
نکاتی که در اسباب کشی باید به آن توجه  آشنایی با
  کرد

اسباب کشی و جا به جایی لوازم به خصوص لوازم سنگین فعالیت بسیار دشوار و زمان بر می باشد و برای انکه به درستی انجام 
 :گیرد حتما باید در حین انجام آن نکاتی در نظر گرفته شود

 .اشته باشیداول این که بهتر است که یک لیست از تمامی اسباب و لوازم خود تهیه کنید و آن را به همراه د- 

 .دوم اینکه بهتر است برای انجام بسته بندی و لوازم از افرادی که با تجربه هستند مشورت بگیرید و کمک بخواهید-

سوم اینکه حتما از قبل در مورد محل قرار گیری لوازمی که با خود می برید تصمیم گیری کنید و البته این که -
 .جیدگنجایش فضا را با اسباب و لوازم خود بسن

بهترین کار این است که شما قبل از جا به جایی اسباب و لوازم بیخود و بال استفاده را دور بیاندازید و با خود حمل -
 .نکنید

 یک برنامه ریزی دقیق داشته باشید-

 .برای بسته بندی اسباب و لوازم به خصوص لوازم حساس و شکستنی حتما از افرادی کمک بگیرید-

 .این لوازم از شرکت های باربری تهران و اتوبار تهران کمک بگیریدبرای جا به جایی -

 .حتما از قبل کارتن هایی را برای جمع آوری وسایل جمع آوری کنید-

انجام تمامی نکاتی که در اسباب کشی باید به آن توجه کرد برای بهبود انجام عملیات اسباب کشی شما احتیاج است به همین 
 .مامی این موارد دقت کنید و آن ها را انجام دهیدعلت بهتر است که به ت

ممکن است که شما زمان الزم را برای انجام این فعالیت هایی از قبیل بسته بندی و یا جا به جایی لوازم را نداشته باشید به 
 .همین دلیل بهتر است که از شرکت های اتوبار و باربری کمک بگیرید که در این زمینه فعالیت می کنند

به عنوان یکی از بهترین شرکت هایی که در زمینه ی انجام فعالیت های اتوبار و باربری به خصوص در  رب تهرانباربری غ رکتش
و اتوبار آریاشهر و... می باشد که با هزینه هایی بسیار مناسب  اتوبار جنت آباد و اتوبار شهران محدوده ی غرب تهران به ویژه

 .و به صرفه اسباب و لوازم شما را برایتان جا به جا می کند
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