Lhomenatge que tota vida es mereix

   
 
   

Sentiment, proximitat, experiència i
qualitat, són els valors en què Torra
S.A. ha basat el seu servei als calderins
durant
els
últims
40
anys,
acompanyant i assessorant les famílies, i
oferint-los el servei i l’atenció més
complets i personalitzats amb les
tarifes més econòmiques de la
localitat.
El gran coneixement adquirit per
l'empresa de serveis funeraris, que va
començar
la
seva
trajectòria
professional en els anys cinquanta i es
va instal·lar al municipi vallesà l'any
1979, continua a disposició de totes
aquelles persones que necessitin
l'assessorament més professional en un
moment tan delicat com és la pèrdua
d'un ésser estimat.



 
    
Per això, i per tal d'estar més a prop
dels calderins, a partir de l'1 de gener
de 2019, Torra S.A. ampliarà l'horari
d'atenció de les seves modernes
oficines ubicades a la plaça de
l'Església, atenent ciutadans des de les
8.00 h fins a les 20.00 h cada dia de
l'any. Fora d'aquest horari, com sempre,
l'empresa
de
serveis
funeraris

continuarà assessorant les famílies 24
hores, els 365 dies, a través del telèfon
902.930.085, i poden realitzar totes les
gestions relatives al procés de defunció.
Torra S.A., que compta amb més de
60 anys d'experiència en el sector,
adapta contínuament els seus
serveis a les tendències i demandes
de la societat actual, per tal de seguir
oferint un servei amb els més alts
estàndards de qualitat.

de continuar oferint totes les facilitats de
pagament possibles. Així mateix, Torra
continua reafirmant la seva intenció de
poder oferir unes instal·lacions
òptimes de tanatori per a la localitat.

Torra S.A. compta amb les
Certificacions ISO 9001-2015
i 14001-2015, que asseguren el
compliment dels més alts
estàndards de qualitat i un
rigorós respecte pel medi
ambient.

 
 

Compromesa i agraïda amb els calderins
i amb motiu del seu quaranta
aniversari al servei del municipi,
l'empresa de serveis funeraris oferirà
durant tot l'any 2019 un 40% de
descompte en els seus fèretres, a més

comiat que els seus éssers estimats
mereixen, animant-los a comparar els
seus serveis amb els d'altres entitats
locals, i a prendre una decisió
totalment lliure i informada.

L'equip humà de Torra es troba a
disposició
dels
ciutadans,
per
informar-los amb total transparència
i professionalitat i sense cap
compromís sobre les diferents opcions
de les quals disposen per celebrar el

La funerària de Caldes de Montbui

Com a empresa de serveis
funeraris de reconegut prestigi,
és membre d'ASFUNCAT (Gremi
d'empreses de serveis funeraris a
Catalunya) i de PANASEF (Associació
nacional de serveis funeraris), les
principals
i
més
rellevants
associacions funeràries.

