Vi flyttar mer än 250 företag varje år
- från 10 till 1 000 arbetsplatser!

Erfarenhet
Att flytta kontor är ett helt företag vilket vi har
mer än 30 års erfarenhet av. Företags- och
kontorsflyttningar är idag vårt starkaste
affärsområde.
Många företag utnyttjar vår erfarenhet och
tjänster såsom;
Philips, Compaq, Handelsbanken, Skandia,
PricewaterhouseCoopers, Ambro Bank, WhiteArkitekter, Sweco, Shell, Fritidsresor, m fl.

Miljö

Tid är pengar
Vi ser varje uppdrag som ett projekt där alla
uppdrag följer vår projektmetod. Detta medför
att tidplaner hålls, rätt resurser och kompetens
används och kundens affärskritiska delar
prioriteras.

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 miljözonerna i Stockholm.
Flyttmateriel såsom kartonger mm är
miljömärkta. Uttjänta inventarier såsom
datautrustning, skrivbord mm inlämnas på
speciella återvinningsstationer.

Genom vår projektmetod kan våra
uppdragsgivare fokusera på sin
kärnverksamhet och minska driftstopp i
samband med en flyttning.

Vi följer lagar och övriga normer samt när det är
möjligt, försöker överträffa dem.

Vår försäkring - Er trygghet
Kombinationen av rätt försäkring och kompetent
personal är fundamenta. Tillsammans har vi en
genomgång av inventariernas värde för att
säkerställa försäkringsskyddet vid transporten.
Vår försäkringspartner är Trygg-Hansa. Med
andra ord - det vi flyttar är försäkrat.

Vi investerar för framtiden
Vi investerar löpande i logistik och
internutbildning samt nu i ett nytt effektivt
datasystem med bl a kundstödssystem,
projektlogistik mm. Vi utvecklar hela tiden våra
tjänstekoncept innehållande service- och
kostnadseffektiva logistiklösningar.

Efterservice
Att få kontoret att fungera efter flyttningen är
målsättningen. Det kräver en tanke på
detaljerna.
Vår efterservice innebär, att vi iordningställer
konferensrummen, vaktmästeri, post, reception,
gemensamhetsutrymmen, hänger upp tavlor,
tar bort sopsäckar mm.

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

Välkommen!

Kort sagt - vi ser till att kontoret kan fungera.

Boha
Flyttpoolen Stockholm AB
www.flyttpoolen.se

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

Reg. Nr/F-skatt
556651-8733

