Indpakning m.m.
Her er nogle gode råd til, hvordan man bedst pakker sine flyttekasser m.m.
Bøger:
Når man pakker bøger er det mest hensigtsmæssigt, at nøjes med et enkelt lag bøger
i bunden, og så fylde resten af kassen op, med lettere ting. På den måde skåner du
både bøgerne, og din egen eller flyttefolkenes ryg under flytningen. Som hovedregel
må en flyttekasse ikke være tungere, end at du selv kan løfte den op, og gå med den.
Skulle det ske, at en kunde har fyldt en flyttekasse helt op med bøger eller andre
tunge effekter, ser vi os nødsaget til, at pakke flyttekasserne om.
Porcelæn
Vi har specielle glasrammer til vores flyttekasser, som kan bestilles hvis man har
behov for dette. Endvidere har vi også indpakningspapir, som kan bruges til pakning
af andet porcelæn. Ligeledes har vi bølgepap og bobleplast, som er særdeles velegnet
til indpakning af skrøbelige effekter. Såfremt effekter ikke pakkes forsvarligt, vil der
være stor sandsynlighed for, at der sker skader under flytningen som kunne undgås.
HUSK at vores aftagelige labels skal sættes på enden af kassen og ikke
ovenpå.
Planter
For at potteplanter ikke skal vælte, skal der ligges et lag aviser imellem planterne, når
de er sat op i en flyttekasse. Hvis du flytter til udlandet, skal du være opmærksom på,
at der kan være begrænsninger for, hvilke planter du må medbringe.
Mærkater
Når flyttekasserne er pakket skal du altid mærke dem med indhold og evt. rum på
den nye adresse. HUSK at vores aftagelige labels skal sættes på enden af
kassen og ikke ovenpå.
For at flyttefolkene kan behandle dit indbo mest hensigtsmæssigt, er det
vigtigt at flyttekasser med skrøbeligt indhold, altid er tydeligt opmærket!
Anbring om nødvendigt flere aftagelige labels så det ikke er til at tage fejl af.

Vejledning
•
•
•
•
•

Flyttekasser må som hovedregel fyldes ca. halvt med papir, bøger etc.
Reoler, jalousiskabe og skabe tømmes for indhold, som pakkes i flyttekasser.
Skuffer og skabe med lås skal låses, og nøglen opbevares af den respektive
bruger. Lad aldrig nøglerne blive siddende, da disse kan knække i låsen.
Eventuelle glasplader i skriveborde fastgøres med tape.
EDB, radio, stereoanlæg m.m. skal pakkes i flyttekasser.
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