Bohagsflyttningar
- över hela Sverige varje dag!
Familjeföretaget med erfarenhet
Vi är ett väletablerat familjeföretag som firade
30-års jubileum 2004. Som familjeföretag ställer
vi väldigt höga krav på oss själva. Vi är
beroende av nöjda kunder då det är en mycket
viktig del av företagets framtida färd och
fortsatta utveckling.
Vi är över 60 medarbetare engagerade.
Vår fordon/vagnpark består av 11 flytt- och
servicebilar och är mycket modern,
kostnadseffektiv samt miljövänlig.

Stor trygghet

Miljö

Planeringen är viktig samt kombinationen av
rätt försäkring och kompetent personal är
fundamenta. Tillsammans har vi en genomgång
av bohagets värde för att säkerhetställa
försäkringsbeloppet vid transporten.
Alla uppdrag utförs med sk Transport och
Ansvarsförsäkring samt för uppdragets
utförande gäller bestämmelser enligt ”Bohag
2000”. Vår försäkringspartner är Trygg-Hansa.

För oss är miljö viktigt, därför har vi som
målsättning, att vara Sveriges mest
miljöanpassade flyttföretag. Det innebär bl a att
våra fordon är miljöanpassade och får köra
inom de hårt reglerade miljözonerna i
Stockholm.
Flyttmateriel såsom kartonger mm är
miljömärkta. Vi följer lagar och övriga normer
samt när det är möjligt, försöker överträffa dem.

Med andra ord - det vi flyttar är försäkrat.

30 år med nöjda kunder
Vår erfarenhet i kombination med alla våra
försäkringar samt stora engagemang för våra
kunder, borgar för en varsam, smidig och
betryggande flyttning.

Bohagsflyttningar över hela Sverige
Varje vecka utför vi flyttningar till alla delar i
Sverige. Att flytta innebär en stor process för
alla i familjen, oavsett om det är det lilla
hemmet eller den stora villan. Arbetet skall
avslutas ordentligt, bostaden säljas, byte av
skola skall ordnas o s v.
Inget uppdrag är likt det andra då varje tallrik,
glas eller skål har olika värden för olika
personer. Vår ambition är att behandla alla
saker som det vore våra egna. Det ställer krav
på oss som flyttfirma.

Vårt goda rykte, rekommendationer från gamla
kunder sporrar oss hela tiden att oförtrutet
fortsätta gå i frontlinjen och utveckla
tjänstekoncept innehållande service och
kostnadseffektiva logistiklösningar - både för
företag och privatpersoner. 1991 blev vi av
SMF utnämnd till Auktoriserad Transportör.

Kontakta oss
För att utarbeta och lämna en offert
innehållande fast pris, erfordras att vi utför en
besiktning.
Boka en kostnadsfri besiktning redan idag!

Välkommen!

Att välja Flyttpoolen som Er flyttpartner innebär,
att Ni kan koncentrera Er på ”allt det andra”.

Boha

Flyttpoolen Stockholm AB
www.flyttpoolen.se

Telefon 08-770 00 00
Telefax 08-712 79 95

Reg. Nr/F-skatt
556651-8733

