Tips & råd inför din flytt
Elektrisk utrustning
Disk-, tvättmaskiner och annan installerad
elektrisk utrustning som ska med vid flytt kopplas ur.

Värdesaker
Alla värdesaker, exempelvis smycken, barnböcker
och kontanter bör du flytta själv. Ta även med eventuella mediciner.
(Vi ansvarar inte för värdesaker)
Matvaror
Vi rekommenderar att du tömmer kylskåp och frys
innan flytten. Vi ansvar inte för livsmedelsprodukter.

Cyklar mm
Märk cyklar, barnvagnar och liknande som står i
allmänna utrymmen. Gå igenom förrådsutrymmen och se vad som skall kastas

Fast inredning
Skruva själv ner hyllor och skåp som är monterade på väggen.
(Om du har ej beställt packning)

Krukväxter
Vi tar ej ansvar för blommor och krukväxter. Vintertid
fryser de lätt, särskilt under längre transport.

Tunga föremål
Meddela till oss i förväg om ni har några tunga komplicerade föremål så som
piano eller kassaskåp som skall med vid flytt. Dessa föremål debiteras extra.
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Packningstips
Några enkla men viktiga tips och råd inför packningen.
• Packa inte för tungt. Fyll ej en hel kartong med böcker. Lämna halva
utrymmen för kläder, kuddar. Fyll ut utrymmen, lämna inte en halv
packad kartong.
• Rulla ihop alla mattor och knyt ihop.
• Porslin (tallrikar och glas) staplas på högkant med packpapper emellan.
• Alla sladdar till Tv, video, stereo mm ska kopplas ur och rullas ihop.
• Ta ner lösa hylldelar och tejpa ihop.
• Packa ej tyngre än ni själv orkar bära.
• Gardiner, draperier vill vi att du ta ner
• Tavlor, speglar och kristallkronor skall emballeras väl, finns speciella
tavelkartonger hos oss
• Allt som får plats i en flyttkartong ska packas ner
• Material såsom makulatur, bubbelplast, tavelkartonger, klädgarderober,
flyttkartonger finns till salu/lån hos Elefant Flytt & Express AB
Lycka till!
Om ni följer alla tips så minimerar ni risk för skador som kan uppstå vid flyttning.
Kontakta oss vid funderingar eller frågor!
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