Tips för packning samt regler enligt bohag 2010
Packtips
 Lådor skall vara försedda med handtag.
 Packlådor kan bara stängas igen.
 Kartonger packas fulla men bör aldrig väga mer än 17 kg.
 Packa tungt gods i botten och lättare längre upp i kartongen.
 Packa tätt så att godset ej ramlar runt.
 Märk kartongerna med innehåll ex. glas, för att förenkla vid uppackning, lådor
placeras inte ut i respektive rum om inte ök vid beställning.
 Använd som skyddande fyllnad i flyttlåda lämpliga bollar av papper, tyg eller
liknande.
 Böcker - Endast halva lådan sedan något lätt ovanpå (max 17 kg).
 Porslin - Mycket papper. Tungt porslin i botten, lättare ovan. OBS! Använd riktiga
flytt lådor med dubbel-well (Försäkringssynpunkt).
 Mindre krukväxter - I låda som lämnas öppen. Fixera runt om så de ligger stilla i
lådan. (Växter täcks ej av försäkring)
 Större växter - Låt vara, vi tar hand om. (Växter täcks ej av försäkring)
 Mindre tavlor - I låda som lämnas öppen. Fixera runt om så de ligger stilla i lådan.
 Större tavlor - Låt vara, vi tar hand om.
 Bärbara möbler som går igenom dörrposter - Låt vara, vi filtar in dem. OBS! Tänk
på om att om deras konstruktion är instabil/skör eller väldigt stora exempelvis
garderober eller vitrinskåp så behöver de i vissa fall monteras ner innan flytt.
(Informera oss om ni vill ha hjälp med detta när ni bokar).
 Möbler som ej går att bära eller inte går ut genom dörrposter etcetera - Vänligen
informera oss om detta.
 Lösa hyllplan i bokhyllor måste tas ur/monteras ned, särkskilt viktigt när det gäller
hyllplan i glas. Samt att eventuella dörrar till skåp måste låsas eller på något annat
sätt hindras från att öppnas till exempel med tejp eller snöre.
 Kristallkronor eller andra ömtåliga saker som du inte emballerar noggrant själv
behöver du informera oss om på förhand så tar vi med packmaterial.
(Tilläggsbeställning).
 Kläder packas ner i låda alternativt well-robe (flyttgarderob), alternativt på galge.
Använd sopsäck, trä över och häng in garderob igen eller lägg på säng. (Om dessa
hängs tillbaka i garderob vänligen informera oss om det så att det inte missas vid
lastning).
 Sopsäckar går bra till att lägga täcken, kuddar, oömma kläder med mera. Fungerar
därmed väldigt bra som fixering av ert bohag när vi stuvar lastbilen.
 Kemiska produkter så som bensin och målarfärg med mera tas ej med i lastbil då
det går som farligt gods.
 Gasoltuber, brandsläckare tas ej med på lastbil ur försäkringssynpunkt.
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 Bensindrivna verktyg så som gräsklippare, motorcyklar etcetera tas ej med om inte
annat är överenskommet, ur försäkringssynpunkt.
 Stora skåp måste tömmas på innehåll, då även låsta dörrar kan gå upp vid
transport.
 Lådor i byråer kan packas med oömma lätta saker.
 Armaturer/ kristall kronor bör hänga kvar tills flyttmanskapet kommer, men
informera innan bokning
 Ömtåliga delar som lampskärmar bör packas ned.
 Etiketter skall sitta på flyttkartongens kortsida och kartonger skall staplas max tre
på höjd med etiketten synlig.
 Om kund packar själv kan vid vissa fall när skada uppkommer inte bekostas av vår
försäkring om det är utfört på ett ovarsamt sätt.
 Vi grovmöblerar alltid upp er bostad ingår i pris
 Lådor placeras inte ut ställs på lämplig plats i er bostad om inte annat är ök.
 Väldigt sköra/ ömtåliga saker skall kund informera oss om alt att kunden
emballerar detta på egen hand.
 Om kund använder inte riktiga flytt lådor (dubbel well) så vid skada gäller ej
försäkring.
 Kunden skall informera oss om bohaget så som boyta eventuella biytor samt
framkomligheten alltså avstånd vid lastning samt lossning annars kan pris tillägg
tillämpas om inte information vid bokning.
 Kunden skall informera oss om det ingår tyngre möbler som större skåp, piano,
flyglar etcetera innan bokning så vi har med rätt utrustning vid flyttningen.
 VIKTIGT om det finns bommar/ grindar fram till er bostad måste ni ombesörja
nyckel så att vi kommer så nära som möjligt vid lastning, om vi får gå längre än
lämnad uppgift så debiterar vi extra tid för detta.

Försäkring ansvar enligt Bohag 2010
Ert bohag är försäkrat i Sverige, Norden samt Västeuropa under vår hantering vid såväl
lastning/packning samt under transport och lossning och eventuella uppackning.
Maxbeloppet är 20 pris basbelopp alltså ca 900 000 SEK
Maxbeloppet går att höja till extra kostnad, kontakta oss för offert.
Om ni har något som har ett värde över ett pris basbelopp så måste ni informera om
detta (ca 40 000 kr) ur försäkringssynpunkt då det eventuellt behöver tecknas en
tilläggsförsäkring för specifikt gods.

0771 - 21 01 01
info@kvalitetsflytt.se
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