
Ceny Rosengarten – miejsce czułego 
pożegnania.

Miejsce, gdzie mogę przeży-
wać żałobę tak, jak chcę. Gdzie 
mogę zadać wszystkie pytania 
i poczuć, że ktoś jest przy mnie 
w tym trudnym czasie. Gdzie 
moje życzenia zostaną wysłu-
chane, a mój ciężar zdjęty, gdy 
nie wiem, co dalej robić. Gdzie 
otrzymuję pełne zrozumienie i 
współczucie. Tego wszystkiego 
doświadczam w Rosengarten.

Siedziba główna
ROSENGARTEN GmbH · Devern 13 · 49635 Badbergen 

Telefon 05433 9137-0 · Telefaks 05433 9137-29  
Zarząd: Wolfgang Nietfeld, Arndt Nietfeld, Oliver Rölker 

Sąd Rejonowy w Osnabrück · HRB 19921 · REGON [USt-IdNr.] DE 813478969 
IBAN DE86 2655 1540 0013 3314 00 · BIC NOLADE 21 BEBKalkulacja ceny oparta jest na podstawie wagi 

ustalonej w krematorium dla zwierząt ROSEN-
GARTEN (waga zwierzęcia plus dodatki, worek 
kremacyjny).
W promieniu 30 km od siedziby oddziału, za 
każdy dodatkowy kilometr 0,50 €.
W odległości 30 km od krematorium dla koni 
Badbergen, za każdy dodatkowy kilometr 1,50 €.
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Obowiązuje od 01.07.2021 r. Ceny zawierają 
podatek VAT.

WAGA 1

KREMACJA 
INDYWIDU-

ALNA
KREMACJA 
WSPÓLNA

KREMACJA 
PODSTAWO-

WA

poniżej 1kg 105,00 € 75,00 € 45,00 €

do 4 kg 185,00 € 95,00 € 65,00 €

do 10 kg 215,00 € 115,00 € 85,00 €

do 16 kg 245,00 € 135,00 € 105,00 €

do 22 kg 275,00 € 145,00 € 115,00 €

do 45 kg 295,00 € 155,00 € 125,00 €

od 45 kg 315,00 € 165,00 € 135,00 €

WAGA 1
KREMACJA INDY-

WIDUALNA

do 400 kg 1490,00 €

do 600 kg 1890,00 €

od 600 kg 1990,00 €

MAŁE ZWIERZĘTA

Koszt odbioru zwierzęcia od Państwa lub weterynarza:

Różne koszty kremacji indywidualnej:

Przewiezienie do ROSENGARTEN – Krematorium dla zwierząt:

KONIE

Małe zwierzęta 2 
Konie 3

Dopłata w weekendy i święta 

Zwrot prochów z odbiorem w oddziale
Zwrot prochów kurierem
Osobisty zwrot prochów 2

Małe zwierzęta  

 ..................................................................... 35,00 €
.................................................................................. 150,00 €

........................................... 45,00 €

 ............................ gratis
................................................... 14,95 €
................................................... 30,00 €

 ..................................................................... 25,00 €

Informacja:

Kremacja koni przeprowadzana jest 
tylko w Badbergen.

info@mein-rosengarten.de · www.rosengarten-tierbestattung.de

Państwa lokalny zakład pogrzebowy zwierząt z miejscem kremacji 
Z Państwa kodem pocztowym do wglądu na: www.rosengarten-tierbestattung.de

ROSENGARTEN – Krematorium dla zwierząt Badbergen
Devern 13 · 49635 Badbergen

Telefon 05433 9137-0

ROSENGARTEN – Krematorium dla zwierząt Prignitz
Am Hünengrab 14a · 16928 Pritzwalk-Falkenhagen

Telefon 033986 50207-0
ROSENGARTEN – Krematorium dla zwierząt Spreewald

Rubener Straße 5 · 03096 Werben
Telefon 035603 1577-0

ROSENGARTEN – Krematorium dla zwierząt Hunsrück
Im Sangenbruch 9 · 54411 Hermeskeil

Telefon 06503 41698-0

Jeśli odejdziesz,
dokąd pójdę ja?



Indywidualne pamiątki

Cały nasz asortyment z możliwością wykonania indywidualnego projektu można znaleźć na 
stronie: www.rosengarten-versand.de

Jesteśmy 
tu dla Państwa. 

W naszych krematoriach dla zwierząt RO-
SENGARTEN właściciele zwierząt od lat mogą 
pożegnać się ze swoim ukochanym pupilem. 
Od lipca 2021 r. ten sposób pożegnania jest 
możliwy również dla właścicieli koni w naszym 
krematorium dla koni ROSENGARTEN w Ba-
dbergen. Chętnie udzielimy Państwu szczegó-
łowych informacji na temat kremacji Państwa 
drogiego towarzysza.

Drodzy Właściciele zwierząt! 
 
Trudno jest podejmować decyzje, gdy przeżywa 
się żałobę po ukochanym zwierzęciu domowym. 
Wiemy o tym z własnego, wieloletniego do-
świadczenia. Dlatego my, zespół ROSENGARTEN, 
jesteśmy w tym trudnym czasie u Państwa boku. 
Pomagamy znaleźć godne ramy dla ostatniej 
drogi Państwa wiernego towarzysza. Wszystko, 
co robimy, robimy z miłości do zwierząt. Dosko-
nale rozumiemy, co Państwo czują w tej sytuacji.  

Dlaczego bezpieczne miejsce?

Temat śmierci wcześniej lub później dotyka każ-
dego z nas. Jednak zazwyczaj nie rozmawiamy 
o niej. Ale bądźmy szczerzy. Gdy nadchodzi ten 
smutny czas i nasz ukochany członek rodziny 
odchodzi, często nie wiemy, co zrobić z emo-
cjami. W takim momencie pragniemy miejsca, 

gdzie czujemy się bezpieczni i rozumiani. Zakład 
kremacji i pochówku zwierząt ROSENGARTEN 
stworzył takie właśnie miejsce – rozarium 
Rosengarten.

  Doświadczenie w pochówku dla zwierząt od 
2002 r.:  
W trudnych chwilach pożegnania jesteśmy peł-
nym zrozumienia partnerem u Państwa boku.

  Indywidualna asysta: Jesteśmy do Państwa 
dyspozycji 365 dni w roku i szanujemy Państwa 
życzenia.

  Bezpieczeństwo i kwalifikacje: Nasz zespół jest 
doskonale wyszkolony, a wszystkie nasze procesy 
kremacji oparte są na systemie zarządzania jako-
ścią certyfikowanym przez DEKRA.

  Lokalizacje na terenie całego kraju: W niemal 
całych Niemczech pomagamy Państwu w tych 
trudnych chwilach.

  Urny wewnętrzne: Stwórzcie Państwo 
miejsce pamięci w zaciszu własnych czte-
rech ścian. 

 
  Urny zewnętrzne: Odporne na warunki 

atmosferyczne i rozkładające się w ziemi, 
dają możliwość kultywowania pamięci na 
łonie natury. 

  Ozdoby z prochami: Niech mała część 
ukochanego towarzysza pozostanie z 
Państwem na zawsze.

  Odciski łap: Wykonane w gipsie lub w 
formie grafiki jako pamiątka po Państwa 
ukochanym czworonogu. 

„Kiedy o niej myślę, odczuwam 
najgłębszą wdzięczność”.

Kynolog Martin Rütter (tutaj z suczką Emmą) zaufał 
doświadczeniu Zakładu kremacji i pochówku zwierząt 

ROSENGARTEN w kwestii ostatniej drogi jego pupilki Miny.

Rodzaje kremacji

Kremacja podstawowa*
Państwa przyjaciel jest spopielany 
z innymi zwierzętami domowymi. 
Prochy są rozsypywane anonimowo 
na terenach naturalnych.

Kremacja koni
Państwa przyjaciel jest spopielany 
indywidualnie w Badbergen. Mogą 
Państwo pożegnać się z nim osobiście.

Kremacja indywidualna*
Państwa przyjaciel jest spopielany 
indywidualnie, a Państwo mogą się z 
nim osobiście pożegnać.

Kremacja wspólna*
Państwa przyjaciel jest spopielany 
z innymi zwierzętami domowymi. 
Prochy pozostają na naszym terenie.

* Oferta indywidualnej, zbiorowej i podstawowej kremacji jest przeznaczona dla właścicieli małych zwierząt.


