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بهتر�ن بار�ری آبادان

اس�اب کشی  و بار�ری آبادان یکی از درگیری ها�ی است که هر ساله بس�اری
از افراد و خانواده ها با آن رو�رو هستند و در اکثر مواقع ممکن است به یک

معضل تبد�ل شود. البته در صورتی که با شرکت خدمات حمل و نقل
وسا�ل خانه با بهتر�ن امکانات آشنا ن�اشند! دلهره سالم رسیدن وسیله ها
به مقصد و �وجود ن�امدن مشکلی در ا�ن م�ان و مهمتر از همه جمع آوری

وسا�ل، از مهمتر�ن دغدغه های افراد در یک اس�اب کشی خواهد �ود.

اگر در شرف اس�اب کشی آبادان هستید، و به دن�ال شرکت مطمئن بار�ری
در آبادان با خدماتی مناسب می گردید، ما را همراهی کنید.

نکاتی که باید در ارت�اط با اس�اب
کشی وسا�ل و هر جابه جا�ی در

نظر داشته باشید
اس�اب کشی یکی از استرس زا تر�ن اتفاقات در �ین افراد یک خانواده می
تواند باشد. اینکه همه وسایلتان را تمام و کمال بسته بندی کنید و بدون

اینکه کوچکتر�ن آسیبی �بینند و یا مفقود شوند، به مقصد �رسند؛ کاری
وقت گیر، خسته کننده و انرژی �ر خواهد �ود.البته در ا�ن م�ان باید دو نوع

اس�اب کشی را در نظر داشته باشیم. اس�اب کشی که در داخل یک شهر
صورت می گیرد و یا اس�اب کشی �ین دو شهرستان.اگر قرار است اس�اب

کشی را خودتان یا یک شرکت معتبر بار�ری انجام دهید باید بعضی مسائل را
حتما در نظر بگیرید.

مثال اگر اس�اب کشی را خودتان انجام دهید به طور حتم هزینه کمتری را
متقبل خواهید شد و کنترل �یشتری �ر روی اوضاع خواهید داشت. اما کار و
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صرف نیروی جسمانی زیاد، به هم ریختگی �رنامه های دیگر از معایب آن
خواهد �ود.اما از طرف دیگر با وجود اینکه هزینه ها با سپردن کار به شرکت
های بار�ری �یشتر خواهد شد اما مسئولیت کمتر، مطمئن �ودن در ارت�اط با

جابه جا کردن اس�اب �زرگ و سنگین، مهارت باالی افراد در ا�ن بار�ری ها
و…از مزایای استفاده از ا�ن روش می باشد.فرقی ندارد در خود شهرستان

آبادان یا به قصد جا به جا�ی به مناطق دیگر، احت�اج به بار�ری آبادان را
داشته باشید، ما می توانیم با خاطری آسوده تمام وسیله های شما را به

مکان جدید منتقل کنیم.

اگر شما کار را به یک شرکت کاربلد بسپرید می توانید از بسته بندی مطمئن
و حرفه ای، عدم آسیب رسیدن به بدن تان، �یمه کردن وسا�ل تان و …

استفاده کنید. در قسمت بعد به شما خواهیم گفت که �رای اطمینان از یک
شرکت بار�ری باید چه مواردی را در نظر داشته باشید. (مخصوصا �رای

ساکنین آبادان که هدف ما در ا�ن مقاله هستند می خواهیم شرایط یک
شرکت خوب بار�ری در آبادان را با هم مرور کنیم)

بار�ری آبادان با دقت و کیفیت باال وسا�ل شما را جابجا می کند
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سواالت مهمی که باید از یک
شرکت بار�ری حرفه ای �پرسید

شما با طرح چند �رسش اساسی می توانید متوجه شوید که شرکت بار�ری
خونه بار مدنظرتان مطمئن و حرفه ای است یا خیر. حتما در مورد سابقه

شرکت، مجوز فعالیت، هزینه های حمل و نقل، تضمین سالمتی اس�اب و
وسا�ل در حین جابه جا�ی، �یمه جبران خسارت، تعداد کارگران و سابقه آنها

در ا�ن کار، سواالت الزم را �پرسید.

کارها�ی که �رای اس�اب کشی باید انجام دهید

اگر قصد اس�اب کشی را دارید و قرار نیست با کمک نیروهای شرکتی، بسته
بندی اثاثیه منزل در آبادان را انجام دهید، بهتر است بعضی کارها را لیست

کنید تا بهتر بتوانید از پس کارهای اس�اب کشی �ر��ا�ید:

�رای بهتر انجام شدن کارها و صرفه جو�ی در زمان، تمام کارها را
یادداشت کنید تا چیزی از قلم نیفتد.

�رای بسته بندی ن�از به جعبه های بس�ار مقاوم، چسب، طناب
ضخیم و … به اندازه کافی دارید.

بهتر است لوازمی مانند ظروف را قبل از جابه جا�ی بشو�ید تا در
محل جدید کار کمتری داشته باشید.

حتما قبل از قرار دادن وسا�ل مخصوصا شکستنی ها، در جعبه
ها، آنها را امتحان کنید تا مقاومت کافی داشته باشند.

دور تمام جعبه ها را سعی کنید با طناب ضخیم، محکم �بندید تا
استحکام و مقاومت آنها باالتر �رود.

تعداد نها�ی جعبه ها را بشمارید و در جا�ی یادداشت کنید تا
چیزی از قلم نیفتد.

روی جعبه ها را لیبل گذاری کنید تا �رای �یدا کردن و چیدن
وسا�ل، دچار سردرگمی نشوید.
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کشی

تبلیغات

تبلیغات

https://www.khoonebar.ir/
https://www.khoonebar.ir/tag/%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d8%ac%d8%b9%d8%a8%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d8%a7%d8%a8-%da%a9%d8%b4%db%8c/
https://www.khoonebar.ir/tag/%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d9%85%d8%a8%d9%84-%d8%af%d8%b3%d8%aa-%d8%af%d9%88%d9%85/
https://www.khoonebar.ir/tag/%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%86-%d8%ac%d8%b9%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d8%a7%d8%a8-%da%a9%d8%b4%db%8c/
https://www.khoonebar.ir/tag/%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%86-%d9%88-%d8%ac%d8%b9%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d8%a7%d8%a8-%da%a9%d8%b4%db%8c/
https://www.khoonebar.ir/freight-in-abadan/
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بهتر است وسا�ل گوشه دار و نوک تیز چوبی را که ممکن است �ر
اثر جا به جا�ی دچار آسیب و �ریدگی شوند، را با پالستیک ح�اب

دار یا مقوا و فوم �پوشانید تا دچار آسیب نشوند.
بهتر است مبل ها را با �وششی �پوشانید تا رویه پارچه ای آنها

کثیف و لکه دار نشوند.
 اجناس گرانقیمت خود مانند طال را با وسیله شخصی خود جا به

جا کنید.
در حین اس�اب کشی و جا به جا�ی مراقب باشید تا حشرات

موذی را به همراه جعبه های وسا�ل جا به جا نکنید.

البته اگر بسته بندی اثاثیه منزل در آبادان را به بار�ری ما بس�ارید، تمام ا�ن
کارها بدون زحمت و البته با دقتی بس�ار زیاد و کیفیتی مثال زدنی، �رای

شما انجام خواهد شد و شما می توانید آنها را در مقصد سالم و بی نقص و
در بهتر�ن شرایط تحو�ل بگیرید.

اتوبار آبادان منتظر تماس شماست

ویژگی های ما در زمینه بار�ری
آبادان:
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کیفیت بسته بندی اس�اب و اثاثیه که توسط شرکت صورت می
گیرد، به شکلی کامال ایمن و اصولی می باشد.( با کمک وسایلی

همچون، کارتن های چند الیه مخصوص، پالستیک های ح�اب دار و
غیره)

 پاسخگو�ی کامل در مورد هر نوع سوالی که شما داشته باشید.
کارگران حرفه ای �رای جا به جا�ی وسا�ل �زرگ و جعبه ها

انواع خودروهای متناسب با حجم وسا�ل شما �رای حمل و نقل
وسا�ل

زمان سرویس دهی به شما در اکثر روزهای هفته و ماههای سال
جلب رضایت همه جانبه شما از خدمات ما

�رای داشتن یک اس�اب کشی خوب ن�از نیست که حتما خودتان و خانواده
دست به کار شوید و از دیگر کارهای روزمره عقب �یفتید و در نهایت با

بدنی رنجور و آسیب دیده وارد محل جدید شوید. کار را به کاردان بس�ارید
تا به بهتر�ن شکل و کمتر�ن خسارت، اس�اب کشی داشته باشید.اهالی

محترم شهرستان آبادان، می توانند حمل و اس�اب کشی را به شرکت بار�ری
آبادان ما محول کنند. �یج اینستارگرام ما را دن�ال کنید

حمل بار آبادان در خدمت شماست

Parsa ۱۴۰۰ ,۱۹ مهر 

دسته بندی نشده 

https://www.instagram.com/khoonebar/
https://www.khoonebar.ir/author/parsa/
https://www.khoonebar.ir/2021/10/11
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/
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بار�ری آبادان اس�اب کشی آبادان اتوبار آبادان 

بهتر�ن بار�ری آبادان

بار�ری ک�ان�ارس
اهواز 

قبلی

مطالب مرتبط

بار�ری ک�ان�ارس
اهواز

, حمل و نقل اثاثیه منزل
دسته بندی نشده

بار�ری تهران�ارس
دسته بندی نشده

بار�ری ولنجک


,  ,
پک و بسته بندی اثاثیه

حمل و نقل اثاثیه منزلمنزل
دسته بندی نشده

با عنوان parsa وارد شده اید. خارج می شوید؟

دیدگاهتان را بنویسید
دیدگاه

بدون دیدگاه 

https://www.khoonebar.ir/tag/%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%db%8c-%d8%a2%d8%a8%d8%a7%d8%af%d8%a7%d9%86/
https://www.khoonebar.ir/tag/%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d8%a7%d8%a8-%da%a9%d8%b4%db%8c-%d8%a2%d8%a8%d8%a7%d8%af%d8%a7%d9%86/
https://www.khoonebar.ir/tag/%d8%a7%d8%aa%d9%88%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%a2%d8%a8%d8%a7%d8%af%d8%a7%d9%86/
https://www.khoonebar.ir/tag/%d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%db%8c-%d8%a2%d8%a8%d8%a7%d8%af%d8%a7%d9%86/
https://www.khoonebar.ir/shipping-in-kianpars/
https://www.khoonebar.ir/shipping-in-kianpars/
https://www.khoonebar.ir/shipping-in-kianpars/
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/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/wp-admin/profile.php
https://www.khoonebar.ir/wp-login.php?action=logout&redirect_to=https%3A%2F%2Fwww.khoonebar.ir%2Ffreight-in-abadan%2F&_wpnonce=6e29cd5a1b
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فرستادن دیدگاه



تماس با ما: 09011447878 

خدمات بار�ری در سراسر کشور

تمام حقوق مادی و معنوی �رای خونه بار محفوظ می باشد. طراحی شده توسط پارساافشار

mailto:moving@yoursite.com
https://www.aparat.com/khoonebar
https://www.instagram.com/khoonebar/
https://sazika.ir/

