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Na stronie internetowej przeprowadzek Warszawskich znajdziesz kompendium wiedzy i wskazówek
dotyczących relokacji, transportu i zabezpieczenia majątku. W poszczególnych kategoriach wytłumaczone są
wszystkie typy i rodzaje przeprowadzek, jak również innych usług oferowanych przez naszą firmę. Dostępny
jest również formularz kontaktowy i sklep internetowy, w którym można kupić materiały niezbędne do
zabezpieczania i pakowania.
Cały proces zaczyna się od starannego zaplanowania. Cała logistyka jest ważna zaczynając od ustalenia
najlepszej godziny rozpoczęcia i zajęcia najbardziej dogodnego miejsca dla samochodów. Powiadomienie
dozorcy budynku lub ochrony będzie świetnym pomysłem. Można zwrócić się do nich o udostępnienie kluczy
do wind towarowych i innych przeszkód w ciągu komunikacyjnym między mieszkaniem a samochodem. 
Notując listę przedmiotów, kartonów, mebli, sprzętów, liczbę pokoi i mieszkańców ułatwisz sobie proces
zamówienia przez naszą stronę lub telefonicznie. Nasi pracownicy bazując na własnym doświadczeniu,
dobiorą optymalną liczbę samochodów i profesjonalistów do danej przeprowadzki. Przy przeprowadzce
mieszkania musisz też zdecydować się na jeden z wariantów naszych usług.
Pierwszym z nich i zdecydowanie najwygodniejszy to kompleksowa przeprowadzka mieszkania, gdzie to na
naszej głowie spoczywa cały proces od opróżniania szaf, poprzez zabezpieczenie dobytku i transport, kończąc
na rozładunku do docelowych pomieszczeń. Nasi pracownicy będą wyposażeni w niezbędne materiały jak
kartony, worki, taśmy, folie etc. Odpowiednio oznaczą i zabezpieczą mienie tak, aby umieścić je w
odpowiednim miejscu przy rozładunku. Wszystkie gabaryty, których nie można wynieść w całości
zdemontujemy i zmontujemy na miejscu.
Następnym wariantem jest przeprowadzka standardowa, gdzie to po stronie klienta leży opróżnienie mebli i
zapakowanie wszystkich drobnych rzeczy w worki i kartony. My z kolei zabezpieczamy i transportujemy, a
ewentualnie demontujemy, meble i większe sprzęty. Wynosimy mienie do samochodu na specjalnie do tego
przygotowanym sprzęcie i odpowiednio go zabezpieczamy. Równie starannie wnosimy wszystko do
docelowych pokoi i składamy wcześniej zdemontowane elementy.
Ostatnim z kolei wariantem jest przeprowadzka ekonomiczna. Nasi pracownicy nie są wyposażeni w żaden
sprzęt ani materiały. Zabierają wyłącznie zabezpieczony i nie wymagający zabezpieczeń dobytek. Transport i
rozładunek są ostatnimi etapami. Wszystkie niezbędne materiały mogą być odpowiednio wcześniej
zamówione z naszej strony internetowej.
Wiadomo, że ciężko ocenić liczbę materiałów niezbędnych do przeprowadzki mieszkania, ale można przyjąć,
że jest to zwykle ok. 20 kartonów na osobę i pokój. Wszystkie bardziej delikatne rzeczy jak szkło i ceramika
powinny być objęte szczególną troską i zostać zabezpieczone folią bąbelkową lub papierem pakowym.
Ekrany, zdjęcia, obrazy i meble ze szklanymi elementami są zabezpieczone kocami i folią gwarantując
bezpieczny transport.
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