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    Packtips - så packar du på bästa sätt! 

 Stapla kartonger tre och tre. Märk varje kartong på en kortsida. 

 Porslin staplas på högkant med makulatur. Glas lägger du ned inslagna i makulatur. 

 Packa inte för tungt. Packar du exempelvis böcker, lämna halva kartongen till kuddar, kläder eller dyl. 

 Rulla ihop alla mattor och knyt. 

 Alla sladdar till TV, video, stereo mm ska kopplas ur och rullas ihop. Fäst med snöre eller tejp. 

 Ta ner lösa hylldelar och tejpa eller knyt ihop dem. 

 Speglar, tavlor, kristallkronor och liknande som ej får plats i kartonger lämnas hängande på sin plats.  

 Skidor, gardinstänger, kvastar mm buntar du också ihop till lättburna paket. 

 Mindre växter packas i flyttkartong och lämna locket öppet.  

 Små tavlor ställer du i öppna kartonger, låt stora tavlor hänga kvar på väggen 

 Använd gärna sopsäckar till Era täcken och kuddar, bäddmadrasser. 

 Flyttgarderober finns på flyttbilen på flyttdagen. Dessa lastas av direkt och ni kan hänga in era kläder. 

Dessa ställs längst bak på flyttbilen och kommer således in i ert nya boende först av bohaget. 

 

Våra startider är oftast 08:00 då börjar vi flytten med att lasta kartonger. Stapla gärna dom 

tre och tre med den tyngre kartongen överst. 

Efter kartonger lastas stolar, mindre möbler och säckar. Därefter lastas större möbler, sängar 

och bokhyllor. Avslutningsvis lastar vi utemöbler, cyklar, och förråd. 

En snitt tid är 11:00-12:00 för lastning. På vägen till Er nya bostad stannar oftast personalen 

för lunch. Om lossningsadressen är god så är Er flytt klar ca 15:30. 

 

Har ni några frågor så mejla gärna info@flyttar.se eller ring 08-642 85 00 

 

Tack för att ni valt att flytta med oss på Etab. 

 

Etab Relocation & Storage AB 

mailto:info@flyttar.se

