W ramach usług SMB Office Solutions realizujemy fizyczną przeprowadzkę całego wyposażenia:
biur, gabinetów, mieszkań prywatnych, magazynów, garaży i warsztatów itd. Realizujemy
nietypowe zlecenia, takie jak przewozy bibliotek, dzieł sztuki, antyków i rzeźb oraz obsługujemy
targi, wystawy i imprezy.
Oferujemy przeprowadzki na terenie Lublina, ale również na terenie Polski i Europy realizowane
zgodnie z europejskimi standardami i po konkurencyjnych cenach.
Mamy wykwalifikowaną i doświadczoną ekipę do załadunku i wyładunku, a także do demontażu i
montażu mebli. Przeprowadzamy: domy, mieszkania, biura, gabinety, magazyny, sklepy itp. Mamy
w swojej ofercie propozycje zarówno dla osób poszukujących oszczędnych rozwiązań jak i
propozycję kompleksowej usługi dla najbardziej wymagających klientów.
Niezależnie od lokalizacji oraz ilości mienia do przetransportowania jesteśmy w stanie wykonać
każde Państwa zlecenie. Każda realizacja podlega ubezpieczeniu zatem państwa mienie jest w pełni
bezpieczne. Wszyscy nasi pracownicy podpisują oświadczenie, w którym zobowiązują się do
zachowania dyskrecji na temat przewożonych przez nas rzeczy, dokumentów, a załadowany
samochód może zostać zaplombowany w obecności właściciela lub wydelegowanego pracownika
Państwa firmy i odplombowany na docelowej lokacji.
Dostarczamy również całą gamę materiałów potrzebnych do pakowania i zabezpieczenia mebli,
sprzętu komputerowego i biurowego, lub na życzenie klienta wykonamy pakowanie i rozpakowanie
na miejscu.

Informacje dodatkowe:
Krajowe przeprowadzki osób prywatnych
Pomagamy w przeprowadzkach firmom i osobom prywatnym z Lublina i okolic. Dokładamy starań
żeby proces przeprowadzki był sprawny i szybki, oraz wiązał się z jak najmniejszym stresem.

Kompleksowo zajmiemy się Państwa przeprowadzką, rozpoczynając od dostarczenia materiałów
pakowych lub spakowania rzeczy z zachowaniem należytej ostrożności, przewóz rzeczy do miejsca
docelowego, a następnie wniesienie i rozpakowanie.
Prowadzimy następujące usługi przeprowadzek na terenie Polski:
• przeprowadzki mieszkań i domów
• przeprowadzki firm
• przewóz bibliotek i archiwów
• przeprowadzki instytucji państwowych i organizacji
• transport sejfów i szaf pancernych
• przewóz dzieł sztuki
• transport osób

Wszyscy nasi pracownicy podpisują oświadczenie, w którym zobowiązują się do zachowania
dyskrecji na temat przewożonych przez nas dokumentów i realizowanych projektów, a dzięki
dodatkowej umowie możecie Państwo powierzyć nam dokumenty z ważnymi danymi osobowymi i
informacjami dotyczącymi działalności firmy. Na życzenie klienta załadowany samochód może
zostać zaplombowany w obecności wydelegowanego pracownika Państwa firmy i odplombowany
na docelowej lokacji.

Przygotowanie przeprowadzki międzynarodowej
Przeprowadzka do nowego domu, mieszkania oraz siedziby firmy to prawdziwe wyzwanie,
zwłaszcza jeśli nasz nowy adres znajduje się poza granicą kraju.
Jesteśmy profesjonalnym i rzetelnym partnerem, który – dysponując wiedzą – pomoże Ci
szczęśliwie przeprowadzić się do każdego miejsca w Europie.
Z nami skutecznie zaplanujesz i zorganizujesz przeprowadzkę międzynarodową. Szybko i sprawnie

zapakujesz oraz zabezpieczysz i przygotujesz swoje mienie do długotrwałego transportu.
Bezpiecznie przewieziesz wszystkie przedmioty pod nowy adres, w mgnieniu oka rozpakujesz
wszelkie pudła i na powrót poczujesz się jak w domu.
W trosce o wygodę naszych klientów świadczymy kompleksowe usługi w zakresie przeprowadzek
międzynarodowych. Stosując profesjonalne systemy pakowania oraz zabezpieczania mienia
przygotowujemy dobra naszych klientów do dalekobieżnego transportu.
Każdy realizowany przez SMB OS transport międzynarodowy objęty jest stosowną polisą
ubezpieczeniową obowiązującą w Ruchu Międzynarodowym, dzięki czemu masz pewność, że
Twoje mienie jest bezpieczne.

Przeprowadzek firm oraz biur nie można organizować nagle. Potrzebny jest dobrze
przemyślany plan i sprawdzona strategia, dzięki którym zmiana siedziby firmy odbędzie się szybko
i bezpiecznie, a biuro już w dzień po przeprowadzce będzie mogło skutecznie funkcjonować w
nowym miejscu. Planując i organizując przeprowadzki biur dokładamy wszelkich starań, aby każdy
ich etap przebiegał szybko i bez najmniejszych zakłóceń, jednocześnie nie dezorganizując
codziennej pracy firmy w stopniu większym, niż jest to absolutnie konieczne.
Poza standardową usługą demontażu, zabezpieczenia oraz transportu i ponownego montażu mebli,
oferujemy również usługi związane z odpowiednim zabezpieczeniem i przewozem kosztownego, a
zarazem delikatnego sprzętu biurowego różnych gabarytów takich jak komputery, serwery,
drukarki, niszczarki itp. W naszej ofercie znajdziesz również, nieodzowne w przypadku relokacji
biur, usługi związane z właściwym zabezpieczeniem oraz odpowiednią segregacją transportowanej
dokumentacji.
Przeprowadzając swoje biuro z nami masz pewność, iż wyposażenie każdego stanowiska pracy
(zarówno meble, jak i sprzęt komputerowy) oraz obszerna dokumentacja i inne biurowe drobiazgi
transportowane będą z należytą uwagą i ostrożnością.
Przygotowane przez nas kartony idealnie nadają się do pakowania dokumentów, segregatorów i
teczek - dzięki dokładnemu oznaczaniu poszczególnych pudeł wiemy że wszystko zostało

rozpakowane tak jak było.
Wszyscy nasi pracownicy podpisują oświadczenie, w którym zobowiązują się do zachowania
dyskrecji na temat przewożonych przez nas dokumentów i realizowanych projektów, a dzięki
dodatkowej umowie możecie Państwo powierzyć nam dokumenty z ważnymi danymi osobowymi i
informacjami dotyczącymi działalności firmy. Na życzenie klienta załadowany samochód może
zostać zaplombowany w obecności wydelegowanego pracownika Państwa firmy i odplombowany
na docelowej lokacji.

Transport mebli i sprzętu RTV/AGD ze sklepu do klienta
Martwisz się jak przetransportować nowo zakupiony telewizor tak aby go nie uszkodzić? Lodówka
jest za ciężka, a winda nie działa? Może tapczan nie mieści się na przyczepkę znajomego?
Z firmą SMB OS, te kłopoty to już przeszłość. Skontaktuj się z nami, a odpowiednio
zabezpieczymy i przetransportujemy nowy telewizor, wniesiemy lodówkę na ósme piętro i
zapewnimy odpowiedni środek transportowy do gabarytów Państwa przedmiotów.

Posiadamy niezbędny sprzęt (pasy, wózki, sanki transportowe) oraz zgraną i doświadczoną ekipę co
sprawia, że jesteśmy w stanie dostarczyć mienie w każde miejsce niezależnie od utrudnień (wąskie
klatki schodowe, strome lub kręcone schody itp.). Mienie powierzone firmie SMB OS jest
ubezpieczone!

