
10/11/21, 3:34 AM بھترین باربری کیانپارس با بیمھ 100میلیون رایگان | خونھ بار

https://www.khoonebar.ir/shipping-in-kianpars/ 1/9

حمل و نقل اثاثیه منزل وبالگ  بار�ری ک�ان�ارس اهوازبار�ری ک�ان�ارس اهواز
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بهتر�ن بار�ری ک�ان�ارس

آموزش بسته بندی اثاثیه منزل 

آموزش پک و بسته بندی 

اتوبار تهران�ارس 

اتوبار ک�ان�ارس 

اس�اب کشی ک�ان�ارس 

بار�ری تهران�ارس 

بار�ری ولنجک 

بار�ری ک�ان�ارس 

بسته بندی اثاثیه منزل 

بسته بندی اثاثیه منزل تهران 

بسته بندی اثاثیه منزل تهران�ارس 

بسته بندی اثاثیه منزل در شرق تهران 

بسته بندی اثاثیه منزل در غرب تهران 

بسته بندی اثاثیه منزل ولنجک 

بسته بندی اس�اب منزل در تهران 

بسته بندی ��انو تهران 
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هستیم ما بهتر�ن بار�ری
خونه بار بهتر�ن بار�ری ک�ان�ارس می باشد و به خوبی و درستی در ا�ن حوزه اس�اب کشی فعالیت
می کند تیم ا�ن مجموعه بس�ار حرفه ای و �زرگ است و عالوه �ر ا�ن که اس�اب کشی در ک�ان�ارس

انجام می دهند کل شهر اهوازو سراسر کشور را پشتی�انی می کند .

 شما اگر ن�از به اس�اب کشی دارید حتمًا با مجموعه خونه بار  تماس گرفته و خدمات خوب و با
کیفیت از آنها تحو�ل بگیرید شرکت بار�ری خونه بار دارای کارگران مجرب و دوره دیده است قبل از

اینکه کارگر را استخدام کنیم دوره آموزشی �رگزار می کنیم و بعد از قبول شدن در دوره کارگر مورد نظر
مشغول به کار می شود و همچنین خدمات بسته بندی اس�اب منزل اهواز و سراسر کشور انجام می

دهند که ا�ن شرکت دارای یک تیم آقا و خانم جهت بسته بندی است.

اتوبار ک�ان�ارس با دقت وسا�ل شما را جابجا می کند

ک�ان�ارس

بهتر�ن بار�ری تهران�ارس 

بهتر�ن بار�ری ک�ان�ارس 

بهتر�ن حمل ��انو تهران 

جابجا�ی ��انو اهواز 

جابجا�ی ��انو تهران 

جعبه و کارتن �رای اس�اب کشی 

جعبه کارتن اس�اب کشی 

حمل ��انو اهواز  حمل ��انو 

حمل ��انو تهران 

حمل ��انو در اهواز 

حمل ��انو د�واری اهواز 

حمل ��انو رویال اهواز 

خدمات بسته بندی 

خرید جعبه کارتن �رای اس�اب کشی 

خرید مبل دست دوم 
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چگونه به بار�ری ک�ان�ارس اعتماد کنیم؟

بار�ری ک�ان�ارس یا همان خونه بار متشکل از بهتر�ن تیم بار�ری که تمام اصول و قوانین اس�اب
کشی در ک�ان�ارس را به خوبی می دانند، ا�ن مجموعه دارای کارگر منظم و آراسته و خوش اخالق و

همچنین ماشین های مسقف عالی و راننده های خوب توانسته است سمت بهتر�ن بار�ری
ک�ان�ارس را به خود اختصاص دهد.

آیا ا�ن بار�ری وسا�ل منزل را �یمه می
کند؟

بله، اولین اقدامی که بار�ری ک�ان�ارس انجام می دهد رد کردن �یمه وسا�ل مشتری است و الزم به
ذکر است ا�ن بار�ری تا سقف100میلیون تومان �یمه رایگان دولتی �رداخت می کند ، که �یشتر

بار�ری ها تاسفق30تومان �یمه رایگان دارند.

بار�ری ک�ان�ارس از چه ا�زاری استفاده می
کند؟

ا�ن بار�ری از ا�زار های مختلفی جهت بلند کردن وسا�ل استفاده می کند، مانند:حمل ��انو و یخچال
های ساید و خیلی چیزهای دیگر که امکان بلند کردن آن ها بدون ا�زار نمی شود ما از تسمه و با با

چند دستگاه دیگر به راحتی وسا�ل شما را جابه جا می کنیم.

کارتن جعبه اس�اب کشی 

کارتن و جعبه اس�اب کشی

تبلیغات

تبلیغات
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با بار�ری ک�ان�ارس وسا�ل شما با ا�زارهای مختلف جابجا می
شوند، تا صدمه نبینند

کالم آخر:
ما بی صبرانه منتظر تماس شما عز�زان هستیم و امیدوارم بتوانیم تمام ن�ازهای شما را �رآورده کنیم 
اگر ن�از به بسته بندی اثاثیه منزل در اهواز ن�از دارید یک سری به مقاله ما �زنید و مطالعه فرمائید
به شما کمک می کند که چجوری اس�اب منزل خود را پک و بسته بندی کنید.و �رای درک �یشتر ا�ن

مقاله حتما به مقاله بار�ری اهواز سر �زنید توضیحات �یشتری درآن قرار دادیم.

خونه بار سواالت متداول در مورد
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بله، ا�ن بار�ری کارگران مجرب و دوره دیده دارد و از ا�زار روز دن�ا استفاده میکند.

آیا ا�ن بار�ری بهتر�ن بار�ری ک�ان�ارس است؟ 

آیا وسا�ل ما �یمه می شوند 

Parsa ۱۴۰۰ ,۱۹ مهر 

دسته بندی نشده حمل و نقل اثاثیه منزل 

بهتر�ن بار�ری ک�ان�ارس بار�ری ک�ان�ارس اس�اب کشی ک�ان�ارس اتوبار ک�ان�ارس 

بار�ری تهران�ارس 
قبلی
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https://www.khoonebar.ir/tag/%d8%a7%d8%aa%d9%88%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%da%a9%db%8c%d8%a7%d9%86%d9%be%d8%a7%d8%b1%d8%b3/
https://www.khoonebar.ir/freight-in-tehranpars/
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مطالب مرتبط

بار�ری تهران�ارس
دسته بندی نشده

بار�ری ولنجک
 , 

 ,
حملپک و بسته بندی اثاثیه منزل

دسته بندی نشدهو نقل اثاثیه منزل

حمل ��انو تهران
 , دسته بندی نشدهحمل ��انو

با عنوان parsa وارد شده اید. خارج می شوید؟

دیدگاهتان را بنویسید
دیدگاه

بدون دیدگاه 

https://www.khoonebar.ir/freight-in-tehranpars/
https://www.khoonebar.ir/freight-in-tehranpars/
https://www.khoonebar.ir/category/%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%87%e2%80%8c%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%d9%86%d8%b4%d8%af%d9%87/
https://www.khoonebar.ir/freight-in-velenjak/
https://www.khoonebar.ir/freight-in-velenjak/
https://www.khoonebar.ir/category/%d9%be%da%a9-%d9%88-%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%d8%a7%d8%ab%d8%a7%d8%ab%db%8c%d9%87-%d9%85%d9%86%d8%b2%d9%84/
https://www.khoonebar.ir/category/%d8%ad%d9%85%d9%84-%d9%88-%d9%86%d9%82%d9%84-%d8%a7%d8%ab%d8%a7%d8%ab%db%8c%d9%87-%d9%85%d9%86%d8%b2%d9%84/
https://www.khoonebar.ir/category/%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%87%e2%80%8c%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%d9%86%d8%b4%d8%af%d9%87/
https://www.khoonebar.ir/moving-piano-to-tehran/
https://www.khoonebar.ir/moving-piano-to-tehran/
https://www.khoonebar.ir/category/%d8%ad%d9%85%d9%84-%d9%be%db%8c%d8%a7%d9%86%d9%88/
https://www.khoonebar.ir/category/%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%87%e2%80%8c%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%d9%86%d8%b4%d8%af%d9%87/
https://www.khoonebar.ir/wp-admin/profile.php
https://www.khoonebar.ir/wp-login.php?action=logout&redirect_to=https%3A%2F%2Fwww.khoonebar.ir%2Fshipping-in-kianpars%2F&_wpnonce=d5a0ddff9a


10/11/21, 3:34 AM بھترین باربری کیانپارس با بیمھ 100میلیون رایگان | خونھ بار

https://www.khoonebar.ir/shipping-in-kianpars/ 8/9

فرستادن دیدگاه



تماس با ما: 09011447878 

خدمات بار�ری در سراسر کشور

mailto:moving@yoursite.com
https://www.aparat.com/khoonebar
https://www.instagram.com/khoonebar/
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تمام حقوق مادی و معنوی �رای خونه بار محفوظ می باشد. طراحی شده توسط پارساافشار

https://sazika.ir/

