Flytteguide til private
Denne flytteguide er til for at lette processen for både dig og din flyttemand.
Læs venligst hele guiden, før du pakker ned.
1.

Flytning er en god anledning til at overveje, om det hele skal med, eller om der er noget, der skal smides ud.

2.

Reoler, kommoder, skabe, pengeskabe og lign. skal være tomme, når de skal flyttes.

3.

Alt indbo skal pakkes forsvarligt i flyttekasser, medmindre det er for stort til at være i en kasse. Husk at pakke
flyttekasserne, så de kan tåle at blive flyttet på. Mindre potteplanter mv. stilles samlet i én flyttekasse.

4.

Flyttekasser stilles på gulvet – aldrig på borde eller reoler, da dette giver anledning til ridser.

5.

Vægt på den pakkede flyttekasse: Hvis du kan se dig selv bære flyttekassen ned ad trappen, så kan flyttemanden
også bære den. Tommelfingerregel max 20 kg.

6.

Der skal påklistres labels på enden af kassen under håndtaget. OBS!
Der må kun skrives på labels – aldrig på kassen.

7.

Når skrøbeligt materiel pakkes, skal det gøres med omtanke:

8.

•

Fladskærme skal afmonteres fra væggen og stilles på gulvet. OBS: Plasmaskærme kan ikke tåle at ligge
ned. Tjek derfor, om din fladskærm er et plasma-tv og oplys din flyttemand, såfremt dette er tilfældet. Hvis
du har gemt kassen til din fladskærm, så pak den venligst heri. Det er lettere at flytte i en kasse, der er
bygget til det.

•

Computerskærme skal stilles stående ned i flyttekassen. Skærmen kan med fordel stilles med fronten mod
flyttekassens indvendige papside. Der må ikke stilles metal eller andre genstande op ad skærmen, da man
kan risikere at ridse den.

•

Lamper: pæren skrues ud af fatningen og pakkes separat. Lampeskærmen tages af, at indpakkes
omhyggeligt – pak herefter ned i en flyttekasse, hvis det er muligt.

•

Billedrammer med glas pakkes i pakkepapir eller bobleplast, før de kommes i kasser.
(Større malerier og billeder kommer i flyttetæpper på bilen, og skal derfor ikke i kasser)

•

Porcelæn og køkkengenstande indpakkes omhyggeligt og lægges i flyttekasser. Kom gerne puder, tæpper
eller viskestykker i bunden af kasser for stødabsorbering. Lav eventuelt papirkugler af pakkepapir til at
adskille de indpakkede genstande for ekstra beskyttelse.

Løse genstande som skruer, nøgler o. lign. skal lægges i poser, før de pakkes i kasser. På den måde undgås, at
genstandene falder ud af kassens håndtagshuller.

9.

Skarpe genstande, lægges i bunden af flyttekassen og gerne pakket med bobleplast eller pakkepapir, så
flyttemanden ikke skærer sig, når han tager fat i håndtagene på kassen.

10. Møbler med nøgler:
•

De tomme møbler og skabe mv. aflåses.

•

Nøglen kan enten gemmes i en flyttekasse, du kan huske, eller sættes fast på bagsiden eller undersiden
af møblet med tape. Husk at bruge tape, som sidder fast under flytningen, og som ikke sætter mærker,
når den tages af. Spørg eventuelt efter flyttetape hos din flyttemand.

11. Masterbox er en flyttekasse, som udvælges til at indeholde alle vigtige mindre genstande. I denne kasse bør man
samle følgende: Nøgler, fjernbetjeninger, skruer i poser, værdigenstande mv. Desuden kan kassen på større
flytninger pakkes med service og rent tøj – det er samme princip, som med håndbagage, når man skal rejse. Få
gerne din flyttemand til at give kassen tape, således at den kan skelnes let fra resten af læsset.

