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Na naszej stronie Przeprowadzki Warszawskie można znaleźć wiele artykułów i porad dotyczących
przeprowadzek, transportu, montażu, pakowania i innych usług oferowanych przez naszą firmę. Dzięki
krótkiej lekturze będziesz doskonale wiedział, w jaki sposób się przygotować, żeby proces przeprowadzki
przeszedł sprawnie i bez żadnych niespodzianek. Bogata galeria zdjęć wyczerpująco ilustruje cały proces
przygotowania, pakowania, zabezpieczania i transportu mebli i mienia.
Ludzie w podeszłym wieku często przeprowadzją się do mniejszych mieszkań w bloku. Chcą być bliżej
rodziny, albo utrzymanie domu staje się dla nich już zbyt męczące. Często też zamieniają mieszkania lub
transportują swoje rzeczy do domów seniora, gdzie otrzymują należną opiekę.
Wiemy, że seniorzy często wymagają szczególnego podejścia, a często budżet jest nieco mniejszy, więc
wychodząc naprzeciw wymaganiom stworzyliśmy dedykowaną ofertę z dziesięcioprocentowym rabatem. 
Najbardziej komfortową opcją przeprowadzki seniora będzie oferta kompleksowa, gdzie cały trud
przygotowania i wykonania pakowania i transportu jest po naszej stronie. Nasi pracownicy po rozmowie
telefonicznej lub wizji lokalnej przyjeżdżają przygotowani we wszelkie materiały i narzędzia potrzebne do
relokacji. Niezbędne są tutaj kartony, worki, taśmy, papier pakowy, folia stretch i folia bąbelkowa. Po
przybyciu na miejsce zespół profesjonalistów najpierw spakuje do kartonów i worków całą zawartość mebli i
wszystkie drobne rzeczy w mieszkaniu. Są one odpowiednio opisane tak, aby trafiły do odpowiednich
pomieszczeń w miejscu docelowym. Następnie demontowane są wszystkie meble i sprzęty, których nie da się
wynieść w całości, bądź są zbyt ciężkie. Kolejnym krokiem jest zabezpieczenie wszystkiego w folie
bąbelkowe i stretch, co jest niezbędne do bezpiecznego transportu i doskonale chroni przed zarysowaniami,
brudem i warunkami atmosferycznymi. Po wyniesieniu i ustawieniu w odpowiedni sposób na samochodzie są
transportowane na punkt rozładunku. Ostatnim etapem jest ewentualny montaż i rozlokowanie mienia do
odpowiednich pomieszczeń. 
Druga opcja to przeprowadzka standardowa. Jest to usługa najczęściej wybierana przez naszych klientów. W
tym wariancie usługi pakowanie drobnych rzeczy leży po stronie klienta, a my zajmujemy się wynoszeniem
spakowanych już kartonów i worków. Po tym zabezpieczamy większe mienie i transportujemy na miejsce
docelowe. W miejscu docelowym zawartość samochodu jest rozmieszczona w docelowych pokojach zgodnie
z planem przeprowadzki. Wszelakie potrzebne materiały takie jak kartony, folia stretch, folia bąbelkowa,
worki i taśmy są dostępne w naszym sklepie internetowym.
Ostatnią opcją jest przeprowadzka ekonomiczna, w której to po stronie klienta leży całe pakowanie i
zabezpieczenie. W tym wariancie zajmujemy się jedynie wyniesienem odpowiednio przygotowanego mienia,
następnie transportem i wniesieniem na odpowiednie miejsce. Z pomocą może przyjść nasz sklep internetowy,
gdzie można kupić materiały.
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