Packtips
Flyttlådor
✓ Vi rekommenderar att alltid packa i kraftiga flyttkartonger försedda med handtag.
✓ Flyttlådorna skall max väga 20 kg styck.
✓ För packning av glas och porslin så använd bubbelplast, silkespapper eller tidningspapper
runt alla föremål och i botten av flyttlådan.
✓ Skall du märka lådorna, gör det på kortsidorna.

Öppna flyttlådor används för saker som:
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Mindre tavlor
Mindre krukväxter
Bordslampor
Taklampor
Mindre tavlor
Använd bubbelplast eller motsvarande för extra skydd.

Kristallkrona & större taklampor
✓ Kristallkronor & större ömtåliga taklampor packas in i ”kronlådor”. Uppge mått till oss så
beställer vi speciallådor för dessa. Detta är ett försäkringskrav, annars kan dessa köras i
egen bil.

Packning i kraftiga 160l. soppåsar
✓ Kläder, lakan & andra mjuka saker.
✓ För kostymer & klänningar på galge dras en soppåse på underifrån.
✓ Tejpa ihop påsen och krokarna. Dessa hänger på en list i flyttbilen under hela transporten.

Bokhyllor & möbler
✓ Lösa hyllplan tas ur och tejpas ihop i buntar, ca: 6 hyllplan per bunt.
✓ Piggarna som hyllplanen vilar på läggs i en fryspåse som kan tejpas ihop med möbeln.
✓ Låt utdragslådor och dörrar sitta kvar, vi plastar in det.

Långa smala saker
✓ Trädgårdsredskap som krattor, spadar och annat dylikt tejpas ihop till en bunte.
✓ Gardinstänger och andra långa saker tejpas också ihop till en bunte.

Brandfarligt & farliga ämnen
✓ Gasoltuber & övriga farliga ämnen tar vi inte med, dessa flyttas av kunden själv.

Vad vi på Bröderna Flytt förväntar oss av dig som kund när vi kommer på flyttdagen:

✓ Vi börjar alltid med att lasta in flyttlådor först, se till att flyttlådorna är lätt tillgängliga och inte står
utspritt överallt.
✓ Allt som får plats i flyttlådor skall vara i flyttlådor. Det är för att vi ska kunna få med oss allt och
hålla vår planering.
✓ Vi hänvisar till Bröderna Flytts Packtips i första hand, annars är du välkommen att ringa oss om du
har några frågor.
✓ Dessa punkter är till för att underlätta flytten både för kund och arbetare och för att undvika
onödiga tilläggsarbeten.

