Packtips
• Egna lådor skall vara försedda med handtag och ombundna med snöre. Packlådor kan bara slås
igen.
• Den packade lådan eller kartongen bör aldrig väga mer än 25 kg, men packas väl fylld. Packa tyngre
gods i botten och lättare längre upp i kartongen.
• Packa hårt och tätt så att godset inte skramlar eller ramlar runt. Märk kartongerna med innehåll
och ange i vilket rum kartongen skall placeras vid framkomsten.
• Använd som skyddande fyllnad lämpliga bollar av tidningspapper, frottéhanddukar eller liknande.
• Större skåp måste tömmas, då även låsta dörrar kan gå upp vid transport på "fel" ledd.
• Lådor i byråer kan packas med oömma lätta saker.
• Armaturer bör hänga kvar tills flyttmanskapet kommer. Ömtåliga delar såsom lampskärmar bör
packas ned i kartonger.
• Etiketter skall sitta på kartongens kortsida och kartonger skall staplas max tre på höjd med
etiketten väl synlig.
• Ta själv med värdesaker som kontanter, smycken och dylikt.
Tänk på att
• Vi ansvarar EJ för blommor, speciellt vintertid är det lätt att de fryser sönder.
• Bensin och annan lättantändlig vätska får EJ transporteras i flyttlasset av försäkring/säkerhetsskäl.
• Flyttkartongerna får lånas mot deposition i två månader från det att ni har hämtat eller vi har
levererat.
Vad kan påverka en flytt
Nedan följer exempel på vad som kan påverka en flytt tidsmässigt.
• Allt ska vara packat och förberett i flyttlådor eller motsvarande emballage dvs. helst inga lösa saker.
• Vilken våning ska det flyttas från och finns det tillgång till hiss? Hur stor är hissen?
• Driftstörningar vid transport i hiss.
• Hur är trapporna utformade? Är trapporna raka eller spiralformade och hur breda är trapporna?
• Hur nära kommer man med flyttbilen vid lastning och lossning?
• Det är kundens ansvar att ordna nyckel till t ex. bommar i bostadsområde.
• Vädret kan ha en viss inverkan som t ex. regn- och snöoväder.
• Transporten kan påverkas utav trafikstörningar.
• Tunga lyft som inte angivits vid beställning av flytten.
Ovan angivna exempel som påverkar tiden i en flytt tar inte Rent and Move ansvar för.
Det kan också finnas fler situationer än dom som är nämnda som Rent and Move AB inte
kan ta ansvar för.
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