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Sugestii si sfaturi pentru relocare 
 

De indata ce data mutarii se apropie te intrebi fara indoiala "cum ar trebui sa ma pregatesc?" 

Urmatoarele indicii si sfaturi au fost compilate de catre echipele noastre in relocare pentru a raspunde la 

aceste intrebari, fiecare punct joaca un rol important in sprijinirea lor pentru a va oferi o relocare neteda si 

fara probleme. Urmatoarele pot fi folosite nu numai ca un document de lucru in pregatirea pentru relocare 

dar de asemenea ca o lista de verificare finala cu privire la o zi inainte de relocarea ta. 
 

Ambalare si despachetare 

Daca serviciile de relocare includ ambalarea si despachetarea pentru tine, multe din problemele dvs sunt 

rezolvate, dar daca v-ati decis sa faceti dumneavoastra de ambalarea, atunci va rugam sa va asigurati ca 

recipientele/containerele/cutiile pe care le utilizati sunt suficient de solide pentru a permite stivuirea in masina 

de transport, fara a afecta continutul, si sa se asigure ca fiecare recipient/container/cutie nu este umplut 

peste nivelul de sus, care ar impiedica, de asemenea, stivuirea. 

Trebuie luat in considerare numarul de articole grele plasate in fiecare recipient/container/cutie, ca o cutie de 

carton plina de carti se poate dovedi imposibil sa se deplaseze chiar si pentru cel mai puternic membru al 

echipei de relocare. Umpleti recipientele/containerele/cutiile doar pe jumatatecu materiale grele si restul 

completati cu elemente mai usoare. 
 

Mobilier de dezansamblare/asamblare 

Cu acest tip de mobilier, demontarea si re-montarea daca nu sunt asigurate Serviciul de Relocare atunci 

persoana cea mai potrivita pentru a demonta si re-asambla aceste accesorii este persoana care le-a montat 

initial, iar acest lucru ar trebui sa fie efectuat inainte de sosirea echipei de relocare. 
 

Lenjeria de pat 

Toate lenjeriile de pat trebuiesc pliate si puse pe pat gata pentru ambalare, daca Serviciul de relocare 

include acest serviciu. 
 

Mansarde si Poduri 

Continutul de podurilor si mansardelor ar trebui sa fie sortate si plasate intr-un dormitor sau un alt loc 

convenabil, inainte de sosirea echipei noastre relocare. Aceasta asigura ca ele pot fi vazute si nu impiedica 

nimic sa fie uitate. 
 

Mutari in depozit 

Daca relocarea se face in depozit, asigurati-va ca toate hartiile cu date personale si documente sunt pastrate 

la loc singur. Se va dovedi costisitor pentru a deschide recipientele/containerele/cutiile si a cauta un 

document de conducere sau pasaport, care este in mod neasteptat necesar. 
 

Aragaze / masini de spalat / Frigidere si congelatoare 

Acestea ar trebui sa fie deconectate inainte de sosirea personalului nostru. Masinile de spalat automate 

trebuie sa fie asigurate pentru a evita deteriorarea, cu elementele de prindere livrate la achizitionare sau 

obtinute de la agentii locale de service autorizate. Frigidere si congelatoare trebuie spalate cu o solutie 

concentrata de bicarbonat de sodiu si apa fierbinte - dar nu detergent - pentru a evita mirosurile neplacute. 

Acestea ar trebui sa fie apoi uscate complet. Pentru echipa noastra de relocare este strict interzis sa se 

atinga de orice aliment care il poate contamina. 
 

Perdele/Jaluzele/Tablouri/Elemente fixare pe pereti 

Toate acestea ar trebui sa fie date in jos inainte de sosirea echipei noastre relocare. Va rugam sa indicati si 

obiectele de mare valoare pentru a se putea asigura suplimentar pe perioada transportului. 
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Imbracaminte 

Orice imbracaminte deja aflata pe umerase poate ramane pe acestea ca vom oferi cutii de carton speciale in 

care vor fi ambalate aceste haine. Toate celelalte articole de imbracaminte ar trebui sa fie ambalate in valize 

ca si in cazul unei pregatiri pentru o vacanta. In general, comode care contin haine pot fi mutate complet - va 

rugam sa confirmati cu Serviciul de mutari. 
 

Bibelouri/Sticle/Ornamente & Carti 

Bibelouri/Sticle/Ornamente & Carti si carti pot fi lasate in dulapuri si rafturi echipa noastra de relocare le va 

impacheta (in cazul in care acestea au fost incluse in oferta). Este responsabilitatea clientului de a verifica ca 

toate dulapurile au fost golite. 
 

Hi-Fi si echipamente Video 

Acest tip de echipament este cel mai bine mutat in ambalajul original dar in cazul aparatelor sensibile (Pick-

up, etc) bratul de inregistrare sau alte componente se vor asigura corespunzator de catre proprietar in 

conformitate cu instructiunile producatorului inainte ca echipa noastra de relocare sa soseasca. 
 

Produse alimentare 

Produsele alimentare nu pot fi mutate in depozit. Cand fac parte dintr-o relocare directa de la o casa la alta, 

ar trebui sa fie luate in grija proprietarului pentru a se asigura de securitatea alimentelor. Daca oferta de 

relocare include si relocarea alimentelor acestea vor fi securizate in ambalaje aseptice de catre proprietar 

transportul acestora fiind facute conform conditiilor de pastrare inscrise pe etichetele produselor. 
 

Continutul din garaje si gradini 

Acestea trebuie sa fie sortate in avans, orice gunoi aruncat si instrumentele si sculele de gradinarit curatate 

si impachetate pentru usurinta de transport. In niciun caz nu ne vom muta cutii vechi de vopsea, creozot, 

parafina, chibrituri, butelii de gaz sau obiecte similare, deoarece acest lucru invalideaza complet orice 

asigurare si este posibil sa fie un pericol pentru mediu cat si alte pericole pe perioada mutarii. Orice alte 

recipiente sau sticle trebuie sa fie sigilate si securizate de catre proprietar pentru a preveni scurgerile. 
 

Animale de companie 

Animale de companie ar trebui sa calatoreasca cu familia. Animalele pot deveni foarte agresive atunci cand 

vor vedea casa familiei ca este mutata si pot ataca membrii din echipa noastra relocare. Este reconfortant 

pentru animale sa fie cu familia. Va rugam sa indepartati animalele de companie din calea echipei de 

relocare in timp ce colectarea si livrarea de mobilier are loc. 
 

Stocarea pe termen lung 

Masuri suplimentare trebuie sa fie luate pentru aparate de uz casnic si bunuri care vor fi stocate peste trei 

luni. Masini de spalat si masini de spalat vase trebuie sa fie complet golit de apa si umezeala, mucegaiiul si 

corodarea de componente poate avea loc atunci cand aceste aparate nu sunt utilizate pentru o perioada 

considerabila de timp. Va rog ajutati-ne pentru a va ajuta sa va mutati sigur, repede si fara probleme. 
 

Accesul la proprietatea dvs. 

Accesul la si de la usa din casei voastre este esentiala pentru vehiculele noastre. 

Va rugam sa discutati cu vecinii in prealabil ca un vehicul mare va fi parcat in fata casei tale si poate provoca 

un anumite inconveniente pentru acestia. 

De asemenea, in interiorul casei tale asigurati-va ca coridoarele si scarile sunt lasate complet libere pentru 

echipa noastra relocare. 


