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Inden du går i gang med flytningen

Ryd op og smid alt det ud som du ikke skal have med på den nye adresse.
Brug gerne original emballage til tv og andre elektriske artikler. (Hvis den er gemt.)

Sørg for at opbevare alle de ting som du skal bruge på flyttedagen på et sted som
Flyttefolkene ikke arbejder .

Her tænker vi nøgler pung, papirer og toiletsager mm.
Så du ikke risikere at de bliver blandet med resten af læsset.

Ingen møbler er beregnet til at flytte. Så derfor er det vigtigt at hylder og låger er taget ud. og
bundtet.

Kasser

Kasser skal være af en sådan kvalitet at de kan stables.
Ja hvis du selv skal erhverver dem så kan man desværre købe nogle af en meget ringe
kvalitet. Så vælg kasser af en hvis tykkelse.

De kan købes for en pris af mellem 12 og 20 kr. i de forskellige byggemarkeder.
Hvis du får et firma til at levere så er de meget bevidste om dette, de sender ikke deres folk
ud og arbejde med for dårlig kvalitet.

Kassen skal slås rigtig sammen.
Det sikre at den er solid og holder til resten af flytning, uden der er effekter der falder ud.

Kassen skal ikke pakkes tungere end at du selv kan løfte den let op til brystet et par gange.

Til info ved nedpakning:

Flyttekasser må max veje 20 kg når du pakker ,altid det tunge i bunden

Tallerkner sættes på højkant pakket forsvarligt ind i papir

Glas/skrøbeligt porcelæn pakkes ind og lægges øverst,så det ikke går itu

Når du pakker kassen skal alt i den sikres. lidt på samme måde som flyttemanden pakker
bilen. dvs at der ikke må rasle ting rundt i kasserne.

Husk At skrive i gavlen af kassen. hvor den kommer fra og hvad der er i den.

Det sikre at det er væsentlig nemmere at pakke ud. og at du har nemmere ved at finde de
kasser du først skal bruge



Pakkepapir.

Det er desværre blevet svært at anskaffe den rigtig gode kvalitet som vi brugte førhen. Så
derfor vil vi anbefale at du køber rigeligt af det.

Når du bruger det i kasserne med porcelæn og glas. Er det vigtigt at bruge rigeligt så du kan
lave nogle bløde fjedrende pakker.
HUSK Det tunge nederst og det lette i toppen.

Advarsel lad vær med at bruge avispapir.
Da det meget nemt smitter af på dit porcelæn.

Tape
Må ikke komme direkte på møbler. Kan bruges til at lukke kasser ordentligt. Eller bunte med.
Men må ikke berøre møbler da det brænder fast og er næsten umuligt af få af.

Strækfilm
Kan godt være lidt tidskrævende at håndtere. men er rigtig godt til at holde sammen på ting.
de fleste byggemarkeder har en rulle på som er ca 10 cm bred, den er rigtig god til at bundte
med så du slipper for at bruge tape


