Trygg och säker magasinering
- låt oss magasinera Ert bohag, kontorsinventarier mm!
Vi erbjuder en säker lösning
Det finns tillfällen då man inte behöver alla sina
ägodelar. Då känns det tryggt att veta att
Flyttpoolen tar hand om dem och håller ett
vakande öga dygnet om.
En del familjer väljer att bo utomlands under
höst och vinterperioden i Sverige. De förändrar
därför sitt boende till att bosätta sig i en mindre
lägenhet med centralt läge. Vad skall de göra
med sina gamla fina möbler, tavlor, mattor mm
som de inte vill sälja?
Lösningen är – gör som många andra –
magasinera bohaget i en container i vårt
uppvärmda säkra magasin!

Hög säkerhet – dygnet om året runt

Flyttpoolens magasineringsservice

Oavsett om vi magasinerar bohag eller andra
inventarier i en månad eller tio år, innebär ingen
skillnad för oss. Våra höga krav på säkerhet är
densamma.
Det innebär bl a att sekrettesen och integriteten
är hög samt att vi har kontroll över materialet.

Vi transporterar, emballerar och packar
Ditt bohag eller inventarier
Vi magasinerar Dina ägodelar fukt- och
damm säkert samt i en lokal som håller
en jämn temperatur

Depositionsavtalet är Din säkerhet
När Du anförtror oss Dina ägodelar, upprättar vi
ett depositionsavtal. Det är en värdehandling
som tillsammans med packlistan utvisar vad Du
lämnat. Varje tillägg eller deluttag noteras och
antecknas i avtalet.
Vid intaget och därmed packningen av
containern, upprättar vi en noggrann packlista
som tar upp exakt vad som packas in i
containern. Det är ett detaljerat kvitto som
utvisar vad vi tagit oss att magasinera åt Er. Det
underlättar också för Dig då Du enkelt kan se
och komma ihåg vilka saker Du magasinerat.

Vi magasinerar Dina ägodelar i en egen
låsbar specialtillverkad containers vilket
innebär att Dina ägodelar aldrig
blandas med andras
Depositionsavtalet är ett kvitto och en
värdehandling som utvisar vad Du
magasinerat hos oss
Du kan när som helst hämta och ta ut
allt eller delar av det Du magasinerat
Du betalar hyran månadsvis mot
faktura och endast per container

Ingen insyn i Din container
Vi magasineras allt som våra kunder lämnar till i
specialtillverkade träcontainers om 8 m 3.

Välkommen!Magasinering

Allt emballeras i wellpapp och ömtåliga möbler
lägger vi filtar om. Resten packas i
flyttkartonger. Allt för att skydda Dina ägodelar.
Sedan tillsluts och plomberas varje container
vilket innebär att det finns ingen insyn.
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