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Instrukcja przygotowania mebli do przewozu
Międzynarodowego
1. Łóżko:
a) zagłówek – należy zabezpieczyć odpowiednio przed
uszkodzeniami folia pęcherzykowa oraz taśmą
klejąca. Szczególną uwagę należy zwrócić na
krawędzie zagłówka.
b) Rama – należy rozkręcić na mniejsze
elementy oraz zabezpieczyć, jeśli to możliwe każde z osobna folią
pęcherzykową lub parami wg. długości.
c) Deski, szczeble – należy ułożyć je jedna na drugą i skleić taśmą klejącą z obu stron, jeśli paczka
będzie za wysoka zrobić dwa słupki
2. Sofa/wersalka
a) prosimy o zabezpieczenie tych mebli folią pęcherzykową poprzez
szczelne owiniecie całej sofy, szczególną uwagę należy zwrócić na boki
i górę oparcia.
b) Boki sofy/wersalki dodatkowo należy zabezpieczyć kartonem, ponieważ meble zwykle są przewożone w pozycji pionowej.
c)

Nogi sofy/wersalki dla możliwości wniesienia lub wyniesienia z
mieszkania/domu zaleca się ich odkręcenie.

3. Biurka/komody
a) Rozkręcone meble powinny być spakowane w paczkach o podobnych
rozmiarach (np. 2 boki biurka sklejone taśmą i zabezpieczone folią pęcherzykową), Blat zapakowany osobno, owinięty folią pęcherzykową.
Szczególna uwagę zwrócić na rogi.
b)Mebel transportowany w całości - należy zabezpieczyć folia pęcherzykową na całej powierzchni mebli.
c) UWAGA: przed zabezpieczeniem mebli szuflady powinny być opróżnione i zabezpieczone przed wysunięciem.

4. Fotele/pufy/podnóżki.
a) należy zabezpieczyć w większości przypadków folią pęcherzykową
b) fotele biurowe – istotną rzeczą jest zabezpieczenie podłokietników i oparcia fotela (są to elementy narażone na zarysowania)

5. Stoły
a) Powinno się zabezpieczać przede wszystkim na krawędziach
grubym kartonem lub specjalnymi narożnikami (jeśli stół jest
rozkładany należy wyciągnąć wszystkie elementy oraz odkręcić
nogi)
b) Nogi powinny być spakowane razem w miarę możliwości
6. Regały /witryny /biblioteczki
a) Jeśli nie zachodzi taka potrzeba mogą być transportowane w całości i zabezpieczone stretch filmem lub folią pęcherzykową
Ważne; przed owinięciem należy wyciągnąć z regału półki lub inne luźne elementy
b) Półki drewniane lub szklane należy opakować w folie pęcherzykową lub karton
oraz oznaczyć odpowiednią taśmą lub naklejką (jeśli jest szklana).

7. Lampy
a) Lampa stojąca – należy odmontować klosz lub abażur, zabezpieczyć ja folią pęcherzykową i jeśli jest taka możliwość i rozmiar pozwala na to trzeba je umieścić w kartonie. Podstawa lampy powinna zostać zabezpieczona mocnym kartonem. Jeśli jest taka możliwość lampa powinna być złożona
b) lampki nocne - Abażur należy odkręcić a trzon i podstawa powinny
być zabezpieczone folią pęcherzykową.

8. Krzesła
a) Krzesła - w zależności od wielkości można je pakować razem – poprzez owiniecie stretch filmem po
dwa lub trzy krzesła, szczególną uwagę należy zwrócić na siedzisko. Można też zapakować je
pojedynczo ta jak fotel – patrz punkt 4.

