PAKKEANVISNING
Kasserne skal samles korrekt, ellers falder bunden ud. Husk labels i begge ender af kassen.
Alt hvad der kan være i en flyttekasse skal pakkes i en flyttekasse.
IT udstyr, printere, lamper samt telefoner skal også pakkes i kasser så vidt muligt. Lad kasserne stå åbne.
Kassernes vægt må ikke overstige 15 kg.
Flyttekasser må kun fyldes til håndtagene. Pak hellere i to.
Glas, billeder og andre skrøbelige emner skal pakkes ind i f.eks. bobleplast, silkepapir eller tæpper.
Billeder som ikke kan være i en kasse skal blive hængende på væggen og mærkes.
Alle planter sættes i flyttekasser eller mærkes. Transport af planter sker dog på eget ansvar.
Diverse nøgler fra arkivskabe, skuffer m.v. tages ud, lægges i en kuvert og tapes på siden. Lås skuffe.
Hæve-sænkeborde køres i laveste stilling og låses
Borde, reoler, m.v. adskilles, og tømmes for indhold + evt. skuffer og hylder tages ud.
Løse hylder, reoler, sokler, m.v. skal mærkes individuelt
Kostbare + skrøbelige emner og andet af stor værdi SKAL meddeles til flyttekonsulenten inden det flyttes.
Ting der skal behandles specielt SKAL meddeles flytteformanden senest ved starten af flytningen.
Fortrolige ting /personalesager pakkes i flyttekasser med labels ”X + evt. int.”- Kasserne folieres.
Kampvåben (skydevåben, sværd, baronetter m.v.) må ikke transporteres af NORM.
Ting som er brandfarlige, eksplosive, giftige, ætsende eller lign. må ikke medtages. Ellers spørg.
Kolonialvare, rengøringsmidler m.m., som ikke hører under ovennævnte kategori pakkes i kraftige poser.
Transportsikring til op- og vaskemaskiner skal påsættes inden flytning.
Brug leverede mærkesedler på alle emner der skal flyttes, påfør tydeligt rum og placerings nr.
Husk sorte labels bruges til affald
Hav en tegning klar, så møbler og andet kan stilles direkte på den rigtige plads

Efter flytning
Fjern mærkesedlerne umiddelbart efter flytningen
Kasserne bedes sammenslået
Bestil afhentning af brugte tomme flyttekasser på telefon 71 999 887
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