Przygotowanie przeprowadzki - poradnik
Od czego zacząć przeprowadzkę i co zrobić, by przebiegła sprawnie oraz bezstresowo i nie
była droższa niż to konieczne?
W kilku krokach postaramy się przedstawić Państwu w możliwie prosty i przystępny
sposób relokacji mienia. Mamy nadzieję, że nasz Poradnik pomoże uniknąć błędów
i problemów, na które często napotyka się podczas planowania przeprowadzki.
Co można zlecić firmie przeprowadzkowej, a co możemy zrobić sami?
Wybór rodzaju przeprowadzki będzie miał wpływ na cenę oraz czas jej trwania. Im lepiej
się przygotujemy, tym sprawniej przebiegnie sama praca, co za tym idzie, koszty będą
mniejsze.
Czym może zająć się firma przeprowadzkowa?
• demontaż oraz montaż mebli (jeśli jest to konieczne)
• przygotowanie oraz odpowiednie zabezpieczenie mebli, sprzętu AGD, RTV, sprzętu
komputerowego, wyposażenia kuchni oraz wszystkich cennych dla Państwa rzeczy
przy użyciu odpowiednich materiałów do pakowania;
• załadunek i rozładunek mienia przy użyciu odpowiedniego sprzętu (wózki, pasy itp.)
• zapewnić odpowiednią ilość materiałów do pakowania - pudełka (standardowe pudełko
przeprowadzkowe ma wymiary 55cmx35cmx35cm), pudełka na ubrania wiszące,
pudełka na wyposażenie kuchenne, folia do pakowania, folia bąbelkowa, taśma,
tektura falista
• pakowanie wszelkich rzeczy osobistych do kartonów (przeprowadzka kompleksowa)
Co można wykonać we własnym zakresie?
• pakowanie rzeczy osobistych do kartonów
• dokonanie selekcji mienia (pozbycie się rzeczy zbędnych, gromadzonych przez lata)

Kiedy, czyli słów kilka o terminie
Pierwszym krokiem jest ustalenie terminu przeprowadzki. Do wyboru mamy dzień
powszedni lub weekend. Jeśli chodzi o weekend, to polecamy sobotę, gdyż przeprowadzka
w niedzielę lub dzień świąteczny będzie znacznie droższa.
Termin sobotni z uwagi na jego "atrakcyjność" trzeba rezerwować ze znacznym
wyprzedzeniem. Znacznie łatwiej zarezerwować termin od poniedziałku do piątku, jednak
wtedy musimy mieć dużo wolnego czasu.
Wybierając godzinę przeprowadzki należy wziąć pod uwagę przewidywany czas jej trwania.
By oszacować czas przeprowadzki, mogą Państwo skorzystać z pomocy wykwalifikowanego
pracownika Naszej firmy.
Najlepszą porą na rozpoczęcie przeprowadzki jest poranek - 9:00 bądź 10:00, zwłaszcza
jeśli mieszkamy w bloku. Zaczynając około godziny 9:00 unikniemy utrudnień na klatce
schodowej a przed budynkiem będzie miejsce dla naszego samochodu.
Zaczynając dużą przeprowadzkę rano, mamy pewność, że skończymy tego samego dnia.

Wycena przeprowadzki
Wyceny przeprowadzki można dokonać telefonicznie ale jeśli jest to większa
przeprowadzka, to najlepiej dokonać wyceny osobistej. Pracownik firmy przeprowadzkowej
przyjedzie do Państwa w ustalonym terminie, dokona oględzin i sporządzi protokół
przeprowadzki, na podstawie którego wykonana zostanie usługa. W protokole znajdą się
wszystkie czynności, warunki oraz materiały niezbędne do wykonania usługi. Wycena
osobista pozwala obu stronom uniknąć niespodzianek w dniu przeprowadzki. Firma wie,
czego ma się spodziewać, jaki sprzęt i materiały materiały będą niezbędne, aby dokonać
bezpiecznej relokacji mienia, a klient otrzyma konkretną cenę usługi zamiast tzw. "widełek
cenowych". Korzyści z osobistej wyceny mają obie strony.

Zanim zadzwonisz do firmy przeprowadzkowej przygotuj sobie odpowiedzi na kilka pytań,
które pozwolą ocenić zakres i wielkość przewidywanych prac, a co za tym idzie, cenę usługi.
Najlepiej zrób sobie małą listę, którą możesz się posłużyć także wysyłając e-maila
z zapytaniem o cenę przeprowadzki.
Oto kilka spraw, o które zapyta nas pracownik firmy przeprowadzkowej podczas wyceny
przeprowadzki:
• lokalizacja miejsca startowego i miejsca docelowego (dokładne adresy)
• z którego piętra i czy jest winda (osobowa / towarowa)
• na które piętro i czy jest winda (osobowa / towarowa)
• ewentualne utrudnienia, które napotkamy w lokalizacji startowej i docelowej (np. długie
podejście, brak podjazdu pod klatkę, strome schody, itp.)
• rzeczy, które na pewno nie zmieszczą się do windy
• meble i inne przedmioty ponadgabarytowe (np. szafa pancerna, sejf, pianino)
• rzeczy wymagające specjalnego traktowania (delikatne przedmioty, sprzęt RTV i AGD,
szkło, antyki, itp.)
• czy sprzęt RTV i sprzęt komputerowy posiada oryginalne opakowania
• pakowanie - klient we własnym zakresie czy firma przeprowadzkowa (chodzi tu
o pakowanie mienia do kartonów)
• czy potrzebne są materiały do pakowania (kartony, inne pojemniki, garderoby przenośne,
folie, itp.)
jakieś szczególne wymagania dotyczące wykonania usługi (np. niektóre firmy wymagają,
aby przeprowadzka nie kolidowała z ich działaniem w żaden sposób i wszystkie prace
relokacyjne należy przeprowadzić w godzinach wolnych, np. w nocy)

Pakowanie
Istota pakowania polega na takim zabezpieczeniu przewożonych przedmiotów, aby dotarły
w całości i bez szwanku do miejsca przeznaczenia.
Oryginalne opakowania sprzętu RTV oraz sprzętu komputerowego najlepiej zabezpieczą
Twój sprzęt podczas transportu. Jeśli posiadasz oryginalne kartony i opakowania,
wskazane jest ich użycie.
Pakując rzeczy do kartonów należy brać pod uwagę, że ktoś je musi podnieść :-) Zdarzało
się, że klient ustawiał sobie na środku salonu wielki karton po telewizorze po czym wrzucał
do niego wszystko, co mu wpadło w ręce, od książek, poprzez naczynia, na żywych
roślinach kończąc. Efekt był taki, że dwóch ludzi nie bardzo było w stanie podnieść ów
karton, a we czwórkę nawet nie próbowali, bo dno by z pewnością nie wytrzymało :-)
Wszystko trzeba było pakować od początku...
Naczynia i przedmioty szklane pakujemy w specjalny papier do szkła, owijając dokładnie
i ciasno układając w kartonie.
Książki należy pakować do średniej wielkości kartonów. Jeśli dysponujemy tylko
większymi kartonami, możemy je wypełnić do 3/4 pojemności, a na wierzch położyć lżejsze
rzeczy, tak żeby karton nie był zbyt ciężki ale wypełniony po brzegi.
Rzeźby i inne nieforemne przedmioty pakujemy do odpowiedniej wielkości kartonów, do
których wsypujemy wypełniacze (mogą być np. styropianowe) tak, żeby uniemożliwić
przedmiotom jakikolwiek ruch.

Bezpieczeństwo Twojego Mienia:
Dbając o dobro naszych Klientów i poczuwając się w pełni do odpowiedzialności za
powierzone nam mienie, zawsze posiadamy komplet niezbędnych ubezpieczeń, które
zapewniają ochronę finansową na wypadek : uszkodzeń powstałych podczas transportu
ładunku, ewentualnych szkód, które mogłyby wyniknąć podczas przenoszenia mienia.

Wszystkie czynności od momentu pojawienia się naszej ekipy do zakończenia zlecenia
objęte są ubezpieczeniem.
Pamiętaj - tylko przewoźnicy, którzy oferują ubezpieczenie mogą zagwarantować całkowite
bezpieczeństwo Twojego mienia. Używamy pełnej gamy materiałów zabezpieczających tak
aby

zapewnić

maksymalną

ochronę

przewożonemu

mieniu.

Nasze

meblowozy

przystosowane są do przewozu mebli i są wyposażone w poręcze do których mocujemy
ładunek podczas transportu. Przeprowadzki w naszej firmie są bezpieczne.

Przeprowadzki Firm i Instytucji:
Relokacja firmy to projekt, który musi być odpowiednio zaplanowany i profesjonalnie
wykonany. Rozumiemy, że w biznesie liczy się czas i szybkość działania. Biuro musi
pracować i przynosić zyski. Chcąc uniknąć zbędnych komplikacji, bałaganu i przestoju
pracy biura proponujemy zlecić przeprowadzkę profesjonalistom.
Wykonujemy przeprowadzki zarówno dużych przedsiębiorstw jak i małych kilkuosobowych
firm. To co daje nam przewagę nad innymi firmami w tej branży to duża wiedza,
doświadczenie i innowacyjność. Podczas wykonywania usługi współpracujemy nie tylko
z firmą zlecającą nam przeprowadzkę, ale także z jej otoczeniem, a w tym
z administratorem budynku i firmą ochroniarską.
Realizujemy standardowe usługi związane z relokacją, ale jeszcze chętniej podejmujemy się
przeprowadzek nietypowych – skomplikowanych pod względem logistycznym i czasowym.
Nasz zakres działania obejmuje przeprowadzki:
• biur
• banków
• magazynów
• call center
• instytucji rządowych

• wystaw
• archiwów
• firm z branży IT
Dokładamy wszelkich starań aby przeprowadzka powodowała jak najmniejsze przestoje
w normalnym funkcjonowaniu Państwa firmy, dlatego też oferujemy kompleksowe
rozwiązania i w pełni profesjonalną usługę. Korzystając z usługi przeprowadzki w naszej
firmie mogą Państwo liczyć na doradztwo w zakresie planowania przenosin, ustalenie
szczegółowego planu relokacji, oszacowanie czasu potrzebnego na przeprowadzkę, a przede
wszystkim mogą Państwo liczyć na sprawne i profesjonalne wykonanie usługi.

Dowiedz się w 3 minuty czego NIE robić w trakcie przeprowadzki.
Tutaj dowiesz się, jakie błędy popełniane są najczęściej w trakcie
przeprowadzki. Ta wiedza pomoże Ci uniknąć nieprzyjemnych sytuacji,
których łatwo da się uniknąć. Przede wszystkim pamiętaj, że nie musisz
wiedzieć wszystkiego, w końcu nie przeprowadzasz się codziennie. I właśnie
dlatego warto zdać się na specjalistów.

1. Do kartonów wepchnę wszystko, co tylko się da - co z tego, że wystaje?
Przeładowane kartony to jeden z najczęstszych błędów, jakie spotyka się
w trakcie przeprowadzki. Jeśli kartonu nie da się zamknąć to nie da się
też dobrze zabezpieczyć takiego ładunku. Sprawia to, że cenne miejsce
wewnątrz samochodu zostaje zmarnowane, bo kartonów nie da się
ułożyć

jednego

na

drugim.

Takie

ułożenie
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najbezpieczniejsze i najbardziej ekonomiczne dla klienta. Pozwala
zmieścić dużo więcej, niż byśmy przypuszczali. Często zdarza się też, że
zapominamy o podklejeniu dna kartonu, co przy najlepszych chęciach
może skończyć się małą katastrofą na schodach.

2. Co z tego, że karton jest wielki i ciężki - niech się firma martwi.
Jeśli decydujemy się na własne kartony, to warto dobrze je dobrać. Zbyt
ciężki pakunek jest trudny do przeniesienia przez jedną osobę, więc ze
względów

bezpieczeństwa

będzie

przenoszony

przez

dwóch

pracowników. Ponadto kartony posiadają różną ilość warstw. Jeśli
wybierzemy bardzo cienki, za to duży karton i wypakujemy go po brzeg
książkami, to możemy być pewni, że szybko się przedrze.
Zachęcamy do skorzystania z kartonów, które posiadamy. Kartony te są
odpowiednio dobrane do przeprowadzek.
3. Wystawimy wszystkie rzeczy w korytarzu - będzie szybciej.
Te "wszystkie rzeczy", to najczęściej rzeczy niewielkie, które na
samochód - ze względu na bezpieczeństwo mebli - pakuje się na końcu.
Zamiast więc wystawiać wszystko na zewnątrz lub tuż pod drzwi warto
pomyśleć o dobrym dostępie do najcięższych mebli. Będzie dużo szybciej
i wygodniej.

4. Zabezpieczmy meble. Zwiążemy je sznurkiem, albo brązową taśmą.
Najbezpieczniejsza dla mebli będzie taśma przezroczysta. Brązowe
taśmy mają tę właściwość, że w 90% zostają na meblach, niszcząc ich
powierzchnię. Mocna taśma przezroczysta firmy, która specjalizuje się
w produkcji materiałów pakowych, jest dużo bezpieczniejsza. Także
związanie

drzwiczek

sznurkiem

nie

gwarantuje

nam

dobrego

zabezpieczenia. Drzwiczki będą "klapać", uderzać o siebie i o mebel.

5. Po co oni wyciągają te półki i szuflady? Co, ciężko im?
Półki oraz szuflady wyciągamy nie dlatego, by meble były lżejsze, ale ze
względu na bezpieczeństwo mebli. Półka może łatwo zsunąć się na
schodach z mocowania upadając na dno szafy czy szafki i rysując je. To
niebezpieczne szczególnie w przypadku szklanych drzwiczek. Także
podczas jazdy półka może się zsunąć na wzniesieniu lub wybojach.
Szuflady czasem trudno dobrze zabezpieczyć inaczej, niż wyciągając je
z mebla.
To tylko niektóre z często popełnianych błędów. To przede wszystkim
doświadczenie

pozwala

ich

uniknąć.

Warto

zdecydować

się

na

specjalistów, ponieważ nie każdy wie, jak bez uszkodzeń przewieźć meble
i rzeczy osobiste, mimo, że to tak często wydaje się nam proste.

Jak Przygotować Pierwszą Przeprowadzkę?

Cała wiedza o przeprowadzkach w 5 minut!

Przygotowując się do przeprowadzki pierwsze, co powinniśmy zrobić, to
ustalić termin przeprowadzki i jak najwcześniej zarezerwować transport.
Najwięcej przeprowadzek - co zrozumiałe - odbywa się pod koniec miesiąca.
Nie warto więc zostawiać wszystkiego na ostatnią chwilę. Jeśli to nasza
pierwsza przeprowadzka, warto ustalić sobie listę rzeczy do zrobienia - zwykle
musimy wykonać wiele różnych zadań prawie jednocześnie: oddać zwalniane
mieszkanie, odebrać klucze do nowego, spakować się, rozpakować. Czasem
dochodzi do tego odebranie dziecka, znalezienie opieki nad naszym
zwierzakiem. Warto też wcześniej umówić się na odbiór kluczy zastrzegając

przy tym, że plany mogą się przesunąć o godzinę w przód lub wstecz.
Jeśli nie mogą sobie Państwo pozwolić na wzięcie wolnego w pracy lub
chcą państwo, by przeprowadzką zajęli się od początku do końca
specjaliści można wybrać pełną usługę naszej firmy, w czasie której
pracownicy nie tylko przeniosą i przewiozą, ale i spakują wszystkie,
nawet te najdrobniejsze Państwa rzeczy.
Jeśli

zdecydujemy

się

pakować

sami,

to
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o przygotowaniu kartonów, worków, taśm, folii. Przydadzą się na pewno.
Warto pamiętać, że zbyt duże kartony mogą się łatwo rozpaść, zbyt małe też ze zrozumiałych względów - na niewiele się zdadzą.
Oczywiście jeśli nas Państwo uprzedzą wszystkie potrzebne materiały
przywieziemy odpowiednio wcześniej.
Ponadto warto pamiętać o tym, o czym w takich momentach zapominamy
najczęściej - o zadbaniu o siebie. Warto zaopatrzyć się w wodę, spakować
osobno jedzenie, przygotować dodatkowy posiłek. Będziemy sobie za to na
pewno wdzięczni.

W tym miejscu przekażemy Państwu kilka istotnych wskazówek, którymi należy się
kierować w trakcie przeprowadzki. Wskazówki te dotyczą głównie tego jak zabezpieczyć
transportowane mienie. Będą one niezbędne, gdy zaryzykujesz i na własną rękę zrobisz
przeprowadzkę .
Oto kilka fundamentalnych zasad:
Wszelkie przedmioty (meble, sprzęt AGD itd.) zakończone ostrymi krawędziami, zanim
zostaną umieszczone na samochodzie powinny mieć te krawędzie zabezpieczone.
Określone grupy przedmiotów powinny być posegregowane i opisane w kartonach (szkło,
porcelana, płyty CD, kasety). Przedmioty szczególnie narażone na zniszczenie powinny być

zabezpieczone specjalną gąbką. Meble: zabezpiecz drzwiczki przed otwieranie specjalną
taśmą klejącą. Ostre uchwyty z mebli – wymontuj. Opróżnij szafki przed wyniesieniem
z pomieszczenia. Po załadowaniu szafek na samochód możesz ponownie je wykorzystać
i umieścić tam odzież, pościel itp. RTV, AGD - jeśli to możliwe - zapakuj sprzęt RTV i AGD
w oryginalne kartony i opakowania. Jeśli nie posiadasz oryginalnych kartonów, zgłoś się do
nas. Zabezpiecz kable wychodzące z urządzeń.Instrukcje obsługi poszczególnych urządzeń
umieść w kartonach poszczególnych urządzeń.Lampy i żyrandole - lampy i żyrandole
zapakuj do kartonów. Kartony z lampami i żyrandolami umieść i przymocuj na samej górze
zapakowanych w samochodzie przedmiotów. Szkło, porcelana, lustra - jeśli posiadasz
specjalne kartony z przegrodami to umieść oddzielnie każdy szklany element
w przegrodach. Jeśli takich kartonów nie posiadasz zawiń każdą szklaną rzecz w papier lub
piankę. Lustra umieść w specjalnych podłużnych kartonach i owiń dodatkowo tekturą
falistą bądź pianką

