Om ni har egna lådor så måste det finnas handtag samt snöre/tejp, så det inte går upp, alternativt hyr
ni lådor av oss. Tänk på att det måste vara flyttlådor med ordinariemått. Inte för små.













Packad låda skall helst inte väga mer än 17-20 kg, den skall vara välfylld tungt i botten, lättare
överst.
Packa kompakt så det inte ligger löst i lådan Vi kan tillhanda hålla packmaterial om det önskas.
Möbler som är nedmonterade i delar skall vara märkta.
Tillhörande nycklar tejpas på tillhörande möbel.
Om ingen annat sägs av oss på plats, skall förvaringsmöbler tömmas på innehåll.
Det endas som skall märkas är den nya kontorsplatsen inget annat på lådan, möbler, datorer osv,
ni kan även märka med namn om ni önskar detta med plats för märkning.
Allt skall sedan märkas upp på ovansidan hurtsar, bord, tillhörande stol.
Datorer skall packas i kartong med märkning och ny kontorsplats, dockningsstation märks upp.
Skärmar m.m. i kartong och märkas alternativt märka upp flyttlådan men då måste den förslutas.
Märkning klart och tydligt utanför det nya kontoret/ kontorsplatsen om det landskapet.
Vi kommer också behöva en ritning över möblemanget på varje kontorsplats.

Tänk på att göra en backupp på era datorer innan flytt, eftersom försäkringen endast täcker hårdvaran
inte mjukvaran. (kan ev. tilläggsförsäkras) Oftast leasade skrivare/ scanners etc. flyttas oftast av
leverantör av produkt kolla detta innan! Boka även tid om ni har server kopplad till era datorer om
leverantör skall ombesörja flytt samt installation av denna.
Många företag väljer att flytta under helgen eller semestern för att övergången skall ske så smidigt
som möjligt.
Vi är vana att hantera servrar, kassaskåp & annan kontorsutrustning som ställer speciella krav.
Vi har ansvarsförsäkring hos Länsförsäkringar som täcker upp till 880 000 kr
Viktigt att veta Inga privata ägodelar täcks av vår försäkring.
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