ANNA KUVAN KERTOA
Tunnetusti kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa.
Kuva koskettaa ja lohduttaa. Sadean lasisiin hautamuistomerkkeihin voidaan tuoda osa elämäntarinaa
värien, kuvioiden ja kuvien avulla. Oliko hän kova golfaaja tai purjehtija?
Lukiko hän paljon kirjoja tai oli intohimoinen valokuvaaja? Rakastiko luontoa, matkustelua tai käsitöitä?
Kaikkea tätä voit kuvalla ilmentää. Läheisestä muistuttava kuva lasin sisällä antaa lohtua henkilökohtaisella
tasolla.

LASI KESTÄÄ AIKAA
Kuten kivi ja metallikin, lasi on arvokkaan näköistä ja
kestää hyvin suomalaisia ulko-olosuhteita. Lasi on kaunista ja valon läpäisevää. Lasia on myös helppo pitää
puhtaana, koska sen pinta on antibakteerinen. Sadean
hautamuistomerkkien lasit ovat joko karkaistua turvalasia tai laminoitua karkaistua turvalasia. Laminointitekniikka saa aikaan sen, että vuosienkaan saatossa
lasien väliin ei pääse kertymään likaa, vaan lasi pysyy
läpinäkyvänä. Karkaisun sekä laminoinnin ansiosta lasi
on äärimmäisen kestävää.
Lasin printtaamisesta huolehtii arvostettu valmistaja.
Printti on ilmansaasteiden, sään ja UV-valon kestävä,
eikä sitä pysty raaputtamaan lasin pinnasta pois. Ku-

van painojälki on korkealaatuinen ja mahdollistaa jopa
valokuvan esittämisen.

MALLISTO
Sadean mallistossa olemme pyrkineet pitämään muistomerkkien ulkomuodon helposti lähestyttävänä.
Malleja on sekä arkku- että uurnahaudoille. Tässä
mallistossa kiveä ja lasia yhdistelemällä saadaan molempien materiaalien parhaat puolet esiin. Kiven työstämisen mahdollisuuksien ollessa rajallisia, saadaan
mitä upeimmat kuvat esitettyä printatussa lasissa.

NIMITIETOJEN LISÄÄMINEN
Hautamuistomerkkien sukuversioissa on vaihdettava,
nimitiedot sisältävä etulasi, joka mahdollistaa tietojen lisäämisen vaivattomasti jälkeenpäin. Nimitiedot
säilyvät lasissa virheettöminä eikä niitä tarvitse huoltaa. Jokaisen lasin vaihdon yhteydessä sommitellaan
nimitiedot uudelleen, jolloin muistomerkki pysyy aina
tyylikkään näköisenä. Tämä tekniikka mahdollistaa sukuhaudoilla nimitietojen lisäämisen rajattomasti.

MUISTOMERKIN HANKINTA

SUOJAUKSET

Muistomerkin hankkiminen tapahtuu olemalla yhteydessä Sadeaan tai sen jälleenmyyjiin. Me Sadeassa haluamme auttaa sinua parhaalla mahdollisella tavalla.
Voit tulla tutustumaan meihin ja lasisiin muistomerkkeihimme Turussa sijaitsevaan toimipisteeseemme.
Saat meihin yhteyden myös puhelimitse, sähköpostilla
tai täyttämällä kotisivuilla olevan yhteydenottolomakkeen. Olipa mielessäsi mikä tahansa kysymys muistomerkkeihin liittyen, vastaamme mielellämme. Olemme
täällä sinua varten.

Sadea on rekisteröity tavaramerkki. Sadealle on myönnetty kaksi hyödyllisyysmallisuojaa ja koko mallistolle
on myönnetty mallisuoja. Tällaista muistomerkkiä et
voi siis saada mistään muualta.

Tilausta tehdessäsi tarvitsemme hautapaikan tiedot
hyväksyttääksemme suunnitelman seurakunnallasi.
Seurakuntakohtaisia säännöksiä on paljon ja jokainen
muistomerkkisuunnitelma täytyy tästä syystä hyväksyttää aina hautapaikan omistavalla seurakunnalla, ennen kuin muistomerkkiä aletaan valmistaa.
Hautamuistomerkin asennus hoidetaan Sadean toimesta. Seurakunnilla on erilaisia ohjeistuksia siihen,
kuinka pian hautaamisen jälkeen muistomerkki voidaan asentaa. Monesti hauta saa levätä hautauksen
jälkeen puolesta vuodesta vuoteen, ennen lopullisen
muistomerkin asennusta. Muistomerkkejä voidaan
asentaa vain roudattomaan vuodenaikaan.

SADEA
Sadea Oy on suomalainen yritys, joka valmistuttaa
uudenlaisia kivestä, lasista ja kuvista koottuja hautamuistomerkkejä. Kaikki muistomerkit valmistetaan
kokonaisuudessaan Suomessa. Valitsemalla Sadean
muistomerkin, tuet Suomalaista työtä. Sadea toimii
Turussa, alihankkijamme ja jälleenmyyjämme ympäri
Suomea.

Paljon lisätietoa ja kuvia muistomerkeistämme
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