
Väärtustades elu



Surm

Surma ametlik 
fikseerimine
(Perearst või kiirabi)

Matusebüroo valik 
ja kontakt (24 h infoliin)

Surnu transport
surnukambrisse

Surnu säilitamine 
külmkambris

Surmatõendi alusel
Perekonnaseiusametist
ametlik surmatunnistus

Matuseaja kokkulepe kalmistuga

Kabeli ja matmise soovide arutelu kabeli/surnuaiaga

Peiede korraldamine

Matusekuulutused

Lähedaste teavitus

Surnu ettevalmistamine

Tuhastamine/
Hauastamine

Peied

Kokkulepped: matmisviis, rituaal-teenused, 
puusärk/urn, hauakivi, floristika, trükised

Matuse 
eellepingud

Korraldab matusebüroo

Korraldab matja

Need on sammud mida  
läbida mattes lähedast:
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„Me ei saa kaotada seda, 
mida oleme kunagi 
tõeliselt armastanud, 

sest see on saanud osaks 
meist endist“ 

                 Helen Keller 



Inimese elu on kaunis ja püha. 
Igaüks meist käib mööda oma isiklikku teekonda,  
mida jagame koos oma perekonna ja sõpradega,  
inimestega kellest hoolime ja keda armastame.  

Matus ei pea olema kaotusvalu võimendus, vaid saab olla koos 
läbitud hetkede väärtustamine ja tänulikkus koosoldud aja eest. 

Memoris on siin selleks, et olla Teile sellel hetkel toeks,  
muutes ärasaatmise korraldamise võimalikult kiireks ja mugavaks.



VALMISPAKETID:



Terviklikud paketid, mis hõlmavad kõike  
ärasaatmise korraldamiseks vajalikku.  

Pakume võimalust  meenutada lahkunu elu helgemaid  
ja ilusamaid hetki nii pildis kui sõnas  
ning soovi korral istutada tema mälestuseks puu.

Hauamatuse pakettide hinnad alates 385 €
Krematsiooni pakettide hinnad alates 299 €
Puumatuse pakettide hinnad alates  425 €

Vajadusel on võimalik pakette ka Teie soovidele vastavalt muuta.

VALMISPAKETID:

tasuta
transport





LIHTNE KORRALDAMINE

Meie uksed on alati avatud, ent nende jaoks, 
kes eelistavad korralda lahkunu ärasaatmise ilma büroosse tulemata, 
oleme loonud vastava veebikeskkonna. www.memoris.ee 

VAHEMAAD EI LOE 

Oleme Teile abiks kõikjal Eestis, sõltumata Teie  
või lahkunu asukohast, vajadusel ka väljaspool Eestit.



„UUE ELU PUU“



Memoris pakub Teile võimalust väljastada lahkunu  
tuhk biolagunevast materjalist istiku-urnina, millest hakkab 
kasvama uus elu – puu. 

Nii saate istutada oma mälestuse lahkunust Teile sobivasse 
paika, et Teil oleks alati koht, kus tunda tema tuge ja lähedust.



24h
Tel: 16 200

www.memoris.ee

Matusebüroo MT Memoris OÜ, 
Männiku tee 123, Tallinn


