+60%

i samarbete med

påslag vid inflytt
under helgdag!
(ord.pris 100% påslag)

FLYTTSERVICE - tryggt och säkert

Att flytta kan vara en stor omställning, både ekonomiskt, tids- och känslomässigt. Välj ett pålitligt flyttföretag som tryggt och säkert hjälper dig att
planera och genomföra hela flytten. Gefleborgs Flyttservice är auktoriserade hos Sveriges Möbeltransportörers Förbund, SMF. För dig som kund innebär
det maximal trygghet. Du kan alltid lita på att försäkringar och trafiktillstånd
finns, att vi tar ansvar och har utbildad personal.

MAGASINERING - säkert, rent och torrt

Det finns många tillfällen när det behövs lite extra utrymme under kortare eller längre tid. När man står inför stora förändringar permenanent eller under
begränsade perioder. Vi tar hand om bohaget under tiden. Säkert, rent och
torrt. Bohag förvaras i trä-boxar om åtta kubikmeter i vårt varmlager. Varje
box rymmer möbler och prylar från ungefär ett rum och kök.

MONTERING - snabbt och smidigt

I samband med flytt är det mycket som ska monteras ned från den gamla
adressen och upp i den nya. Ibland köps nytt som ska transporteras, monteras och helst fungera. Överlåt det till oss.
Vi tar även hand om enskilda monteringsuppdrag när du behöver hjälp
att montera och installeras, allt från möbler, elektronik och stora garderober.

ÅTERVINNING - spar tid och miljö

Varje flytt innebär mycket skräp. Möbler som inte passar in i det nya hemmet
eller kontoret, gamla lådor med saker som aldrig används, emballage och
byggmaterial är bara några exempel. Mycket av det som ni inte kommer
att använda i de nya lokalerna, kan fungera utmärkt hos någon annan.
Dessa tar vi hand om och ser till att de blir återanvända.

STÄDSERVICE - rent och snyggt
l
l
l
l
l

När flyttbilen lämnat bostaden eller kontoret återstår en omfattande städinsats som tar mycket tid och kraft. Ofta är tiden knapp, om den nya ägaren eller hyresgästen ska flytta in direkt. Överlåt flyttstädningen till oss.
Vi ser till att fastigheten lämnas ren och snygg, där alla regler för flyttstädning följts till punkt och pricka.
Tryggt, enkelt,smidigt och vi lämnar alltid garanti på utfört arbete.

Flyttservice
Montering
Magasinering
Återvinning
Städ



OFFERT MED FAST PRIS!

Vi tillhandahåller offert och besiktar just ditt boende helt kostnadsfritt!

gefleflytt.se
026-18 40 40

- Vi flyttar branschen -
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