, a o jakoœci œwiadczy System
Zarz¹dzania Jakoœci¹ ISO 9001.

ISO 9001
WWW.SKOBUD.COM.PL
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Stelaz nagrobny
Bezpieczne opuszczanie trumien

Stabilna, zwarta i sk³adana konstrukcja
stalowo-duraluminiowa
Stalowe, perforowane, antypoœlizgowe
podesty

Stela¿ Nagrobny jest urz¹dzeniem zdecydowanie
podnosz¹cym bezpieczeñstwo i estetykê pochówku, przy
zachowaniu tradycyjnego opuszczania na pasach. Stela¿
Nagrobny stosowaæ mo¿na na ka¿dym cmentarzu, na grobach
kopanych czy grobowcach. U³atwia pracê w warunkach
sprzyjaj¹cych, jak równie¿ podczas deszczu i œnie¿ycy,
zapewniaj¹c obs³udze pogrzebu pewne i stabilne pod³o¿e
zamiast œliskich i niepewnych desek.
Stela¿ Nagrobny to absolutna nowoœæ zarówno na rynku
polskim jak i europejskim, spe³niaj¹ca wysokie wymagania
unijne. Funkcjonalna, solidna i sk³adana konstrukcja wykonana
ze stali i duraluminium, mo¿liwoœæ dostosowania stela¿a do
grobów krótkich i d³ugich, w¹skich i szerokich, w terenie równym
i pochy³ym - to jego atuty. Szczególnym udogodnieniem s¹
automatycznie sk³adaj¹ce siê ramiona podtrzymuj¹ce trumnê,
zamiast k³opotliwych do wyjmowania drewnianych dr¹¿ków .
Przedstawione zalety Stela¿a Nagrobnego minimalizuj¹
mo¿liwoœæ powstania wypadku i zwi¹zanych z tym k³opotów dla
firm - administratorów cmentarzy. Jednoczeœnie znacznie
poprawia on bezpieczeñstwo i warunki pracy osób
obs³uguj¹cych pogrzeb. W korzystnym œwietle stawia to firmê wzrasta zatem jej presti¿!

Dopuszczalne obci¹¿enie
podestów 2x200 kg
D³ugoœæ/szerokoœæ ³aw
podestów 225/30 cm
Dopuszczalna waga trumny 250 kg
Automatyczne sk³adanie ramion
podtrzymuj¹cych trumnê
Dostosowanie d³ugoœci ramion stela¿a
do d³ugoœci grobu od 170 do 210 cm
Dostosowanie rozstawu ³aw podestów
do szerokoœci trumny od 70 do 90 cm
Niezale¿na regulacja szerokoœci
rozstawu nóg stela¿a
od 120 do 190 cm
Niezale¿na regulacja wysokoœci
nóg stela¿a od 11 do 35 cm

Stela¿ Nagrobny ze stopniem czo³owym

Stela¿ Nagrobny na grobowce
przy wykorzystaniu nóg krótkich

Podgumowane nogi krótkie do
stosowania na grobowcach
Mo¿liwoœæ u¿ycia ³aw podestów
sk³adanych lub nie sk³adanych
Stopieñ czo³owy z regulowan¹
wysokoœci¹ nóg wyposa¿enie dodatkowe
Sk³adanie stela¿a do transportu
i przechowywania
Szybki monta¿ i demonta¿
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Automatyczne sk³adanie ramion
podtrzymuj¹cych trumnê
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Stela¿ bez podestów
i z otwartymi ramionami
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Platforma Pogrzebowa
Bezpieczne i estetyczne opuszczanie trumien
Platforma Pogrzebowa to najnowoczeœniejszy w Europie
system mechanicznego opuszczania trumny do grobu. Jest to
urz¹dzenie produkowane w wielu wersjach, w zale¿noœci od
potrzeb i mo¿liwoœci finansowych klienta. Pocz¹wszy od
platformy podstawowej z hamulcem mechanicznym, a¿ po
Platformê pogrzebow¹ elektryczn¹ zdalnie sterowan¹ pilotem.
Przy zastosowaniu sk³adanych w po³owie rur g³ównych,
mo¿liwe jest umieszczenie z³o¿onej konstrukcji Platformy
Pogrzebowej na wózku transportowym, co ceni¹ sobie zak³ady,
które przewoziæ j¹ bêd¹ na cmentarz lub
pomiêdzy
cmentarzami.
Platforma mo¿e zostaæ doposa¿ona w wysuwan¹
elektrycznie ¿aluzjê, zakrywaj¹c¹ kirem otwór grobu, po
opuszczeniu trumny.
G³ównymi zaletami naszej platformy s¹: niezawodnoœæ,
nienaganna estetyka, wysoka jakoœæ, nowoczesne rozwi¹zania
techniczne oraz szeroki asortyment. Macie Pañstwo mo¿liwoœæ
wyboru koloru konstrukcji oraz koloru kiru.
Doskona³ym uzupe³nieniem platformy s¹ inne nasze
produkty: podesty nagrobne, podesty dla ¿a³obników i akcesoria
przedstawione na dalszych stronach katalogu.

Sk³adana z elementów konstrukcja
stalowa malowana proszkowo
Sterowanie rêczne z odleg³oœci 3m
lub zdalne sterowanie pilotem
Zasilanie napêdu elektrycznego
z niewielkiego zestawu akumulatorowego
Bezawaryjne dzia³anie na zasadzie
pasów
Maksymalne gabaryty trumny:
80 (90) x 210 cm
Dopuszczalne obci¹¿enie:
do 300 kg

Platforma Pogrzebowa z trumn¹

Standardowa g³êbokoœæ opuszczania
trumny: 3 m

Wysuwanie ¿aluzji

Szybkie i bezproblemowe wyczepianie
pasów
Czas monta¿u: 7 do 15 minut

2101
Platforma pogrzebowa 2102 110 240
cm

Masa w³asna Platformy: 44 kg

2

2203

Sk³adana na wózek transportowy
do wymiarów: 40 x 40 x 125 cm
(przy zastosowaniu rur sk³adanych)

3

Platforma pogrzebowa
2302
podstawowa

cm

2301

2303

110 240
cm cm

80
lub
90
x
210
cm
80
lub
90
x
210
cm

£adowarka
akumulatorów

Wybór koloru
konstrukcji

Wysuwanie nóg

Wózek
transportowy w
komplecie

Mo¿liwoœæ
zastosowania ¿aluzji

Sterowanie

Napêd

Kir w wybranym
kolorze

Oznaczenie

L.p

1

Maksymalne
Gabaryty trumny

Wymiary
zewnêtrzne

Mo¿liwoœæ zastosowania do
ekshumacji (dodatkowe pasy)
Mo¿liwoœæ zwê¿enia rozstawu
pasów szerokich o 30 cm do
trumien o nieregularnych kszta³tach

Platforma Pogrzebowa
na wózku transportowym

Platforma Pogrzebowa Podstawowa

Szerokoœæ

Mo¿liwoœæ rozbudowy Platformy
Pogrzebowej podstawowej do pe³nej
opcji

D³ugoœæ

Niezale¿nie wysuwane w bok nogi
do 30 cm ( nie dotyczy wersji
podstawowej)

Radiowe
Elektryczny
Przewodowe

Opcja

Grawitacyjny Hamulec
rêczny
Radiowe
Elektryczny
Opcja

Przewodowe

Opcja

Opcja

Opcja

Grawitacyjny Hamulec
rêczny

Chroniona patentem RP
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Platforma Pogrzebowa
Bezpieczne i estetyczne opuszczanie urn i malych trumien
Platforma Pogrzebowa do opuszczania urn i ma³ych trumien
jest urz¹dzeniem o konstrukcji podobnej do Platformy
Pogrzebowej, przedstawionej na stronie 3. Zastosowany
napêd elektryczny pozwala na zdalne sterowanie platform¹,
pilotem bezprzewodowym lub przewodowym z odleg³oœci 3
metrów. Pilot przewodowy pozwala na p³ynn¹ regulacjê
szybkoœci opuszczania. Na estetycznej
ramce
umieszczona jest pokryta kirem podk³adka wraz z urn¹. Po
opuszczeniu w dó³ podk³adka zostaje automatycznie
odczepiona i pozostaje w grobie, ramka zaœ korzystaj¹c z
napêdu Platformy powraca na górê. Uk³ad ten pozwala na
opuszczanie urn o dowolnych kszta³tach.
Ca³a konstrukcja Platformy pokryta jest kirem, a dziêki
ma³ym wymiarom i wadze mo¿e byæ przenoszona w ca³oœci
lub, (po z³o¿eniu) w praktycznej torbie do³¹czonej do
zestawu.
Platforma Pogrzebowa do urn i ma³ych trumien

Konstrukcja, stalowa, sk³adana
z elementów, malowana proszkowo
Dopuszczalne obci¹¿enie
do 20 kg
Maksymalne wymiary trumny
75 x 40 cm
Platforma Pogrzebowa z ma³¹ trumn¹

Panel sterowania

Maksymalne wymiary podk³adki
pod urny 22 x 29 cm
(mo¿liwoœæ zmiany)
G³êbokoœæ opuszczania urny
i trumny 1,15m (mo¿liwoœæ
zwiêkszenia do 3 m)
Napêd elektryczny zasilany z
akumulatora ¿elowego 12V

Platforma Pogrzebowa z urn¹

Podk³adka pod urnê

Sterowanie bezprzewodowe lub
przewodowe z odleg³oœci 3 m
Automatyczne wyczepianie
podk³adki z urn¹ po opuszczeniu
Kir zakrywaj¹cy konstrukcjê
dostêpny w kolorach:
bordo, zieleñ, czerñ, granat
Masa urz¹dzenia 12 kg

Ramka z podk³adk¹ pod urny
po opuszczeniu do grobu
Zamontowana na Platformie
ramka z podk³adk¹ pod urny
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Podest Nagrobny
Pewny grunt pod nogami

Podesty nagrobne s³u¿¹ do tradycyjnego
pochówku, gdzie trumnê opuszcza siê rêcznie.
Skutecznie wypieraj¹ one stosowane dotychczas,
czêsto œliskie i tym samym niebezpieczne, bêd¹ce
przyczyn¹ wielu wypadków, elementy drewniane.
Zdarzaj¹ce siê podczas pogrzebu incydenty z
pewnoœci¹ nie s¹ reklam¹ dla firm obs³uguj¹cych
ceremoniê pogrzebow¹, zaœ osobom odpowiedzialnym
za bezpieczeñstwo przysparzaj¹ wiele k³opotów.
Dlatego, zastosowana przez Pañstwa Firmê, a
produkowana przez nas, stalowa, ocynkowana
konstrukcja podestu z duraluminiowymi poprzeczkami
pod trumnê, zagwarantuje wysok¹ jakoœæ i estetykê
obs³ugi pogrzebu, a przede wszystkim bezpieczn¹
pracê.
Prosta, solidna konstrukcja i jej uniwersalnoœæ
znajduj¹ zastosowanie w ka¿dych warunkach.

Konstrukcja stalowa ocynkowana
ogniowo
Dopuszczalne obci¹¿enie jednej
³awy podestu podpartej
na koñcach 300kg.
Dopuszczalne obci¹¿enie
poprzeczek pod trumnê 250 kg
W komplecie duraluminiowe
poprzeczki pod trumnê o
d³ugoœci 130 cm - 2 sztuki
Mo¿liwoœæ zastosowania
dodatkowych wsporników
o d³ugoœci 175 lub 195 cm
wyposa¿onych w œruby blokuj¹ce
po³o¿enie podestów

Podest Nagrobny nie sk³adany
z poprzeczkami pod trumnê

Podest nagrobny nie sk³adany
z dodatkowymi wspornikami

Przy korzystaniu z dodatkowych
wsporników mo¿liwoœæ regulacji
rozstawu podestów od 70 do 90 cm
D³ugoœæ / szerokoœæ ³aw podestu
typowego 250 x 30 cm
- w komplecie 2 sztuki
Na zamówienie wykonujemy
podesty o innych ni¿ podane
d³ugoœciach
Na zamówienie wykonujemy
podesty sk³adane
Masa podestu 42kg

WWW.SKOBUD.COM.PL

Podest Nagrobny sk³adany z poprzeczkami
pod trumnê i dodatkowymi wspornikami
Podest Nagrobny ponadstandardowej
d³ugoœci np. 3,7 mb na grunty piaszczyste
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Wozki pogrzebowe
Bezpieczny i elegancki transport trumny
Wózek-katafalk przeznaczony jest do u¿ytkowania w
domach pogrzebowych, kaplicach czy koœcio³ach jako
typowy katafalk.Po zdjêciu nak³adki podtrzymuj¹cej du¿y kir
jest wózkiem do transportu trumien . Zarówno konstrukcja
wózka jak i katafalku os³oniêta jest estetycznym kirem. Kolor
kiru mo¿na dobraæ wed³ug wzornika umieszczonego na
ostatniej stronie katalogu.
Du¿e, pneumatyczne ko³a skrêtne zapewniaj¹
p³ynn¹ i cich¹ jazdê.Ka¿de ko³o wyposa¿one jest w hamulec,
os³onê ko³a oraz blokadê po³o¿enia po z³o¿eniu wózka.
Zastosowane rêkojeœci pozwalaj¹ na podniesienie wózka
wraz z trumn¹ w celu pokonania niewielkich przeszkód
(stopieñ, krawê¿nik). Bardzo istotn¹ zalet¹ wózka s¹ ma³e
gabaryty po z³o¿eniu. Wózek mieœci siê bezproblemowo
nawet w schowku karawanu.

Wózek katafalk do przewozu trumien z nak³adk¹
oraz kirem

Konstrukcja stalowa malowana
proszkowo w kolorze czarnym
Wymiary wózka katafalku:
- z nak³adk¹: 206 x 80 x 80 cm
- bez nak³adki: 123 x 60 x 80 cm
- z³o¿onego: 126 x 80 x 16 cm
Dopuszczalne obci¹¿enie: 280 kg
Masa wózka 35 kg
Du¿e 4 niezale¿ne, pompowane,
skrêtne, ko³a z hamulcami

Wózek katafalk bez nak³adki

Wózek katafalk z³o¿ony

Dodatkowe kó³eczka plastikowe
u³atwiaj¹ce umieszczenie wózka
w schowku karawanu

Wózek do transportu trumien
Wózek do przewozu trumien jest to
produkt prosty, tani i sk³adany. Solidna
konstrukcja i wysoka jakoœæ wykonania
gwarantuj¹ wieloletnie bezproblemowe
u¿ytkowanie. Pneumatyczne ko³a.
Noœnoœæ 250kg.
Wymiary wózka: 85x60x68cm (DxSxW),
po z³o¿eniu 142x68x12cm

Wózek transportowy do trumien

WWW.SKOBUD.COM.PL
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Wózek transportowy z³o¿ony
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Akcesoria Pogrzebowe

Stojaki pod trumnê przeznaczone do zastosowania w kaplicy, w koœciele,w domu
pogrzebowym czy te¿ na cmentarzu. Estetyczna konstrukcja o przyjemnym dla
oka kszta³cie daj¹ca poczucie lekkoœci. Wykonanie ze stali, malowanej proszkowo
w kolorze miedzi antycznej lub srebra antycznego (patrz ostatnia strona katalogu).
Wysokoœæ stojaków 80 cm, szerokoœæ 60 cm. Maksymalny ciê¿ar trumny 250 kg.
W komplecie 2 sztuki

Estetyczny stojak pod urny do domu pogrzebowego, kaplicy, koœcio³a jak i na
cmentarz. Konstrukcja stalowa, malowana proszkowo. Wysokoœæ 93cm. Wymiary
blatu 35 x 35 cm. Kir zakrywaj¹cy blat w kolorze bordo, czarnym, zielonym lub
granatowym.

Podesty dla ¿a³obników przeznaczone na cmentarz stosowane w przypadku
wyst¹pienia b³ota lub œniegu. Wykonane ze stalowej, ocynkowanej ramki stalowej
pokrytej aluminiow¹ antypoœlizgow¹ nak³adk¹. Wymiary 100x33x5 cm . Waga 7
kg. W cenniku podana cena 1 sztuki.

Estetyczny œwiecznik do koœcio³a, domu pogrzebowego czy te¿ na cmentarz.
Wysokoœæ 135 cm. Konstrukcja stalowa malowana proszkowo w kolorze miedzi
antycznej lub srebra antycznego. Mo¿liwoœæ zast¹pienia zamocowania œwiec
obudow¹ lampy gazowej.

Stojaki wykorzystywane na cmentarzach przez osoby prowadz¹ce ceremoniê
pogrzebow¹. Przygotowane do po³o¿enia na nich modlitewnika, kropid³a,
mikrofonu i ³opatki z ziemi¹. Osobny stojak na ziemiê. Konstrukcja stalowa,
sk³adana, ocynkowana. Wysokoœæ regulowana. Masa 2 kg.

WWW.SKOBUD.COM.PL

- 7 -

( 3 3 ) 8 5 3 4 4 3 3

Kolumna Glosnikowa

Kolumna g³oœnikowa aktywna o mocy 2 x 60W posiada wbudowany
wzmacniacz, odbiornik mikrofonu bezprzewodowego, oraz w³asne
zasilanie niewielkim akumulatorem ¿elowym. Dwa g³oœniki
umieszczone na przeciwleg³ych œciankach daj¹ efekt równomiernego
rozchodzenia siê dŸwiêku wokó³ na odleg³oœæ do 100 metrów.W
zestawie znajduje siê równie¿ mikrofon bezprzewodowy, którego zasiêg
wynosi oko³o 50m, zale¿nie od ukszta³towania terenu. Kolumna posiada
równie¿ gniazdo do pod³¹czenia za pomoc¹ 3 metrowego kabla
odtwarzacza p³yt kompaktowych lub taœm, co daje mo¿liwoœæ
odtwarzania stosownej muzyki podczas przejœcia konduktu
pogrzebowego oraz w kaplicy b¹dŸ na cmentarzu. W zestawie znajduje
siê równie¿ odpowiednia ³adowarka. £adowanie mo¿e odbywaæ siê bez
wyjmowania akumulatora z kolumny lub po wyjêciu go i skorzystaniu z
dodatkowego kabla ³adowania, Kolumna mo¿e byæ zainstalowana na
odpowiednim statywie lub specjalnym magnesie umo¿liwiaj¹cym
instalowanie jej na karawanie. Wymiary urz¹dzenia:32 x 32 x 34 cm.
Masa oko³o 10 kg.

Kolumna g³oœnikowa na odpowiednim statywie. Wysokoœæ
od 1.2m do 2.0m. Masa statywu: oko³o 3 kg .

Magnes do zamocowania kolumny na karawanie
wyposa¿ony w specjaln¹ gumê chroni¹c¹ przed
uszkodzeniem lakieru. Masa magnesu : 1,5 kg
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Namiot do ceremonii
Namiot b³yskawicznie rozk³adany w ci¹gu
minuty. Zapewnia trwa³e i solidne zadaszenie. Nie
wymaga monta¿u dodatkowych czêœci. Namiot
doskonale prezentuje siê nad grobem oraz jako
zadaszenie dla ¿a³obników. Lekka, aluminiowa lub
stalowa konstrukcja, pokryta estetycznym,
nieprzemakalnym poliestrem lub PVC. Wysoka
estetyka wykonania, oraz szeroka gama
wyposa¿enia dodatkowego, umo¿liwia
zastosowanie namiotu na ka¿dym cmentarzu.

WYMIAR
2,0x2,0
2,0x3,0
2,0x4,0
2,5x2,5
2,5x3,7
2,5x5,0
2,7x2,7
2,7x4,0
2,7x5,3
3,0x3,0
3,0x4,5
3,0x6,0

WAGA
STAL
22
30
36
25
38
43
27
38
50
35
50
65

50%ALU
20
25
30
24
34
39
25
33
45
33
40
55

EKO
16
21
BRAK
BRAK
BRAK
BRAK
21
27
38
25
30
38

VITABRI
20
25
29
24
29
39
25
31
42
29
34
42

Konstrukcja namiotu po z³o¿eniu

Konstrukcja namiotu

Worki na zwloki
Oferujemy worki na zw³oki:
- Worki na taœmê
- Worki na zamek z pojedynczym i podwójnym dnem
- Worki do ekshumacji z oczkiem na plombê
- Przeœcierad³a (p³achty)
- Worki okr¹g³e na zamek z 4 lub 6 uchwytami
- Worki okr¹g³e wzmocnione z 4 lub 6 ko³kami
- Worki biodegradowalne
- Worki wielokrotnego u¿ytku
Gruboœæ folii 0,16 mikrona. Wytrzyma³oœæ 160kg.
Wymiary 90x220cm
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Akcesoria Pogrzebowe
Kapsu³a pomaga w bezpiecznym transportowaniu
zw³ok. Profesjonalna kapsu³a pozwala delikatnie i
³atwo przenieœæ zw³oki.

Krata nagrobna jest stela¿em pozwalaj¹cym po
opuszczeniu trumny po³o¿yæ kwiaty i wieñce na
grobie. Znacznie poprawia to estetykê ceremonii.

Namiot roboczy ochrania pracowników cmentarza
trudnymi warunkami atmosferycznymi. Dziêki
sk³adanym rurkom jest ma³y i praktyczny.
Wykonany jest z nieprzemakalnej folii tarpaulin.
Wymiary (DxSxW):
280x280x200cm
280x200x200cm

Wzornik kolorów

Kir czarny

Farba
Antracyt
WWW.SKOBUD.COM.PL

Kir granatowy

Farba
Czarna

Kir bordo

Kir zielony

Farba
Farba
Miedz antyczna Srebro antyczne
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Przedsiêbiorstwo Innowacyjno Wdro¿eniowe
SKOBUD s.c.
ul Bielska 56
43-430 Skoczów
tel/fax 33 853 44 33
tel kom. 607 503 401
www.skobud.com.pl
skobud@skobud.com.pl

