
Prezentace společnosti 



Nejsme, ani nechceme být klasickou 
obchodní společností, nýbrž opravdovou 
službou, která nejen zařídí a vykoná vše 

potřebné, mnohdy i nad rámec smluvených 
služeb, a udělá všechno proto, aby pomohla 
překonat svým klientům chvíle z nejtěžších. 

 
 

kolektiv pracovníků  



 Mezinárodní převozy zajišťuje 
společnost pohřebními vozy  
(v Evropě včetně asijské části 
Turecka) nebo letadly (kdekoli 
celosvětově).  

 Vyřizujeme současně všechny 
nutné dokumenty a povolení pro 
transport a také pro pohřbení. 

 Transporty zesnulých zajišťuje 
společnost jak z České republiky, 
tak i ze zahraničí do České 
republiky.  

 Je-li potřebný převoz zesnulých  
a jiné služby, mohou se zájemci 
obrátit na naši společnost. 

 

MEZINÁRODNÍ PŘEVOZY 

Kontakt na tlumočníka: 
 
Petr Steinmüller 
Tel.:(+420) 731 006 190 
petr@excelentt.com 
skype: lx_petr 



THANATOPRAXE 

 Cílem thanatopraktického ošetření zemřelých je jejich pietní 
úprava pro smuteční obřady – pro vystavení, zabránění 
rozkladným procesům na časově určené období, kosmetická 
úprava a důsledná ochrana lidského zdraví pracovníků 
v pohřebnictví, pozůstalých a dalších rodinných příslušníků.  
 

 Další – avšak neméně důležitou úlohou je náprava estetických i 
hygienických závad těl zemřelých, způsobených dopravní 
nehodou, apod. 
 

 Cílem pohřebního ústavu je podílet se na kvalitním rozvoji 
oboru. Spolupracujeme s ostatními podnikatelskými subjekty.  

 



SLUŽBY 

V rámci našich služeb  
vyřizujeme veškeré formality  
spojené s převozem, či pohřbem.  

• mezinárodní přeprava 
zesnulých 

• automobilová 
• železniční  
• letecká 

• tisk parte 
• květinová smuteční vazba 

• hudební reprodukce 
• zajištění dechové hudby, 

civilního řečníka 
• kopání hrobů 
• hřbitovní služby  
• a celá řada dalších souvisejících 

činností 



 Každý z nás má nárok na důstojný odchod, ne každý je však  
v takové finanční situaci, aby mohl uhradit náklady spojené  
s rozloučením, které by odpovídalo jeho představám. 
 

 Nabízíme několik variant rozloučení se zesnulým: 
 
 zpopelnění bez obřadu 

 
 kremace - zpopelnění s obřadem 

 
 uložení zesnulého do hrobu či hrobky 

 
 uložení ostatků zesnulého na vsypové  

loučce    
 

SLUŽBY 



 Součástí služeb je také nabídka: 
 smuteční vazby 

 
 
 
 
 památečních slz ve skleněném dekoračním provedení 

SLUŽBY 



 Součástí služeb je také nabídka: 
 otisku prstu zesnulého ze zlata nebo stříbra 

 
 
 
 

 ozdobných obalů pro urny 

 

SLUŽBY 



 Součástí služeb je také nabídka: 
 

 rakví pro uložení zesnulého do hrobu či hrobky nebo  
ke kremaci 

 
 
 
 

 tvorby smutečních oznámení na místě sjednání pohřbu 
 zařízení všech formalit se zainteresovanými úřady 
 prodej hřbitovních doplňků 

 

SLUŽBY 



 Naším cílem je poskytovat  
služby na vysoké profesionální  

úrovni s důrazem na osobní, lidský  
a citlivý přístup ke klientům.  

 

VOZOVÝ PARK 



KONTAKTY 

Pohřební ústav EXCELENT s.r.o. 
K. H. Borovského 1020 
(naproti nábytku Jamall  

- bývalé Vojenské správě) 
356 01 Sokolov 

 
GPS souřadnice: 

50°10'44.081"N 
12°39'2.969"E 

 
Otevírací doba: 

Po - Pá 
8:00 - 15:30 

 
Po pracovní době: 
(+420) 777 263 232 

 
 

Telefon: 
(+420) 352 604 049 

 
Fax: 

(+420) 352 624 922 
 

email: 
info@excelentt.cz 

 
IČ: 27969649 

DIČ: CZ27969649 
 

Tlumočník (AJ a NJ): 
Petr Steinmüller 
(+420) 731 006 190 

petr@excelentt.com 
skype: lx_petr 

Sídlo společnosti a kancelář Sokolov 

Zavolejte nám ZDARMA: 

800 100 670 

mailto:info@excelentt.cz
mailto:info@excelentt.cz
mailto:info@excelentt.cz


KONTAKTY 

Kancelář (nad cukrárnou) 
Staré náměstí 32 
356 01 Sokolov 

 
GPS souřadnice: 

50°10'51.88"N 
12°38'21.086"E 

 
Otevírací doba: 

Po - Pá 
8:00 - 15:30 

 
Po pracovní době: 
(+420) 777 663 922 

 
Telefon: 

(+420) 352 604 488 
 

Fax: 
(+420) 352 625 380 

Kancelář (v areálu fary) 
Náměstí míru 38 

357 35 Chodov 
 

GPS souřadnice: 
50°14'23.905"N 
12°44'56.984"E 

 
Otevírací doba: 

Po - Pá 
8:00 - 15:00 

 
Po pracovní době: 
(+420) 777 663 922 

 
Telefon: 

(+420) 352 665 363 
(+420) 777 273 002 

 

Chodov Sokolov 

Zavolejte nám ZDARMA: 

800 100 670 



KONTAKTY 

Kancelář (v areálu hřbitova) 
Hřbitovní 800 

358 01 Kraslice 
 

GPS souřadnice: 
50°19'25.623"N 
12°30'43.73"E 

 
Otevírací doba: 

Po - Pá 
8:00 - 14:30 

 
Po pracovní době: 
(+420) 777 143 489 

 
Telefon: 

(+420) 352 696 727 
(+420) 777 312 960 

 
 

Kancelář (v areálu hřbitova) 
Chebská 10 

357 51 Kynšperk 
 

GPS souřadnice: 
50°6'49.79"N  
12°31'46.6"E 

 
Otevírací doba: 

na Vaše zavolání 
(+420) 777 663 922 

Kynšperk Kraslice 

info@excelentt.cz 
www.excelentt.cz 

Zavolejte nám ZDARMA: 

800 100 670 



 Navštivte nás také na: 
 

www.excelentt.cz 
 
 Zavolejte nám ZDARMA: 

 

800 100 670 
 

KONTAKTY 



Děkujeme za Vaši pozornost a Váš čas 
věnovaný sledování této prezentace. 

 
 

kolektiv pracovníků  

Pohřební ústav EXCELENT s.r.o. 
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