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HULPMIDDELEN
De professionele manier waarop Top Movers te werk
gaat is ook te herkennen aan de wijze van verpakken en
de materialen die daarbij gebruikt worden.
Top Movers beschikt over een breed scala aan
speciale hulp- en transportmiddelen. Deze worden op
maat gemaakt om een optimale uitvoering van alle verhuiswerkzaamheden te waarborgen.

Verhuisdoos en boekendoos
De verhuisdoos is het bekendste en
belangrijkste materiaal van de verhuizer. Top Movers beschikt over zeer
sterke verhuisdozen, waar al uw kleine
goederen zoals servies, potten en
pannen, linnengoed etc. vakkundig in
verpakt worden. De verhuisdoos is
eenvoudig in elkaar te zetten en biedt
optimale bescherming aan
al uw waardevolle goederen.
Een kleinere uitvoering is de
boekendoos. Deze doos
is handzaam en makkelijk
te tillen. Hierin kunnen
boeken zonder probleem
verhuisd worden.

Hondje
Voor het rollend vervoeren van
kasten en meubilair, maar ook
voor dozen en bijvoorbeeld
schilderijboxen, wordt gebruik
gemaakt van het multi-inzetbare
‘hondje’. Dit stevige plateau op
vier zwenkwieltjes draagt bij aan
de efficiëncy en werkt tijd- en kostenbesparend.

Schilderijbox
De schilderijbox is een
kunststof box waarvan
de wanden bestaan uit
beschermende cellen.
Uw schilderijen worden
altijd zorgvuldig ingepakt in noppenfolie en
verhuisdekens voordat
ze in de schilderijbox
vervoerd worden. De box biedt tevens goede bescherming
tegen weersinvloeden. U bent ervan verzekerd dat uw
kostbare werken vakkundig en schadevrij verhuisd worden.

Garderobebox
Voor hangkleding worden
stevige garderobeboxen
gebruikt zodat kleding
kreukvrij opgehangen kan
worden. De garderobebox
biedt tevens goede bescherming tegen weersinvloeden en voorkomt
onnodig strijkwerk.
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Computainer
De computainer is vervaardigd van stevig kunststof
en biedt extra bescherming
aan computers en randapparatuur. De computerconfiguratie wordt, heel overzichtelijk, in één computainer
vervoerd zodat kabels e.d.
niet zoek kunnen raken.
Schokbestendige matten worden toegepast bij extra trillingsgevoelige apparatuur, zodat de kans op beschadigingen tot
een minimum beperkt wordt.

Diverse materialen
Uw verhuizer heeft diverse materialen die uw goederen beschermen,
zoals inpakpapier, noppenfolie, matrashoezen en verhuisdekens. Sleutel- of
onderdelendoosjes en afsluitbare onderdelenzakjes zorgen ervoor dat kleine
onderdelen niet zoek raken. Stickers kunt u gebruiken om op de verhuisdozen te plakken Hierop vermeld u de kamer in het nieuwe huis waar de doos
geplaatst moet worden.
Vraag uw verhuizer om advies. Hij geeft u graag nuttige tips zodat u uw
spullen veilig kunt inpakken.

Handige verhuistips
voor een
perfect verzorgde verhuizing
0800-TOPMOVERS
www.topmovers.nl

