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Flytta ett kontor eller bohag kan med hjälp av oss
bli både effektivt och snabbt utfört.
 Vi hämtar flyttgodset på din befintliga adress och
kör det till din nya adress. Det enda du behöver 
göra är att packa i lämpliga flyttlådor.
 Vår elektriska trappklättrare hjälper oss att varsamt 
flytta otympligt gods som dokumentskåp, kassaskåp och 
värmepannor upp och nedför trappor.
 Behöver du flyttlådor som är anpassade att
packa diverse gods i kan du köpa det av oss.

Flyttgodset är försäkrat genom Trygg Hansa.
Försäkringen omfattar deras ansvar som transportör 
enligt Sveriges Åkeriföretags gällande bestämmelser för 
Bohagsflyttning (BOHAG 2000) samt flyttning av 
kontorsinventarier (KONTOR 2003) . 
 Om du har extra värdefullt gods bör det tilläggs-
försäkras. Ta ändå alltid kontakt med ditt eget 
Försäkringsbolag.

Vi kan erbjuda tillfällig eller permanent magasinering
i vårt varmlagerhotell. Lagerhotellet är på cirka 600 m2

och kan hysa de flesta typer av gods. Hyr en egen 
box/container på 8 m3 för ditt bohag, kontorsmöbler
m.m.
 Lagerhotellet är godkänt av försäkringsbolagen och
bevakas av Securitas. Endast behörig personal har 
tillträde. 
 Försäkring sker via ett tillägg till din egen hem-
försäkring. 
Ta alltid kontakt med ditt eget försäkringsbolag.
 Kontakta Åkericentralen i Alingsås på telefonnummer
0322-159 20 för mer information. 

Det är alltid en god idé att lämna flyttstädningen till 
ett proffs vare sig det gäller kontor, lägenhet eller villa.
 Vi samarbetar med Veronicas städ som har lång 
erfarenhet och håller hög kvalité på städningen.
Kontakta Veronica på telefonnummer 070-917 05 47 för 
mer information.
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Tips inför flytten
  
- Egna lådor skall vara försedda med handtag och 
 ombundna med snöre. Packlådor slås bara igen.

- Lådan bör aldrig väga mer än 25 kg. Packa 
 tyngre gods i botten och lättare upptill.

- Packa tätt så att inte godset far runt i lådan. 
 Fyll gärna ut med tidningspapper.

- Möbler skall tömmas helt på innehåll och 
 tejpa gärna fast nycklar på möbeln.


