
Flyttlådor

Flyttlådorna behöver vara kraftiga och försedda med handtag
Flyttlådorna skall väga max 20kg/styck
Porslin och glas packas med silkespapper, tidningspapper eller bubbelplast runt 
och placeras i botten av flyttlådan.
Skall lådorna märkas så görs detta på kortsidan.

Öppna flyttlådor används till

Krukväxter
Taklampor
Mindre tavlor
Använd bubbelplast eller motsvarande för extra skydd

Emballering av bubbelplast/wellpapp

Tv, tavlor samt speglar

Det som inte klassas som möbler och inte får plats i flyttlådor bör emballeras
Trädgårdsverktyg, gardinstänger och andra långa saker tejpas ihop till en bunt.

PACKTIPS & VILLKOR



Packning i Soppåsar

Oömma kläder, sängkläder, mjuka föremål.

Övrigt

Nedmontering av fastskruvade föremål på väggar monteras ned inför flytt. Detta 
såsom hyllor, lampor, byråar mm. 

Brandfarliga ämnen och övriga farliga ämnen tar vi inte med oss under 
flyttuppdraget. Detta såsom gasolbehållare, fyllda bensindunkar, 
brandsläckare mm.

På flyttdagen

Vi börjar alltid med flyttlådorna, se därför till att de står lätt tillgängliga och gärna 
staplade fyra på varandra. 

Allt som får plats i flyttlådor skall vara i flyttlådor. 

Vi hänvisar alltid till packtipsen ovan i första hand, du är alltid välkommen att 
kontakta oss om du har några frågor.

Bedömer vi att de finns risk för skador då packningen inte utförts enligt våra 
packtips så behåller Haynes Flytt AB rätten att lämna kvar detta.

Villkor, ansvar & avbokning

Packtipsen är ett försäkringskrav. När du väljer att anlita Haynes Flytt AB för ned-
packning & förberedelser så ligger ansvaret hos Haynes Flytt AB att packa och 
emballera ditt bohag. Bokar du endast flytthjälp ligger ansvaret hos dig som 
kund att packa ner och förbereda enligt våra riktlinjer. 

När du bokar med Haynes Flytt AB så godkänner du villkoren för avbokning och 
ombokning. 

Avbokning eller ombokning inom 24 timmar debiteras 40% av bokningens totala 
värde utan RUT-avdrag. 

Avbokningar eller ombokningar som sker inom 7 dagar efter 24 timmar debiteras 
med 20% av bokningens totala värde utan RUT-avdrag.

Bokningar har ångerrätt med 24 timmar från bokning innan villkor för avbokning 
och ombokning börjar gälla.


