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  مینی سیتیباربری 

 اتوبار و باربرینحوه جابجایی نمودن شیشه های بزرگ مربوط به میز نهار خوری در اثاث کشی و حمل منزل در 

 چگونه میباشد ؟  مینی سیتی

وسایلی می باشند که از وسایل حساس و شکستنی از جمله شیشه های مربوط به میز های ناهار خوری از جمله 

حساسیت باالیی برخوردار بوده وخانواده ها همیشه نگران این هستند که نکند در حین جابجایی و در پشت 

امروزه  . ماشین شکسته شوند باید گفت که برای حمل نمودن چنین وسایلی از روش های خاصی استفاده میکنند

ان را به جلب نموده و بدون داشتن تجربه کافی در اثاث کشی بسیاری شرکت های باربری با تبلیغات دروغ مشتری

و بدون دارا بودن مجوز رسمی به این امر مهم می پردازند. همین عوامل سبب می شود به این امر مهم توجه 

خاصی نداشته باشند و در هنگام حمل وسایل شکستنی ازجمله شیشه های ناهار خوری برای بارچینی به پشت 

 .مایند و گاها سبب شکستن این وسیله مهم می شوندماشین عجله ن

در نتیجه از آنجایی که این قبیل از وسایل ها فاقد هرگونه بیمه نامه از سمت شرکت باربری می باشد خسارت 

برعهده خود مشتری می باشد و شرکت باربری از پرداخت خسارت پرهیز می کند آنچه که می توان برای حمل 

ز در حمل شیشه های می مینی سیتیاتوبار غدغه بیان نمود این می باشد که باربری و موفقیت امر و بدون د

ناهار خوری و دیگر وسایل شکستنی حساس با دارا بودن تجهیزات مورد نیاز و کامال پیشرفته این قبیل وسایل 

 .را بدون هیچ خسارت و شکستگی به مقصد مورد نظر حمل می نماید

  

 

  

  مینی سیتیباربری 



ین امر مهم و حساس توسط چند کارگر با تجربه و مجرب که دارای سابقه کار در بسیاری از پروژه های بزرگ را ا

دارد انجام می گیرد . برای حمل این قبیل شیشه ها و سایر وسایل از راهپله های که بسیار باریک و بد فرم می 

ستفاده نمودن بهترین تجهیزات و با بکارگیری با ا مینی سیتیباربری   باشند تیم حرفه ای و همیشه در صحنه

از بهترین راه حلهای حمل و نقل و بدون کوچک ترین ضربه رساندن به وسایل باارزش با حملی ایمن آن ها را تا 

 .حمل میکند ( ...و بار وانت – بار نیسان –پشت ماشین های حمل و نقل ) خاورهای مسقف 

یشه های بزرگ در راه پله های باریک به خود کارگر نیز آسیب چرا که ممکن است در سبب شکسته شدن ش

برساند و هم باعث از بین رفتن وسایل با ارزش شما شود با وقوع پیوستن چنین اتفاقی دو طرفین با هم درگیر 

شده و همین سبب ماندگاری یک خاطر بد در ذهن مشتری از یک اثاث کشی می شود برای حمل نمودن شیشه 

کارگر استفاده کرد به نوعی حمل چنین میزهایی بدین گونه میباشد که  3ری به طور اصولی باید از میز نهار خو

دو کارگر آشنا به کار از دو سمت یکی از سمت راست و دیگری از سمت چپ میز را هم زمان بلند می کنند و 

حفظ میکند. این روش بلند فرد سومی که به عنوان یک اهرم امر می کند از وسط تعادل وزن را از دو طرفین 

نمودن وسیله باعث مشود در راه پله ها میز به جایی برخورد نکرده و خط و خشی روی آن نیافتد و به راحتی تا 

پشت ماشین در کوتاه ترین زمان حمل شود. برای حفظ ایمنی بشتر بهتر است قبل از حمل نمودن هر وسیله ای 

د حوله های پرزدار و نایلون های حبابدار تمام سطح کارا را می پوشانید. با استفاده از تجهیزات بسته بندی مانن

و با وسایل مثل طناب آن را محکم می کنید برای افزایش ایمنی درحمل وسایل منزلتان بهتر است از صفر تا 

 بسپارید. و بدون کوچک ترین دغدغه مینی سیتیاتوبار در صد یک اثاث کشی را به گروه حرفه ای باربری 

 . ای نقل مکان نمایید

  

  مینی سیتیباربری 

با دارا بودن شعبات متعدد و همراه با سابقه طوالنی و همکاری در بسیاری از پروژه های بزرگ حمل و نقل در 

تمامی مناطق تهران فعالیت داشته و این امکان و فرصت طالیی را برای همشهریان و مشتریان عزیز که ساکن 

قرار دارند و زندگی میکنند بتوانند به  مینی سیتیم می سازد. تا در هر نقطه ای از تهران می باشند فراه

صورت تمام وقت حتی در ایام تعطیالت از خدمات این اتوبار و باربری بهرمند شده و استفاده مفیدی کنند و در 

ر هر شوند د بهره مند مینی سیتیباربری با سابقه سریع ترین زمان ممکن از بهترین سرویس های این 

کجای تهران بزرگ که قرار دارید دیگر نگران جابجایی و اثاث کشی و حتی بسته بندی لوازم اداری و خانگی خود 

 .نباشید ما همیشه و همه حال امید دهنده روزهای سخت شما عزیزان هستیم

با  حمل بار سنگین فقطو در سختی ها شما را تنها نمی گذاریم تنها کافی است در صورت نیاز به بسته بندی و 

به تمامی دردسرهای اثاث کشی با آسان ترین روش خاتمه دهید و  مینی سیتیاتوبار یک تماس با این گروه 

با خیالی آسوده همراه با تیم حرفه ای و خوش اخالق همراه شوید که با یک برنامه ریزی هدف مند تر به راحتی 

نچه که از یک جابجایی می خواهید می توانید دست یابید فشار های هرچه تمام تر در کوتاه ترین زمان ممکن به آ



روحی و جسمی وارد شده بر روی اعضای خانواده ناشی از اثاث کشی برنامه ریزی نشده بخصوص برای جابجایی 

تجاری و حمل بار به سایر شهرستان ها امری طاقت فرسا بوده و اگر به درستی برنامه ریزی نشود مشکالت بزرگی 

ا به همراه خواهد داشت و همین امر سبب رنجش خاطر تک تک اعضای خانواده شده و اثاث کشی را به یکی ر

از بد ترین خاطرات خانواده تبدیل می کند ما توانسته ایم آنچه را که در طی چنین سال آموخته ایم به مرحله 

ییم بهترین سروس های حمل و نقل درصد را به مشتریان هدیه نما 011عمل برسانیم و رضایت مندی و تضمین 

بهترین ماشین های بزرگ برای حمل بار تجاری اعم از خاور های موکت کاری شده همراه با سقفی بسته و دارا 

 کتمو بزرگ های کامیون و بار کامیونت –بودن سیستم های استاندارد وتایید شده شما را همراهی خواهیم کرد 

به همراه داشتن بهترین تجهیزات و بار چین های حرفه ای به هراه راننده  و تمیز با منظم بصورت و شده کاری

به صورت درون شهری و برون  01ای با تجربه در اختیار شما قرار خواهد گرفت تمامی حمل و نقل های باربری 

ا مشهری بوده و در اسرع وقت همراه با تعداد کارگری مشخص با بهترین تجهیزات در حال خدمت رسانی به ش

 . هستند

  

 شیوه های جدید اثاث کشی | تهران پارسباربری 

می دانیم که دغدغه شما عزیزان برای یافتن یک سیستم حمل و نقل و اتوبار ای که به  : تهران پارسباربری 

اشد باید به روز و کامال پیشرفته ب تهران پارساتوبار صورت قانونی کار میکند و تجهیزاتی که استفاده می کند 

به این امر اهمیت میدهید که کارگر و کارکنانی که شما را در این پروژه همراهی خواهند نمود دارای سابقه  و

کاری باال با اخالق باشد و وسایلی که شما در اختیار باربری قرار می دهید از آن جایی که دارای ارزش باالیی بوده 

این اطمینان را باید فراهم نماید که کاال و وسایل در  بنابراین باربری که قرار است و سایر شما را حل نماید

ابتدای شروع پروژه توسط شرکت بیمه شده تا در صورت بروز هر گونه مشکل و خسارت بتوانید از شرکت بیمه 

هزینه آن را دریافت نمایید این بار بری توانسته دغدغه های شما عزیزان را به صورت کامل مدیریت نماید 

زم های الهای این منطقه پیگیریکوچهبا شناخت کامل از مناطق موجود در تهران کوچه و پس پارستهران باربری 

را برای انجام یک حمل و نقلی که دارای تجهیزات و امکانات الزم را دارد فراهم نماید این باربری در جهت 

ای و رانندگان زبده و کاری برای افزایش کارایی و بازدهی باال از باربری خود توانسته است با چین های حرفه

انجام صحیح کاراته توسط  تهران پارساتوبار انجام انواع حمل و نقل درون شهری و برون شهری استفاده نماید 

 کارکنان و با سالمت و امنیت کامل رساندن اساسی مردان از اعتبارات باالی این باربری محسوب می شود

 اتحادیهمجوز رسمی از  | تهران پارسباربری 

 

دارای مجوز رسمی از اتحادیه فعالیت کامالً قانونی دارای پشتکار باال برای پیمودن قله های  : تهران پارسباربری 

جهت رفع نیازهای شما عزیزان و  تهران پارساتوبار موفقیت همراه با یک برنامه ریزی هدفمند و فوقالعاده 

ده ها ما در تالشیم تا ترک نیازهای شما را برآورده کنیم و تهیه سرویس های مناسب متناسب با نیاز به خانوا

این خود به مرور زمان سبب جلب رضایت مشتریان شده و سبب می شود که خانواده هایی که برای اولین بار 



رائه ا تهران پارسباربری تجربه حمل و نقل را با این باربری داشتن به عنوان مشتریان دائم شناخته شوند 

 تهران بزرگ شهر ساکن گرامی های خانواده و  عزیز همشهریان به نقل و حمل خدمات و  ویس هایبهترین سر

 و تجهیزات بهترین با همراه نوین کامال و جدید هایشیوه با سریع بارگیری و کار در تر تمام چه هر راحتی برای

ه به ایده پردازان برای رسیدن به قله العادمدیریت خارق یک با همراه هستیم شما کنار در ما  دنیا روز امکانات

در این عرصه کاری همراه با انتقادات و نظرات سازنده شما عزیزان در زمینه  تهران پارساتوبار های موفقیت 

 های بسته بندی حمل بار بارچینی موفق و خدمات حمل جهیزیه عروس

 بکارگیری تکنیک های کاربردی | تهران پارسباربری 

 

اقالم شکستنی و با ارزش منزل شما عزیزان با تکنیکی کامال پیشرفته و عالی بسته بندی : ارستهران پباربری 

ار اتوبو جمع آوری می شود و داخل جعبه های مخصوص که متناسب با اندازه وسایل شما بوده جاگیری می شوند

به بار شما عزیزان وارد این امر سبب می شود تا در حین جابجایی و بارچینی کمترین خسارات را  تهران پارس

شود و همواره وسایل با ایمنی و تضمینی باال راهی مقصد مورد نظر شود تمام هماهنگی ها توسط مدیر آگاه و 

مدیری که تجربه باالیی در پروژه های بزرگ و گسترده ای داردتنظیم و هماهنگ شده تا با مشتری وارد قرار 

د کارها در زمان مشخص شده با بهترین کیفیت و سرعت العمل باال داد شود این برنامه ریزی جامع سبب میگرد

بعد از جابجایی بار شما مهربانان به مقصد چیدمان دوبار و نصب  تهران پارسباربری با موفقیت به پایان برسد 

 قتوسط متخصصینبا تجربه انجام میگیرد نصب نمودن انواع لوستر و تلویزیون در محل خود به صورت تمیز و دقی

ارائه انواع ایده های جالب و کامال خالقانه برای چیدمان دکوراسیون در منزل جدید توسط متخصصین این حرفه 

 تیانمش تر راحت دسترسی برای بوده قانونی و  بروز و آنالین سایتی دارای  تهران پارساتوبار  / در این امر مهم

مراجعه نمودن به سایت جامع و کامال می توانند نظرات و وبار و خدمات کاربران با ات این های تعرفه از اطالع و

 .انتقادات خود را به گوش مسئوالن ما برسانند 

  

 بسته بندی  | مینی سیتیباربری  

  

یکی از رکان و مراحل اثاث کشی بسته بندی لوازم خانه است که از تمامی اشیا ریز تا مبل  : مینی سیتیباربری 

ست که باید بسته بندی شود و بعد از بسته بندی کامل تمامی اثاث منزل شروع به و تلویزیون و حتی یخچال ه

جابه جایی شوند که بعد از مرحله بسته بندی وارد این مرحله شود . و بسته بندی لوازم منزل جز کارهای حساس 

اپذیری می در اثا کشی هست که اگر به بسته بندی مورد توجه قرار می گیرد دچار خسارت و صدمه جبران ن

شود و در بعضی از باربری بسته بندی انجام نمی شود و اگر هم بسته بندی انجام شود توسط کارگران می شود 

  . که در این زمینه تخصص ندارند و در این زمینه بسته بندی آشنا نیستند و در این کار را انجام می دهند



اثاث کشی توسط کارشناس بسته بندی صورت می  تمامی بسته بندی لوازم منزل در : مینی سیتیباربری در 

گیره که در این کار حرفه ای و متخصص هست که در موقعه جا به جایی هیچ اتفاقی برای لوازم خونه که اصلی 

ترین محسوب می شود نیوفتد و تمامی لوازم منزل صحیح و سالم به مقصد برسند و این کار بسته بندی را با 

  . انجام می گیرد حوصله فراوان و کاربردی

این ویژگی را دارا است که در محل و منزل عمل بسته بندی را انجام می دهد که بعضی باربری نیرو هواییدر 

از باربری ها این امکان را ندارند که این برای مستاجران آزار دهنده اس است و این کار را برای مستاجران 

ند باید عمل بسته بندی رو انجام بدهند که در این زمینه سخت می کند.مستاجران که می خواهد اثاث کشی ک

رشته ای ندارند ولی بعضی از افراد هستند که با خود می گویند که این کار ، کار سختی نیست خودمان انجامش 

می دهیم در جواب به این افراد که طرز فکرشان اینطوری و این مدلی است بهشان می گویم که بسته بندی 

در اثاث کشی دارای اصول و قوانین خاصی است که باید تک به تک آن ها را انجام بشود که حائز لوازم خانه 

اهمیت فراوانی برای شما است . که لوازم منزلتان برای شما حکم دارایتان در زندگی را دارد پس مراقب شان 

 . باشید

 باربری نارمک

 

 اتوبار نارمک

 

  

 

  

 باربری نارمک



 اتوبار و باربریدن شیشه های بزرگ مربوط به میز نهار خوری در اثاث کشی و حمل منزل در نحوه جابجایی نمو

 چگونه میباشد ؟  نارمک

وسایل حساس و شکستنی از جمله شیشه های مربوط به میز های ناهار خوری از جمله وسایلی می باشند که از 

ستند که نکند در حین جابجایی و در پشت حساسیت باالیی برخوردار بوده وخانواده ها همیشه نگران این ه

امروزه  . ماشین شکسته شوند باید گفت که برای حمل نمودن چنین وسایلی از روش های خاصی استفاده میکنند

بسیاری شرکت های باربری با تبلیغات دروغ مشتریان را به جلب نموده و بدون داشتن تجربه کافی در اثاث کشی 

می به این امر مهم می پردازند. همین عوامل سبب می شود به این امر مهم توجه و بدون دارا بودن مجوز رس

خاصی نداشته باشند و در هنگام حمل وسایل شکستنی ازجمله شیشه های ناهار خوری برای بارچینی به پشت 

 .ماشین عجله نمایند و گاها سبب شکستن این وسیله مهم می شوند

وسایل ها فاقد هرگونه بیمه نامه از سمت شرکت باربری می باشد خسارت  در نتیجه از آنجایی که این قبیل از

برعهده خود مشتری می باشد و شرکت باربری از پرداخت خسارت پرهیز می کند آنچه که می توان برای حمل 

در حمل شیشه های میز ناهار  اتوبار نارمکموفقیت امر و بدون دغدغه بیان نمود این می باشد که باربری و 

وری و دیگر وسایل شکستنی حساس با دارا بودن تجهیزات مورد نیاز و کامال پیشرفته این قبیل وسایل را خ

 .بدون هیچ خسارت و شکستگی به مقصد مورد نظر حمل می نماید

  

 

  

  باربری نارمک یکی از متخصص ترین باربری های شهر 

  باربری در خیابان نارمک افراد متخصص و با تجربه 

  در منظقه تیروی هوایی با بکارگیری شیوه های مدرن مدیریتی باربری 

 باربری با فعالیت شبانه روزی به صورت حرفه ای 

  الیه در امور بسته بندی 5استفاده از کارتن های 

  خدمات در امور جابجایی و بسته بندی 

  اجرای بارچینی حرفه ای 

 حمل و نقل انواع لوازم سنگین منزل 

  ها همراه با راننده با تجربهحمل بار به شهرستان 

  ساعته 42چاسخگویی 



  

  

 باربری نارمک

این امر مهم و حساس توسط چند کارگر با تجربه و مجرب که دارای سابقه کار در بسیاری از پروژه های بزرگ را 

می  فرم دارد انجام می گیرد . برای حمل این قبیل شیشه ها و سایر وسایل از راهپله های که بسیار باریک و بد

با استفاده نمودن بهترین تجهیزات و با بکارگیری از  باربری نارمک  باشند تیم حرفه ای و همیشه در صحنه

بهترین راه حلهای حمل و نقل و بدون کوچک ترین ضربه رساندن به وسایل باارزش با حملی ایمن آن ها را تا 

 .حمل میکند ( ...و بار انتو – بار نیسان –پشت ماشین های حمل و نقل ) خاورهای مسقف 

چرا که ممکن است در سبب شکسته شدن شیشه های بزرگ در راه پله های باریک به خود کارگر نیز آسیب 

برساند و هم باعث از بین رفتن وسایل با ارزش شما شود با وقوع پیوستن چنین اتفاقی دو طرفین با هم درگیر 

مشتری از یک اثاث کشی می شود برای حمل نمودن شیشه  شده و همین سبب ماندگاری یک خاطر بد در ذهن

کارگر استفاده کرد به نوعی حمل چنین میزهایی بدین گونه میباشد که  3میز نهار خوری به طور اصولی باید از 

دو کارگر آشنا به کار از دو سمت یکی از سمت راست و دیگری از سمت چپ میز را هم زمان بلند می کنند و 

به عنوان یک اهرم امر می کند از وسط تعادل وزن را از دو طرفین حفظ میکند. این روش بلند فرد سومی که 

نمودن وسیله باعث مشود در راه پله ها میز به جایی برخورد نکرده و خط و خشی روی آن نیافتد و به راحتی تا 

ی ز حمل نمودن هر وسیله اپشت ماشین در کوتاه ترین زمان حمل شود. برای حفظ ایمنی بشتر بهتر است قبل ا

با استفاده از تجهیزات بسته بندی مانند حوله های پرزدار و نایلون های حبابدار تمام سطح کارا را می پوشانید. 

و با وسایل مثل طناب آن را محکم می کنید برای افزایش ایمنی درحمل وسایل منزلتان بهتر است از صفر تا 

بسپارید. و بدون کوچک ترین دغدغه ای نقل  اتوبار در نارمکی باربری صد یک اثاث کشی را به گروه حرفه ا

 . مکان نمایید

  

 

  



 باربری نارمک

با دارا بودن شعبات متعدد و همراه با سابقه طوالنی و همکاری در بسیاری از پروژه های بزرگ حمل و نقل در 

رای همشهریان و مشتریان عزیز که ساکن تمامی مناطق تهران فعالیت داشته و این امکان و فرصت طالیی را ب

قرار دارند و زندگی میکنند بتوانند به صورت  نارمکتهران می باشند فراهم می سازد. تا در هر نقطه ای از 

تمام وقت حتی در ایام تعطیالت از خدمات این اتوبار و باربری بهرمند شده و استفاده مفیدی کنند و در سریع 

بهره مند شوند در هر کجای تهران  باربری با سابقه نارمکین سرویس های این ترین زمان ممکن از بهتر

بزرگ که قرار دارید دیگر نگران جابجایی و اثاث کشی و حتی بسته بندی لوازم اداری و خانگی خود نباشید ما 

 .همیشه و همه حال امید دهنده روزهای سخت شما عزیزان هستیم

اریم تنها کافی است در صورت نیاز به بسته بندی و حمل بار سنگین فقط با و در سختی ها شما را تنها نمی گذ

به تمامی دردسرهای اثاث کشی با آسان ترین روش خاتمه دهید و با خیالی  اتوبار نارمکیک تماس با این گروه 

ی هرچه آسوده همراه با تیم حرفه ای و خوش اخالق همراه شوید که با یک برنامه ریزی هدف مند تر به راحت

تمام تر در کوتاه ترین زمان ممکن به آنچه که از یک جابجایی می خواهید می توانید دست یابید فشار های روحی 

و جسمی وارد شده بر روی اعضای خانواده ناشی از اثاث کشی برنامه ریزی نشده بخصوص برای جابجایی تجاری 

گر به درستی برنامه ریزی نشود مشکالت بزرگی را و حمل بار به سایر شهرستان ها امری طاقت فرسا بوده و ا

به همراه خواهد داشت و همین امر سبب رنجش خاطر تک تک اعضای خانواده شده و اثاث کشی را به یکی از 

بد ترین خاطرات خانواده تبدیل می کند ما توانسته ایم آنچه را که در طی چنین سال آموخته ایم به مرحله عمل 

درصد را به مشتریان هدیه نماییم بهترین سروس های حمل و نقل  011ندی و تضمین برسانیم و رضایت م

بهترین ماشین های بزرگ برای حمل بار تجاری اعم از خاور های موکت کاری شده همراه با سقفی بسته و دارا 

 ی بزرگ موکتکامیونت بار و کامیون ها –بودن سیستم های استاندارد وتایید شده شما را همراهی خواهیم کرد 

کاری شده و بصورت منظم و تمیز با به همراه داشتن بهترین تجهیزات و بار چین های حرفه ای به هراه راننده 

به صورت درون شهری و برون  01ای با تجربه در اختیار شما قرار خواهد گرفت تمامی حمل و نقل های باربری 

خص با بهترین تجهیزات در حال خدمت رسانی به شما شهری بوده و در اسرع وقت همراه با تعداد کارگری مش

 . هستند

  

 شیوه های جدید اثاث کشی |باربری نارمک 

می دانیم که دغدغه شما عزیزان برای یافتن یک سیستم حمل و نقل و اتوبار ای که به صورت  : باربری نارمک

مر ه روز و کامال پیشرفته باشد و به این اباید ب اتوبار نارمکقانونی کار میکند و تجهیزاتی که استفاده می کند 

اهمیت میدهید که کارگر و کارکنانی که شما را در این پروژه همراهی خواهند نمود دارای سابقه کاری باال با 

اخالق باشد و وسایلی که شما در اختیار باربری قرار می دهید از آن جایی که دارای ارزش باالیی بوده بنابراین 

ر است و سایر شما را حل نماید این اطمینان را باید فراهم نماید که کاال و وسایل در ابتدای شروع باربری که قرا



پروژه توسط شرکت بیمه شده تا در صورت بروز هر گونه مشکل و خسارت بتوانید از شرکت بیمه هزینه آن را 

با  باربری نارمکل مدیریت نماید دریافت نمایید این بار بری توانسته دغدغه های شما عزیزان را به صورت کام

های الزم را برای انجام یک های این منطقه پیگیریکوچهشناخت کامل از مناطق موجود در تهران کوچه و پس

حمل و نقلی که دارای تجهیزات و امکانات الزم را دارد فراهم نماید این باربری در جهت افزایش کارایی و 

ای و رانندگان زبده و کاری برای انجام انواع حمل و ته است با چین های حرفهبازدهی باال از باربری خود توانس

انجام صحیح کاراته توسط کارکنان و با سالمت و  اتوبار نارمکنقل درون شهری و برون شهری استفاده نماید 

 امنیت کامل رساندن اساسی مردان از اعتبارات باالی این باربری محسوب می شود

 مجوز رسمی از اتحادیه |باربری نارمک 

 

دارای مجوز رسمی از اتحادیه فعالیت کامالً قانونی دارای پشتکار باال برای پیمودن قله های  : باربری نارمک

جهت رفع نیازهای شما عزیزان و تهیه  اتوبار نارمکموفقیت همراه با یک برنامه ریزی هدفمند و فوقالعاده 

نواده ها ما در تالشیم تا ترک نیازهای شما را برآورده کنیم و این خود سرویس های مناسب متناسب با نیاز به خا

به مرور زمان سبب جلب رضایت مشتریان شده و سبب می شود که خانواده هایی که برای اولین بار تجربه حمل 

 و  های سارائه بهترین سروی باربری نارمکو نقل را با این باربری داشتن به عنوان مشتریان دائم شناخته شوند 

 تمام چه هر راحتی برای تهران بزرگ شهر ساکن گرامی های خانواده و  عزیز همشهریان به نقل و حمل خدمات

 در ام  دنیا روز امکانات و تجهیزات بهترین با همراه نوین کامال و جدید هایشیوه با سریع بارگیری و کار در تر

 اتوباربه ایده پردازان برای رسیدن به قله های موفقیت العاده ا یک مدیریت خارقب همراه هستیم شما کنار

در این عرصه کاری همراه با انتقادات و نظرات سازنده شما عزیزان در زمینه های بسته بندی حمل بار  نارمک

 بارچینی موفق و خدمات حمل جهیزیه عروس

 بکارگیری تکنیک های کاربردی |باربری نارمک 

 

و با ارزش منزل شما عزیزان با تکنیکی کامال پیشرفته و عالی بسته بندی و جمع  اقالم شکستنی: باربری نارمک

 اتوبار نارمکآوری می شود و داخل جعبه های مخصوص که متناسب با اندازه وسایل شما بوده جاگیری می شوند

 شود و همواره این امر سبب می شود تا در حین جابجایی و بارچینی کمترین خسارات را به بار شما عزیزان وارد

وسایل با ایمنی و تضمینی باال راهی مقصد مورد نظر شود تمام هماهنگی ها توسط مدیر آگاه و مدیری که تجربه 

باالیی در پروژه های بزرگ و گسترده ای داردتنظیم و هماهنگ شده تا با مشتری وارد قرار داد شود این برنامه 

ده با بهترین کیفیت و سرعت العمل باال با موفقیت به پایان ریزی جامع سبب میگردد کارها در زمان مشخص ش

بعد از جابجایی بار شما مهربانان به مقصد چیدمان دوبار و نصب توسط متخصصینبا تجربه  باربری نارمکبرسد 

انجام میگیرد نصب نمودن انواع لوستر و تلویزیون در محل خود به صورت تمیز و دقیق ارائه انواع ایده های 

 / و کامال خالقانه برای چیدمان دکوراسیون در منزل جدید توسط متخصصین این حرفه در این امر مهم جالب

 های فهتعر از اطالع و مشتیان تر راحت دسترسی برای بوده قانونی و  بروز و آنالین سایتی دارای  اتوبار نارمک



 می توانند نظرات و انتقادات خود را به گوش مودن به سایت جامع و کامالن مراجعه با کاربران خدمات و اتوبار این

 .مسئوالن ما برسانند 

  

 بسته بندی  |باربری نارمک  

  

یکی از ارکان و مراحل اثاث کشی بسته بندی لوازم خانه است که از تمامی اشیا ریز تا مبل و  :باربری نارمک 

بندی کامل تمامی اثاث منزل شروع به تلویزیون و حتی یخچال هست که باید بسته بندی شود و بعد از بسته 

جابه جایی شوند که بعد از مرحله بسته بندی وارد این مرحله شود . و بسته بندی لوازم منزل جز کارهای حساس 

در اثا کشی هست که اگر به بسته بندی مورد توجه قرار می گیرد دچار خسارت و صدمه جبران ناپذیری می 

بندی انجام نمی شود و اگر هم بسته بندی انجام شود توسط کارگران می شود شود و در بعضی از باربری بسته 

  . که در این زمینه تخصص ندارند و در این زمینه بسته بندی آشنا نیستند و در این کار را انجام می دهند

ه که رتمامی بسته بندی لوازم منزل در اثاث کشی توسط کارشناس بسته بندی صورت می گی : باربری نارمکدر 

در این کار حرفه ای و متخصص هست که در موقعه جا به جایی هیچ اتفاقی برای لوازم خونه که اصلی ترین 

محسوب می شود نیوفتد و تمامی لوازم منزل صحیح و سالم به مقصد برسند و این کار بسته بندی را با حوصله 

 . فراوان و کاربردی انجام می گیرد

را دارا است که در محل و منزل عمل بسته بندی را انجام می دهد که بعضی از این ویژگی باربری نارمک در 

باربری ها این امکان را ندارند که این برای مستاجران آزار دهنده اس است و این کار را برای مستاجران سخت 

ه مینه رشتمی کند.مستاجران که می خواهد اثاث کشی کند باید عمل بسته بندی رو انجام بدهند که در این ز

ای ندارند ولی بعضی از افراد هستند که با خود می گویند که این کار ، کار سختی نیست خودمان انجامش می 

دهیم در جواب به این افراد که طرز فکرشان اینطوری و این مدلی است بهشان می گویم که بسته بندی لوازم 

تک به تک آن ها را انجام بشود که حائز اهمیت  خانه در اثاث کشی دارای اصول و قوانین خاصی است که باید

 فراوانی برای شما است . که لوازم منزلتان برای شما حکم دارایتان در زندگی را دارد پس مراقب شان باشید

. 

 باربری هروی

 

 اتوبار هروی

 



 

  

 

  

 باربری هروی

ی و حمل منزل در نحوه جابجایی نمودن شیشه های بزرگ مربوط به میز نهار خوری در اثاث کش

 اتوبار و باربری هروی چگونه میباشد ؟ 

وسایل حساس و شکستنی از جمله شیشه های مربوط به میز های ناهار خوری از جمله وسایلی می باشند که از 

حساسیت باالیی برخوردار بوده وخانواده ها همیشه نگران این هستند که نکند در حین جابجایی و در پشت 

امروزه  . ند باید گفت که برای حمل نمودن چنین وسایلی از روش های خاصی استفاده میکنندماشین شکسته شو

بسیاری شرکت های باربری با تبلیغات دروغ مشتریان را به جلب نموده و بدون داشتن تجربه کافی در اثاث کشی 

به این امر مهم توجه  و بدون دارا بودن مجوز رسمی به این امر مهم می پردازند. همین عوامل سبب می شود

خاصی نداشته باشند و در هنگام حمل وسایل شکستنی ازجمله شیشه های ناهار خوری برای بارچینی به پشت 

 .ماشین عجله نمایند و گاها سبب شکستن این وسیله مهم می شوند

 می باشد خسارتدر نتیجه از آنجایی که این قبیل از وسایل ها فاقد هرگونه بیمه نامه از سمت شرکت باربری 

برعهده خود مشتری می باشد و شرکت باربری از پرداخت خسارت پرهیز می کند آنچه که می توان برای حمل 

در حمل شیشه های میز ناهار  اتوبار هرویموفقیت امر و بدون دغدغه بیان نمود این می باشد که باربری و 

رد نیاز و کامال پیشرفته این قبیل وسایل را خوری و دیگر وسایل شکستنی حساس با دارا بودن تجهیزات مو

 .بدون هیچ خسارت و شکستگی به مقصد مورد نظر حمل می نماید

  



 

  

  باربری هروی یکی از متخصص ترین باربری های شهر 

  باربری در خیابان هروی افراد متخصص و با تجربه 

 باربری در منظقه تیروی هوایی با بکارگیری شیوه های مدرن مدیریتی  

 باربری با فعالیت شبانه روزی به صورت حرفه ای 

  الیه در امور بسته بندی 5استفاده از کارتن های 

  خدمات در امور جابجایی و بسته بندی 

  اجرای بارچینی حرفه ای 

 حمل و نقل انواع لوازم سنگین منزل 

 حمل بار به شهرستان ها همراه با راننده با تجربه 

  ساعته 42چاسخگویی 

  

  

 ری هرویبارب

این امر مهم و حساس توسط چند کارگر با تجربه و مجرب که دارای سابقه کار در بسیاری از پروژه های بزرگ را 

دارد انجام می گیرد . برای حمل این قبیل شیشه ها و سایر وسایل از راهپله های که بسیار باریک و بد فرم می 

با استفاده نمودن بهترین تجهیزات و با بکارگیری  ری هرویباربباشند تیم حرفه ای و همیشه در صحنه اتوبار و 

از بهترین راه حلهای حمل و نقل و بدون کوچک ترین ضربه رساندن به وسایل باارزش با حملی ایمن آن ها را تا 

 .حمل میکند ( ...و بار وانت – بار نیسان –پشت ماشین های حمل و نقل ) خاورهای مسقف 

شکسته شدن شیشه های بزرگ در راه پله های باریک به خود کارگر نیز آسیب  چرا که ممکن است در سبب

برساند و هم باعث از بین رفتن وسایل با ارزش شما شود با وقوع پیوستن چنین اتفاقی دو طرفین با هم درگیر 

 شده و همین سبب ماندگاری یک خاطر بد در ذهن مشتری از یک اثاث کشی می شود برای حمل نمودن شیشه

کارگر استفاده کرد به نوعی حمل چنین میزهایی بدین گونه میباشد که  3میز نهار خوری به طور اصولی باید از 

دو کارگر آشنا به کار از دو سمت یکی از سمت راست و دیگری از سمت چپ میز را هم زمان بلند می کنند و 

از دو طرفین حفظ میکند. این روش بلند فرد سومی که به عنوان یک اهرم امر می کند از وسط تعادل وزن را 



نمودن وسیله باعث مشود در راه پله ها میز به جایی برخورد نکرده و خط و خشی روی آن نیافتد و به راحتی تا 

پشت ماشین در کوتاه ترین زمان حمل شود. برای حفظ ایمنی بشتر بهتر است قبل از حمل نمودن هر وسیله ای 

ته بندی مانند حوله های پرزدار و نایلون های حبابدار تمام سطح کارا را می پوشانید. با استفاده از تجهیزات بس

و با وسایل مثل طناب آن را محکم می کنید برای افزایش ایمنی درحمل وسایل منزلتان بهتر است از صفر تا 

غدغه ای نقل مکان بسپارید. و بدون کوچک ترین د اتوبار هرویصد یک اثاث کشی را به گروه حرفه ای باربری 

 . نمایید

  

 

  

 باربری هروی

با دارا بودن شعبات متعدد و همراه با سابقه طوالنی و همکاری در بسیاری از پروژه های بزرگ حمل و نقل در 

تمامی مناطق تهران فعالیت داشته و این امکان و فرصت طالیی را برای همشهریان و مشتریان عزیز که ساکن 

قرار دارند و زندگی میکنند بتوانند به صورت  هرویاهم می سازد. تا در هر نقطه ای از تهران می باشند فر

تمام وقت حتی در ایام تعطیالت از خدمات این اتوبار و باربری بهرمند شده و استفاده مفیدی کنند و در سریع 

تهران بزرگ که قرار بهره مند شوند در هر کجای  باربری هرویترین زمان ممکن از بهترین سرویس های این 

دارید دیگر نگران جابجایی و اثاث کشی و حتی بسته بندی لوازم اداری و خانگی خود نباشید ما همیشه و همه 

حال امید دهنده روزهای سخت شما عزیزان هستیم. و در سختی ها شما را تنها نمی گذاریم تنها کافی است در 

ی به تمامی دردسرها اتوبار هرویبا یک تماس با این گروه  صورت نیاز به بسته بندی و حمل بار سنگین فقط

اثاث کشی با آسان ترین روش خاتمه دهید و با خیالی آسوده همراه با تیم حرفه ای و خوش اخالق همراه شوید 

که با یک برنامه ریزی هدف مند تر به راحتی هرچه تمام تر در کوتاه ترین زمان ممکن به آنچه که از یک جابجایی 

ی خواهید می توانید دست یابید فشار های روحی و جسمی وارد شده بر روی اعضای خانواده ناشی از اثاث م

کشی برنامه ریزی نشده بخصوص برای جابجایی تجاری و حمل بار به سایر شهرستان ها امری طاقت فرسا بوده و 

و همین امر سبب رنجش خاطر تک اگر به درستی برنامه ریزی نشود مشکالت بزرگی را به همراه خواهد داشت 

تک اعضای خانواده شده و اثاث کشی را به یکی از بد ترین خاطرات خانواده تبدیل می کند ما توانسته ایم آنچه 



درصد را به مشتریان  011را که در طی چنین سال آموخته ایم به مرحله عمل برسانیم و رضایت مندی و تضمین 

ل و نقل بهترین ماشین های بزرگ برای حمل بار تجاری اعم از خاور های هدیه نماییم بهترین سروس های حم

موکت کاری شده همراه با سقفی بسته و دارا بودن سیستم های استاندارد وتایید شده شما را همراهی خواهیم 

 با به همراه داشتن بهترین تمیز و منظم بصورت و شده کاری موکت بزرگ های کامیون و بار کامیونت –کرد 

تجهیزات و بار چین های حرفه ای به هراه راننده ای با تجربه در اختیار شما قرار خواهد گرفت تمامی حمل و 

به صورت درون شهری و برون شهری بوده و در اسرع وقت همراه با تعداد کارگری مشخص  01نقل های باربری 

 . با بهترین تجهیزات در حال خدمت رسانی بهشما هستند

  

 بسته بندی  |وی باربری هر 

  

یکی از ارکان و مراحل اثاث کشی بسته بندی لوازم خانه است که از تمامی اشیا ریز تا مبل و  :باربری هروی 

تلویزیون و حتی یخچال هست که باید بسته بندی شود و بعد از بسته بندی کامل تمامی اثاث منزل شروع به 

د این مرحله شود . و بسته بندی لوازم منزل جز کارهای حساس جابه جایی شوند که بعد از مرحله بسته بندی وار

در اثا کشی هست که اگر به بسته بندی مورد توجه قرار می گیرد دچار خسارت و صدمه جبران ناپذیری می 

شود و در بعضی از باربری بسته بندی انجام نمی شود و اگر هم بسته بندی انجام شود توسط کارگران می شود 

  . زمینه تخصص ندارند و در این زمینه بسته بندی آشنا نیستند و در این کار را انجام می دهندکه در این 

تمامی بسته بندی لوازم منزل در اثاث کشی توسط کارشناس بسته بندی صورت می گیره که  : باربری هرویدر 

زم خونه که اصلی ترین در این کار حرفه ای و متخصص هست که در موقعه جا به جایی هیچ اتفاقی برای لوا

محسوب می شود نیوفتد و تمامی لوازم منزل صحیح و سالم به مقصد برسند و این کار بسته بندی را با حوصله 

  . فراوان و کاربردی انجام می گیرد

این ویژگی را دارا است که در محل و منزل عمل بسته بندی را انجام می دهد که بعضی از باربری هروی در 

این امکان را ندارند که این برای مستاجران آزار دهنده اس است و این کار را برای مستاجران سخت  باربری ها

می کند.مستاجران که می خواهد اثاث کشی کند باید عمل بسته بندی رو انجام بدهند که در این زمینه رشته 

سختی نیست خودمان انجامش می  ای ندارند ولی بعضی از افراد هستند که با خود می گویند که این کار ، کار

دهیم در جواب به این افراد که طرز فکرشان اینطوری و این مدلی است بهشان می گویم که بسته بندی لوازم 

خانه در اثاث کشی دارای اصول و قوانین خاصی است که باید تک به تک آن ها را انجام بشود که حائز اهمیت 

 لتان برای شما حکم دارایتان در زندگی را دارد پس مراقب شان باشیدفراوانی برای شما است . که لوازم منز

. 



 باربری دردشت

 

 اتوبار دردشت

 

  

 

  

 باربری دردشت

نحوه جابجایی نمودن شیشه های بزرگ مربوط به میز نهار خوری در اثاث کشی و حمل منزل در اتوبار و باربری 

 دردشت چگونه میباشد ؟ 

جمله شیشه های مربوط به میز های ناهار خوری از جمله وسایلی می باشند که از وسایل حساس و شکستنی از 

حساسیت باالیی برخوردار بوده وخانواده ها همیشه نگران این هستند که نکند در حین جابجایی و در پشت 

مروزه ا . ماشین شکسته شوند باید گفت که برای حمل نمودن چنین وسایلی از روش های خاصی استفاده میکنند

بسیاری شرکت های باربری با تبلیغات دروغ مشتریان را به جلب نموده و بدون داشتن تجربه کافی در اثاث کشی 

و بدون دارا بودن مجوز رسمی به این امر مهم می پردازند. همین عوامل سبب می شود به این امر مهم توجه 

شه های ناهار خوری برای بارچینی به پشت خاصی نداشته باشند و در هنگام حمل وسایل شکستنی ازجمله شی

 .ماشین عجله نمایند و گاها سبب شکستن این وسیله مهم می شوند

در نتیجه از آنجایی که این قبیل از وسایل ها فاقد هرگونه بیمه نامه از سمت شرکت باربری می باشد خسارت 

ی کند آنچه که می توان برای حمل برعهده خود مشتری می باشد و شرکت باربری از پرداخت خسارت پرهیز م

در حمل شیشه های میز ناهار  اتوبار دردشتموفقیت امر و بدون دغدغه بیان نمود این می باشد که باربری و 



خوری و دیگر وسایل شکستنی حساس با دارا بودن تجهیزات مورد نیاز و کامال پیشرفته این قبیل وسایل را 

 .ورد نظر حمل می نمایدبدون هیچ خسارت و شکستگی به مقصد م

  

 

  

  باربری دردشت یکی از متخصص ترین باربری های شهر 

  باربری در خیابان دردشت افراد متخصص و با تجربه 

  باربری در منظقه تیروی هوایی با بکارگیری شیوه های مدرن مدیریتی 

 باربری با فعالیت شبانه روزی به صورت حرفه ای 

  در امور بسته بندی الیه 5استفاده از کارتن های 

  خدمات در امور جابجایی و بسته بندی 

  اجرای بارچینی حرفه ای 

 حمل و نقل انواع لوازم سنگین منزل 

 حمل بار به شهرستان ها همراه با راننده با تجربه 

  ساعته 42چاسخگویی 

  

  

 باربری دردشت

کار در بسیاری از پروژه های بزرگ را  این امر مهم و حساس توسط چند کارگر با تجربه و مجرب که دارای سابقه

دارد انجام می گیرد . برای حمل این قبیل شیشه ها و سایر وسایل از راهپله های که بسیار باریک و بد فرم می 

 با استفاده نمودن بهترین تجهیزات و با بکارگیری باربری دردشتباشند تیم حرفه ای و همیشه در صحنه اتوبار و 

ای حمل و نقل و بدون کوچک ترین ضربه رساندن به وسایل باارزش با حملی ایمن آن ها را تا از بهترین راه حله

 .حمل میکند ( ...و بار وانت – بار نیسان –پشت ماشین های حمل و نقل ) خاورهای مسقف 

چرا که ممکن است در سبب شکسته شدن شیشه های بزرگ در راه پله های باریک به خود کارگر نیز آسیب 

اند و هم باعث از بین رفتن وسایل با ارزش شما شود با وقوع پیوستن چنین اتفاقی دو طرفین با هم درگیر برس



شده و همین سبب ماندگاری یک خاطر بد در ذهن مشتری از یک اثاث کشی می شود برای حمل نمودن شیشه 

ن میزهایی بدین گونه میباشد که کارگر استفاده کرد به نوعی حمل چنی 3میز نهار خوری به طور اصولی باید از 

دو کارگر آشنا به کار از دو سمت یکی از سمت راست و دیگری از سمت چپ میز را هم زمان بلند می کنند و 

فرد سومی که به عنوان یک اهرم امر می کند از وسط تعادل وزن را از دو طرفین حفظ میکند. این روش بلند 

میز به جایی برخورد نکرده و خط و خشی روی آن نیافتد و به راحتی تا  نمودن وسیله باعث مشود در راه پله ها

پشت ماشین در کوتاه ترین زمان حمل شود. برای حفظ ایمنی بشتر بهتر است قبل از حمل نمودن هر وسیله ای 

شانید. پوبا استفاده از تجهیزات بسته بندی مانند حوله های پرزدار و نایلون های حبابدار تمام سطح کارا را می 

و با وسایل مثل طناب آن را محکم می کنید برای افزایش ایمنی درحمل وسایل منزلتان بهتر است از صفر تا 

بسپارید. و بدون کوچک ترین دغدغه ای نقل  اتوبار دردشتصد یک اثاث کشی را به گروه حرفه ای باربری 

 . مکان نمایید

  

 

  

 باربری دردشت

و همراه با سابقه طوالنی و همکاری در بسیاری از پروژه های بزرگ حمل و نقل در با دارا بودن شعبات متعدد 

تمامی مناطق تهران فعالیت داشته و این امکان و فرصت طالیی را برای همشهریان و مشتریان عزیز که ساکن 

نند به صورت قرار دارند و زندگی میکنند بتوا دردشتتهران می باشند فراهم می سازد. تا در هر نقطه ای از 

تمام وقت حتی در ایام تعطیالت از خدمات این اتوبار و باربری بهرمند شده و استفاده مفیدی کنند و در سریع 

بهره مند شوند در هر کجای تهران بزرگ که قرار  باربری دردشتترین زمان ممکن از بهترین سرویس های این 

ندی لوازم اداری و خانگی خود نباشید ما همیشه و همه دارید دیگر نگران جابجایی و اثاث کشی و حتی بسته ب

حال امید دهنده روزهای سخت شما عزیزان هستیم. و در سختی ها شما را تنها نمی گذاریم تنها کافی است در 

رهای به تمامی دردس اتوبار دردشتصورت نیاز به بسته بندی و حمل بار سنگین فقط با یک تماس با این گروه 

آسان ترین روش خاتمه دهید و با خیالی آسوده همراه با تیم حرفه ای و خوش اخالق همراه شوید اثاث کشی با 

که با یک برنامه ریزی هدف مند تر به راحتی هرچه تمام تر در کوتاه ترین زمان ممکن به آنچه که از یک جابجایی 



اعضای خانواده ناشی از اثاث می خواهید می توانید دست یابید فشار های روحی و جسمی وارد شده بر روی 

کشی برنامه ریزی نشده بخصوص برای جابجایی تجاری و حمل بار به سایر شهرستان ها امری طاقت فرسا بوده و 

اگر به درستی برنامه ریزی نشود مشکالت بزرگی را به همراه خواهد داشت و همین امر سبب رنجش خاطر تک 

یکی از بد ترین خاطرات خانواده تبدیل می کند ما توانسته ایم آنچه تک اعضای خانواده شده و اثاث کشی را به 

درصد را به مشتریان  011را که در طی چنین سال آموخته ایم به مرحله عمل برسانیم و رضایت مندی و تضمین 

هدیه نماییم بهترین سروس های حمل و نقل بهترین ماشین های بزرگ برای حمل بار تجاری اعم از خاور های 

وکت کاری شده همراه با سقفی بسته و دارا بودن سیستم های استاندارد وتایید شده شما را همراهی خواهیم م

 بهترین داشتن همراه به با تمیز و منظم بصورت و شده کاری موکت بزرگ های کامیون و بار کامیونت –کرد 

ر شما قرار خواهد گرفت تمامی حمل و اه راننده ای با تجربه در اختیاهر به ای حرفه های چین بار و تجهیزات

به صورت درون شهری و برون شهری بوده و در اسرع وقت همراه با تعداد کارگری مشخص  01نقل های باربری 

 . با بهترین تجهیزات در حال خدمت رسانی بهشما هستند

  

  

 بسته بندی  |باربری دردشت  

  

بسته بندی لوازم خانه است که از تمامی اشیا ریز تا مبل و یکی از ارکان و مراحل اثاث کشی  :باربری دردشت 

تلویزیون و حتی یخچال هست که باید بسته بندی شود و بعد از بسته بندی کامل تمامی اثاث منزل شروع به 

جابه جایی شوند که بعد از مرحله بسته بندی وارد این مرحله شود . و بسته بندی لوازم منزل جز کارهای حساس 

کشی هست که اگر به بسته بندی مورد توجه قرار می گیرد دچار خسارت و صدمه جبران ناپذیری می  در اثا

شود و در بعضی از باربری بسته بندی انجام نمی شود و اگر هم بسته بندی انجام شود توسط کارگران می شود 

  . ن کار را انجام می دهندکه در این زمینه تخصص ندارند و در این زمینه بسته بندی آشنا نیستند و در ای

تمامی بسته بندی لوازم منزل در اثاث کشی توسط کارشناس بسته بندی صورت می گیره  : باربری دردشتدر 

که در این کار حرفه ای و متخصص هست که در موقعه جا به جایی هیچ اتفاقی برای لوازم خونه که اصلی ترین 

حیح و سالم به مقصد برسند و این کار بسته بندی را با حوصله محسوب می شود نیوفتد و تمامی لوازم منزل ص

  . فراوان و کاربردی انجام می گیرد

این ویژگی را دارا است که در محل و منزل عمل بسته بندی را انجام می دهد که بعضی از باربری دردشت در 

و این کار را برای مستاجران سخت باربری ها این امکان را ندارند که این برای مستاجران آزار دهنده اس است 

می کند.مستاجران که می خواهد اثاث کشی کند باید عمل بسته بندی رو انجام بدهند که در این زمینه رشته 

ای ندارند ولی بعضی از افراد هستند که با خود می گویند که این کار ، کار سختی نیست خودمان انجامش می 

فکرشان اینطوری و این مدلی است بهشان می گویم که بسته بندی لوازم  دهیم در جواب به این افراد که طرز



خانه در اثاث کشی دارای اصول و قوانین خاصی است که باید تک به تک آن ها را انجام بشود که حائز اهمیت 

 دیفراوانی برای شما است . که لوازم منزلتان برای شما حکم دارایتان در زندگی را دارد پس مراقب شان باش
. 

 باربری فرجام

 

 اتوبار فرجام

 

  

 

  

 باربری فرجام

نحوه جابجایی نمودن شیشه های بزرگ مربوط به میز نهار خوری در اثاث کشی و حمل منزل در 

 اتوبار و باربری فرجام چگونه میباشد ؟ 

 باشند که ازوسایل حساس و شکستنی از جمله شیشه های مربوط به میز های ناهار خوری از جمله وسایلی می 

حساسیت باالیی برخوردار بوده وخانواده ها همیشه نگران این هستند که نکند در حین جابجایی و در پشت 

امروزه  . ماشین شکسته شوند باید گفت که برای حمل نمودن چنین وسایلی از روش های خاصی استفاده میکنند

لب نموده و بدون داشتن تجربه کافی در اثاث کشی بسیاری شرکت های باربری با تبلیغات دروغ مشتریان را به ج

و بدون دارا بودن مجوز رسمی به این امر مهم می پردازند. همین عوامل سبب می شود به این امر مهم توجه 

خاصی نداشته باشند و در هنگام حمل وسایل شکستنی ازجمله شیشه های ناهار خوری برای بارچینی به پشت 

 .ها سبب شکستن این وسیله مهم می شوندماشین عجله نمایند و گا



در نتیجه از آنجایی که این قبیل از وسایل ها فاقد هرگونه بیمه نامه از سمت شرکت باربری می باشد خسارت 

برعهده خود مشتری می باشد و شرکت باربری از پرداخت خسارت پرهیز می کند آنچه که می توان برای حمل 

در حمل شیشه های میز ناهار  اتوبار فرجامنمود این می باشد که باربری و موفقیت امر و بدون دغدغه بیان 

خوری و دیگر وسایل شکستنی حساس با دارا بودن تجهیزات مورد نیاز و کامال پیشرفته این قبیل وسایل را 

 .بدون هیچ خسارت و شکستگی به مقصد مورد نظر حمل می نماید

  

 

  

 اربری های شهر باربری فرجام یکی از متخصص ترین ب 

  باربری در خیابان فرجام افراد متخصص و با تجربه 

  باربری در منظقه تیروی هوایی با بکارگیری شیوه های مدرن مدیریتی 

 باربری با فعالیت شبانه روزی به صورت حرفه ای 

  الیه در امور بسته بندی 5استفاده از کارتن های 

  خدمات در امور جابجایی و بسته بندی 

  بارچینی حرفه ای اجرای 

 حمل و نقل انواع لوازم سنگین منزل 

 حمل بار به شهرستان ها همراه با راننده با تجربه 

  ساعته 42چاسخگویی 

  

  

 باربری فرجام

این امر مهم و حساس توسط چند کارگر با تجربه و مجرب که دارای سابقه کار در بسیاری از پروژه های بزرگ را 

ی حمل این قبیل شیشه ها و سایر وسایل از راهپله های که بسیار باریک و بد فرم می دارد انجام می گیرد . برا

با استفاده نمودن بهترین تجهیزات و با بکارگیری  باربری فرجامباشند تیم حرفه ای و همیشه در صحنه اتوبار و 

حملی ایمن آن ها را تا  از بهترین راه حلهای حمل و نقل و بدون کوچک ترین ضربه رساندن به وسایل باارزش با

 .حمل میکند ( ...و بار وانت – بار نیسان –پشت ماشین های حمل و نقل ) خاورهای مسقف 



چرا که ممکن است در سبب شکسته شدن شیشه های بزرگ در راه پله های باریک به خود کارگر نیز آسیب 

 تن چنین اتفاقی دو طرفین با هم درگیربرساند و هم باعث از بین رفتن وسایل با ارزش شما شود با وقوع پیوس

شده و همین سبب ماندگاری یک خاطر بد در ذهن مشتری از یک اثاث کشی می شود برای حمل نمودن شیشه 

کارگر استفاده کرد به نوعی حمل چنین میزهایی بدین گونه میباشد که  3میز نهار خوری به طور اصولی باید از 

یکی از سمت راست و دیگری از سمت چپ میز را هم زمان بلند می کنند و  دو کارگر آشنا به کار از دو سمت

فرد سومی که به عنوان یک اهرم امر می کند از وسط تعادل وزن را از دو طرفین حفظ میکند. این روش بلند 

ا ی تنمودن وسیله باعث مشود در راه پله ها میز به جایی برخورد نکرده و خط و خشی روی آن نیافتد و به راحت

پشت ماشین در کوتاه ترین زمان حمل شود. برای حفظ ایمنی بشتر بهتر است قبل از حمل نمودن هر وسیله ای 

با استفاده از تجهیزات بسته بندی مانند حوله های پرزدار و نایلون های حبابدار تمام سطح کارا را می پوشانید. 

ایمنی درحمل وسایل منزلتان بهتر است از صفر تا و با وسایل مثل طناب آن را محکم می کنید برای افزایش 

بسپارید. و بدون کوچک ترین دغدغه ای نقل مکان  اتوبار فرجامصد یک اثاث کشی را به گروه حرفه ای باربری 

 . نمایید

  

 

  

 باربری فرجام

حمل و نقل در  با دارا بودن شعبات متعدد و همراه با سابقه طوالنی و همکاری در بسیاری از پروژه های بزرگ

تمامی مناطق تهران فعالیت داشته و این امکان و فرصت طالیی را برای همشهریان و مشتریان عزیز که ساکن 

قرار دارند و زندگی میکنند بتوانند به صورت  فرجامتهران می باشند فراهم می سازد. تا در هر نقطه ای از 

و باربری بهرمند شده و استفاده مفیدی کنند و در سریع  تمام وقت حتی در ایام تعطیالت از خدمات این اتوبار

بهره مند شوند در هر کجای تهران بزرگ که قرار  باربری فرجامترین زمان ممکن از بهترین سرویس های این 

دارید دیگر نگران جابجایی و اثاث کشی و حتی بسته بندی لوازم اداری و خانگی خود نباشید ما همیشه و همه 

هنده روزهای سخت شما عزیزان هستیم. و در سختی ها شما را تنها نمی گذاریم تنها کافی است در حال امید د

های به تمامی دردسر اتوبار فرجامصورت نیاز به بسته بندی و حمل بار سنگین فقط با یک تماس با این گروه 



ای و خوش اخالق همراه شوید اثاث کشی با آسان ترین روش خاتمه دهید و با خیالی آسوده همراه با تیم حرفه 

که با یک برنامه ریزی هدف مند تر به راحتی هرچه تمام تر در کوتاه ترین زمان ممکن به آنچه که از یک جابجایی 

می خواهید می توانید دست یابید فشار های روحی و جسمی وارد شده بر روی اعضای خانواده ناشی از اثاث 

ابجایی تجاری و حمل بار به سایر شهرستان ها امری طاقت فرسا بوده و کشی برنامه ریزی نشده بخصوص برای ج

اگر به درستی برنامه ریزی نشود مشکالت بزرگی را به همراه خواهد داشت و همین امر سبب رنجش خاطر تک 

ه چتک اعضای خانواده شده و اثاث کشی را به یکی از بد ترین خاطرات خانواده تبدیل می کند ما توانسته ایم آن

درصد را به مشتریان  011را که در طی چنین سال آموخته ایم به مرحله عمل برسانیم و رضایت مندی و تضمین 

هدیه نماییم بهترین سروس های حمل و نقل بهترین ماشین های بزرگ برای حمل بار تجاری اعم از خاور های 

ارد وتایید شده شما را همراهی خواهیم موکت کاری شده همراه با سقفی بسته و دارا بودن سیستم های استاند

 بهترین داشتن همراه به با تمیز و منظم بصورت و شده کاری موکت بزرگ های کامیون و بار کامیونت –کرد 

ل و حم تمامی گرفت خواهد قرار شما اختیار در تجربه با ای راننده هراه به ای حرفه های چین بار و تجهیزات

درون شهری و برون شهری بوده و در اسرع وقت همراه با تعداد کارگری مشخص به صورت  01نقل های باربری 

 . با بهترین تجهیزات در حال خدمت رسانی بهشما هستند

 شیوه های جدید اثاث کشی |باربری فرجام 

می دانیم که دغدغه شما عزیزان برای یافتن یک سیستم حمل و نقل و اتوبار ای که به صورت  : باربری فرجام

 باید به روز و کامال پیشرفته باشد و به این امر اتوبار فرجامونی کار میکند و تجهیزاتی که استفاده می کند قان

اهمیت میدهید که کارگر و کارکنانی که شما را در این پروژه همراهی خواهند نمود دارای سابقه کاری باال با 

ید از آن جایی که دارای ارزش باالیی بوده بنابراین اخالق باشد و وسایلی که شما در اختیار باربری قرار می ده

باربری که قرار است و سایر شما را حل نماید این اطمینان را باید فراهم نماید که کاال و وسایل در ابتدای شروع 

پروژه توسط شرکت بیمه شده تا در صورت بروز هر گونه مشکل و خسارت بتوانید از شرکت بیمه هزینه آن را 

ا ب باربری فرجامنمایید این بار بری توانسته دغدغه های شما عزیزان را به صورت کامل مدیریت نماید دریافت 

های الزم را برای انجام یک های این منطقه پیگیریکوچهشناخت کامل از مناطق موجود در تهران کوچه و پس

باربری در جهت افزایش کارایی و  حمل و نقلی که دارای تجهیزات و امکانات الزم را دارد فراهم نماید این

ای و رانندگان زبده و کاری برای انجام انواع حمل و بازدهی باال از باربری خود توانسته است با چین های حرفه

انجام صحیح کاراته توسط کارکنان و با سالمت و  اتوبار فرجامنقل درون شهری و برون شهری استفاده نماید 

 ردان از اعتبارات باالی این باربری محسوب می شودامنیت کامل رساندن اساسی م

 مجوز رسمی از اتحادیه |باربری فرجام 

 

دارای مجوز رسمی از اتحادیه فعالیت کامالً قانونی دارای پشتکار باال برای پیمودن قله های  : باربری فرجام

نیازهای شما عزیزان و تهیه جهت رفع  اتوبار فرجامموفقیت همراه با یک برنامه ریزی هدفمند و فوقالعاده 

سرویس های مناسب متناسب با نیاز به خانواده ها ما در تالشیم تا ترک نیازهای شما را برآورده کنیم و این خود 

به مرور زمان سبب جلب رضایت مشتریان شده و سبب می شود که خانواده هایی که برای اولین بار تجربه حمل 



 و  ایارائه بهترین سرویس ه باربری فرجامعنوان مشتریان دائم شناخته شوند  و نقل را با این باربری داشتن به

 تمام چه هر راحتی برای تهران بزرگ شهر ساکن گرامی های خانواده و  عزیز همشهریان به نقل و حمل خدمات

 در ام  روز دنیاه با بهترین تجهیزات و امکانات همرا نوین کامال و جدید هایشیوه با سریع بارگیری و کار در تر

 اتوبار موفقیت های قله به رسیدن برای پردازان ایده به العادهخارق مدیریت یک با همراه هستیم شما کنار

در این عرصه کاری همراه با انتقادات و نظرات سازنده شما عزیزان در زمینه های بسته بندی حمل بار  فرجام

 بارچینی موفق و خدمات حمل جهیزیه عروس

 بکارگیری تکنیک های کاربردی |فرجام باربری 

 

اقالم شکستنی و با ارزش منزل شما عزیزان با تکنیکی کامال پیشرفته و عالی بسته بندی و جمع : باربری فرجام

 اتوبار فرجامآوری می شود و داخل جعبه های مخصوص که متناسب با اندازه وسایل شما بوده جاگیری می شوند

حین جابجایی و بارچینی کمترین خسارات را به بار شما عزیزان وارد شود و همواره  این امر سبب می شود تا در

وسایل با ایمنی و تضمینی باال راهی مقصد مورد نظر شود تمام هماهنگی ها توسط مدیر آگاه و مدیری که تجربه 

ر داد شود این برنامه باالیی در پروژه های بزرگ و گسترده ای داردتنظیم و هماهنگ شده تا با مشتری وارد قرا

ریزی جامع سبب میگردد کارها در زمان مشخص شده با بهترین کیفیت و سرعت العمل باال با موفقیت به پایان 

بعد از جابجایی بار شما مهربانان به مقصد چیدمان دوبار و نصب توسط متخصصینبا تجربه  باربری فرجامبرسد 

یزیون در محل خود به صورت تمیز و دقیق ارائه انواع ایده های انجام میگیرد نصب نمودن انواع لوستر و تلو

 / جالب و کامال خالقانه برای چیدمان دکوراسیون در منزل جدید توسط متخصصین این حرفه در این امر مهم

ر مشتیان و اطالع از تعرفه های ت راحت دسترسی برای بوده قانونی و  بروز و آنالین سایتی دارای  اتوبار فرجام

این اتوبار و خدمات کاربران با مراجعه نمودن به سایت جامع و کامال می توانند نظرات و انتقادات خود را به گوش 

 .مسئوالن ما برسانند 

  

 بسته بندی  |باربری فرجام  

  

 یکی از ارکان و مراحل اثاث کشی بسته بندی لوازم خانه است که از تمامی اشیا ریز تا مبل و :باربری فرجام 

تلویزیون و حتی یخچال هست که باید بسته بندی شود و بعد از بسته بندی کامل تمامی اثاث منزل شروع به 

جابه جایی شوند که بعد از مرحله بسته بندی وارد این مرحله شود . و بسته بندی لوازم منزل جز کارهای حساس 

ار خسارت و صدمه جبران ناپذیری می در اثا کشی هست که اگر به بسته بندی مورد توجه قرار می گیرد دچ

شود و در بعضی از باربری بسته بندی انجام نمی شود و اگر هم بسته بندی انجام شود توسط کارگران می شود 

  . که در این زمینه تخصص ندارند و در این زمینه بسته بندی آشنا نیستند و در این کار را انجام می دهند



بندی لوازم منزل در اثاث کشی توسط کارشناس بسته بندی صورت می گیره که  تمامی بسته :باربری فرجام در 

در این کار حرفه ای و متخصص هست که در موقعه جا به جایی هیچ اتفاقی برای لوازم خونه که اصلی ترین 

ه لمحسوب می شود نیوفتد و تمامی لوازم منزل صحیح و سالم به مقصد برسند و این کار بسته بندی را با حوص

  . فراوان و کاربردی انجام می گیرد

این ویژگی را دارا است که در محل و منزل عمل بسته بندی را انجام می دهد که بعضی از باربری فرجام در 

باربری ها این امکان را ندارند که این برای مستاجران آزار دهنده اس است و این کار را برای مستاجران سخت 

واهد اثاث کشی کند باید عمل بسته بندی رو انجام بدهند که در این زمینه رشته می کند.مستاجران که می خ

ای ندارند ولی بعضی از افراد هستند که با خود می گویند که این کار ، کار سختی نیست خودمان انجامش می 

 ندی لوازمدهیم در جواب به این افراد که طرز فکرشان اینطوری و این مدلی است بهشان می گویم که بسته ب

خانه در اثاث کشی دارای اصول و قوانین خاصی است که باید تک به تک آن ها را انجام بشود که حائز اهمیت 

 فراوانی برای شما است . که لوازم منزلتان برای شما حکم دارایتان در زندگی را دارد پس مراقب شان باشید

. 

 باربری لویزان

 

  

 اتوبار لویزان

 

  

 

  



 زانباربری لوی

نحوه جابجایی نمودن شیشه های بزرگ مربوط به میز نهار خوری در اثاث کشی و حمل منزل در 

 اتوبار و باربری لویزان چگونه میباشد ؟ 

وسایل حساس و شکستنی از جمله شیشه های مربوط به میز های ناهار خوری از جمله وسایلی می باشند که از 

ها همیشه نگران این هستند که نکند در حین جابجایی و در پشت  حساسیت باالیی برخوردار بوده وخانواده

امروزه  . ماشین شکسته شوند باید گفت که برای حمل نمودن چنین وسایلی از روش های خاصی استفاده میکنند

بسیاری شرکت های باربری با تبلیغات دروغ مشتریان را به جلب نموده و بدون داشتن تجربه کافی در اثاث کشی 

دون دارا بودن مجوز رسمی به این امر مهم می پردازند. همین عوامل سبب می شود به این امر مهم توجه و ب

خاصی نداشته باشند و در هنگام حمل وسایل شکستنی ازجمله شیشه های ناهار خوری برای بارچینی به پشت 

 .ماشین عجله نمایند و گاها سبب شکستن این وسیله مهم می شوند

آنجایی که این قبیل از وسایل ها فاقد هرگونه بیمه نامه از سمت شرکت باربری می باشد خسارت در نتیجه از 

برعهده خود مشتری می باشد و شرکت باربری از پرداخت خسارت پرهیز می کند آنچه که می توان برای حمل 

ل شیشه های میز ناهار در حم اتوبار لویزانموفقیت امر و بدون دغدغه بیان نمود این می باشد که باربری و 

خوری و دیگر وسایل شکستنی حساس با دارا بودن تجهیزات مورد نیاز و کامال پیشرفته این قبیل وسایل را 

 .بدون هیچ خسارت و شکستگی به مقصد مورد نظر حمل می نماید

  

 

  

  باربری لویزان یکی از متخصص ترین باربری های شهر 

 تخصص و با تجربه باربری در خیابان لویزان افراد م 

  باربری در منظقه تیروی هوایی با بکارگیری شیوه های مدرن مدیریتی 

 باربری با فعالیت شبانه روزی به صورت حرفه ای 

  الیه در امور بسته بندی 5استفاده از کارتن های 

  خدمات در امور جابجایی و بسته بندی 

  اجرای بارچینی حرفه ای 

  منزلحمل و نقل انواع لوازم سنگین 



 حمل بار به شهرستان ها همراه با راننده با تجربه 

  ساعته 42چاسخگویی 

  

  

 باربری لویزان

این امر مهم و حساس توسط چند کارگر با تجربه و مجرب که دارای سابقه کار در بسیاری از پروژه های بزرگ را 

ه های که بسیار باریک و بد فرم می دارد انجام می گیرد . برای حمل این قبیل شیشه ها و سایر وسایل از راهپل

با استفاده نمودن بهترین تجهیزات و با بکارگیری  باربری لویزانباشند تیم حرفه ای و همیشه در صحنه اتوبار و 

از بهترین راه حلهای حمل و نقل و بدون کوچک ترین ضربه رساندن به وسایل باارزش با حملی ایمن آن ها را تا 

 .حمل میکند ( ...و بار وانت – بار نیسان –نقل ) خاورهای مسقف پشت ماشین های حمل و 

چرا که ممکن است در سبب شکسته شدن شیشه های بزرگ در راه پله های باریک به خود کارگر نیز آسیب 

برساند و هم باعث از بین رفتن وسایل با ارزش شما شود با وقوع پیوستن چنین اتفاقی دو طرفین با هم درگیر 

مین سبب ماندگاری یک خاطر بد در ذهن مشتری از یک اثاث کشی می شود برای حمل نمودن شیشه شده و ه

کارگر استفاده کرد به نوعی حمل چنین میزهایی بدین گونه میباشد که  3میز نهار خوری به طور اصولی باید از 

م زمان بلند می کنند و دو کارگر آشنا به کار از دو سمت یکی از سمت راست و دیگری از سمت چپ میز را ه

فرد سومی که به عنوان یک اهرم امر می کند از وسط تعادل وزن را از دو طرفین حفظ میکند. این روش بلند 

نمودن وسیله باعث مشود در راه پله ها میز به جایی برخورد نکرده و خط و خشی روی آن نیافتد و به راحتی تا 

برای حفظ ایمنی بشتر بهتر است قبل از حمل نمودن هر وسیله ای پشت ماشین در کوتاه ترین زمان حمل شود. 

با استفاده از تجهیزات بسته بندی مانند حوله های پرزدار و نایلون های حبابدار تمام سطح کارا را می پوشانید. 

 او با وسایل مثل طناب آن را محکم می کنید برای افزایش ایمنی درحمل وسایل منزلتان بهتر است از صفر ت

بسپارید. و بدون کوچک ترین دغدغه ای نقل مکان  اتوبار لویزانصد یک اثاث کشی را به گروه حرفه ای باربری 

 . نمایید

  



 

  

 باربری لویزان

با دارا بودن شعبات متعدد و همراه با سابقه طوالنی و همکاری در بسیاری از پروژه های بزرگ حمل و نقل در 

شته و این امکان و فرصت طالیی را برای همشهریان و مشتریان عزیز که ساکن تمامی مناطق تهران فعالیت دا

قرار دارند و زندگی میکنند بتوانند به صورت  لویزانتهران می باشند فراهم می سازد. تا در هر نقطه ای از 

ریع د و در ستمام وقت حتی در ایام تعطیالت از خدمات این اتوبار و باربری بهرمند شده و استفاده مفیدی کنن

بهره مند شوند در هر کجای تهران بزرگ که قرار  باربری لویزانترین زمان ممکن از بهترین سرویس های این 

دارید دیگر نگران جابجایی و اثاث کشی و حتی بسته بندی لوازم اداری و خانگی خود نباشید ما همیشه و همه 

سختی ها شما را تنها نمی گذاریم تنها کافی است در حال امید دهنده روزهای سخت شما عزیزان هستیم. و در 

رهای به تمامی دردس اتوبار لویزانصورت نیاز به بسته بندی و حمل بار سنگین فقط با یک تماس با این گروه 

اثاث کشی با آسان ترین روش خاتمه دهید و با خیالی آسوده همراه با تیم حرفه ای و خوش اخالق همراه شوید 

امه ریزی هدف مند تر به راحتی هرچه تمام تر در کوتاه ترین زمان ممکن به آنچه که از یک جابجایی که با یک برن

می خواهید می توانید دست یابید فشار های روحی و جسمی وارد شده بر روی اعضای خانواده ناشی از اثاث 

و  ها امری طاقت فرسا بوده کشی برنامه ریزی نشده بخصوص برای جابجایی تجاری و حمل بار به سایر شهرستان

اگر به درستی برنامه ریزی نشود مشکالت بزرگی را به همراه خواهد داشت و همین امر سبب رنجش خاطر تک 

تک اعضای خانواده شده و اثاث کشی را به یکی از بد ترین خاطرات خانواده تبدیل می کند ما توانسته ایم آنچه 

درصد را به مشتریان  011مرحله عمل برسانیم و رضایت مندی و تضمین را که در طی چنین سال آموخته ایم به 

هدیه نماییم بهترین سروس های حمل و نقل بهترین ماشین های بزرگ برای حمل بار تجاری اعم از خاور های 

موکت کاری شده همراه با سقفی بسته و دارا بودن سیستم های استاندارد وتایید شده شما را همراهی خواهیم 

 بهترین داشتن همراه به با تمیز و منظم بصورت و شده کاری موکت بزرگ های کامیون و بار کامیونت –د کر

 و حمل تمامی گرفت خواهد قرار شما اختیار در تجربه با ای راننده هراه به ای حرفه های چین بار و تجهیزات

قت همراه با تعداد کارگری مشخص ی و برون شهری بوده و در اسرع وشهر درون صورت به 01 باربری های نقل

 . با بهترین تجهیزات در حال خدمت رسانی بهشما هستند

  



 بسته بندی  |باربری لویزان  

  

یکی از ارکان و مراحل اثاث کشی بسته بندی لوازم خانه است که از تمامی اشیا ریز تا مبل و  :باربری لویزان 

شود و بعد از بسته بندی کامل تمامی اثاث منزل شروع به تلویزیون و حتی یخچال هست که باید بسته بندی 

جابه جایی شوند که بعد از مرحله بسته بندی وارد این مرحله شود . و بسته بندی لوازم منزل جز کارهای حساس 

در اثا کشی هست که اگر به بسته بندی مورد توجه قرار می گیرد دچار خسارت و صدمه جبران ناپذیری می 

ضی از باربری بسته بندی انجام نمی شود و اگر هم بسته بندی انجام شود توسط کارگران می شود شود و در بع

  . که در این زمینه تخصص ندارند و در این زمینه بسته بندی آشنا نیستند و در این کار را انجام می دهند

ه سته بندی صورت می گیره کتمامی بسته بندی لوازم منزل در اثاث کشی توسط کارشناس ب :باربری لویزان در 

در این کار حرفه ای و متخصص هست که در موقعه جا به جایی هیچ اتفاقی برای لوازم خونه که اصلی ترین 

محسوب می شود نیوفتد و تمامی لوازم منزل صحیح و سالم به مقصد برسند و این کار بسته بندی را با حوصله 

  . فراوان و کاربردی انجام می گیرد

این ویژگی را دارا است که در محل و منزل عمل بسته بندی را انجام می دهد که بعضی از بری لویزان باردر 

باربری ها این امکان را ندارند که این برای مستاجران آزار دهنده اس است و این کار را برای مستاجران سخت 

جام بدهند که در این زمینه رشته می کند.مستاجران که می خواهد اثاث کشی کند باید عمل بسته بندی رو ان

ای ندارند ولی بعضی از افراد هستند که با خود می گویند که این کار ، کار سختی نیست خودمان انجامش می 

دهیم در جواب به این افراد که طرز فکرشان اینطوری و این مدلی است بهشان می گویم که بسته بندی لوازم 

انین خاصی است که باید تک به تک آن ها را انجام بشود که حائز اهمیت خانه در اثاث کشی دارای اصول و قو

 فراوانی برای شما است . که لوازم منزلتان برای شما حکم دارایتان در زندگی را دارد پس مراقب شان باشید

. 

 باربری لشکرک 

 

  

 اتوبار لشکرک 

  



 

  

 

  

 باربری لشکرک 

 اتوبار و باربریوط به میز نهار خوری در اثاث کشی و حمل منزل در نحوه جابجایی نمودن شیشه های بزرگ مرب

 چگونه میباشد ؟ لشکرک 

وسایل حساس و شکستنی از جمله شیشه های مربوط به میز های ناهار خوری از جمله وسایلی می باشند که از 

جابجایی و در پشت حساسیت باالیی برخوردار بوده وخانواده ها همیشه نگران این هستند که نکند در حین 

امروزه  . ماشین شکسته شوند باید گفت که برای حمل نمودن چنین وسایلی از روش های خاصی استفاده میکنند

بسیاری شرکت های باربری با تبلیغات دروغ مشتریان را به جلب نموده و بدون داشتن تجربه کافی در اثاث کشی 

پردازند. همین عوامل سبب می شود به این امر مهم توجه  و بدون دارا بودن مجوز رسمی به این امر مهم می

خاصی نداشته باشند و در هنگام حمل وسایل شکستنی ازجمله شیشه های ناهار خوری برای بارچینی به پشت 

 .ماشین عجله نمایند و گاها سبب شکستن این وسیله مهم می شوند

ه بیمه نامه از سمت شرکت باربری می باشد خسارت در نتیجه از آنجایی که این قبیل از وسایل ها فاقد هرگون

برعهده خود مشتری می باشد و شرکت باربری از پرداخت خسارت پرهیز می کند آنچه که می توان برای حمل 

در حمل شیشه های میز ناهار اتوبار لشکرک موفقیت امر و بدون دغدغه بیان نمود این می باشد که باربری و 

تنی حساس با دارا بودن تجهیزات مورد نیاز و کامال پیشرفته این قبیل وسایل را خوری و دیگر وسایل شکس

 .بدون هیچ خسارت و شکستگی به مقصد مورد نظر حمل می نماید



  

  

  لشکرک  باربری

این امر مهم و حساس توسط چند کارگر با تجربه و مجرب که دارای سابقه کار در بسیاری از پروژه های بزرگ را 

ام می گیرد . برای حمل این قبیل شیشه ها و سایر وسایل از راهپله های که بسیار باریک و بد فرم می دارد انج

با استفاده نمودن بهترین تجهیزات و با بکارگیری از باربری لشکرک   باشند تیم حرفه ای و همیشه در صحنه

اارزش با حملی ایمن آن ها را تا بهترین راه حلهای حمل و نقل و بدون کوچک ترین ضربه رساندن به وسایل ب

 .حمل میکند ( ...و بار وانت – بار نیسان –پشت ماشین های حمل و نقل ) خاورهای مسقف 

چرا که ممکن است در سبب شکسته شدن شیشه های بزرگ در راه پله های باریک به خود کارگر نیز آسیب 

قوع پیوستن چنین اتفاقی دو طرفین با هم درگیر برساند و هم باعث از بین رفتن وسایل با ارزش شما شود با و

شده و همین سبب ماندگاری یک خاطر بد در ذهن مشتری از یک اثاث کشی می شود برای حمل نمودن شیشه 

کارگر استفاده کرد به نوعی حمل چنین میزهایی بدین گونه میباشد که  3میز نهار خوری به طور اصولی باید از 

ز دو سمت یکی از سمت راست و دیگری از سمت چپ میز را هم زمان بلند می کنند و دو کارگر آشنا به کار ا

فرد سومی که به عنوان یک اهرم امر می کند از وسط تعادل وزن را از دو طرفین حفظ میکند. این روش بلند 

به راحتی تا  نمودن وسیله باعث مشود در راه پله ها میز به جایی برخورد نکرده و خط و خشی روی آن نیافتد و

پشت ماشین در کوتاه ترین زمان حمل شود. برای حفظ ایمنی بشتر بهتر است قبل از حمل نمودن هر وسیله ای 

با استفاده از تجهیزات بسته بندی مانند حوله های پرزدار و نایلون های حبابدار تمام سطح کارا را می پوشانید. 

افزایش ایمنی درحمل وسایل منزلتان بهتر است از صفر تا  و با وسایل مثل طناب آن را محکم می کنید برای

بسپارید. و بدون کوچک ترین دغدغه ای اتوبار در لشکرک صد یک اثاث کشی را به گروه حرفه ای باربری 

 . نقل مکان نمایید

  



 

  

 طبقه همکف  - 188تهران ، لواسان ، لشکرک ، کوچه شهید کریمی ، بلوار امام خمینی ، پالک 

  

 نها باربری دارای مجوز در لواسانت

  

  

 

  



 باربری لشکرک 

نحوه جابجایی نمودن شیشه های بزرگ مربوط به میز نهار خوری در اثاث کشی و حمل منزل در 

 اتوبار و باربری لشکرک چگونه میباشد ؟ 

 باشند که از وسایل حساس و شکستنی از جمله شیشه های مربوط به میز های ناهار خوری از جمله وسایلی می

حساسیت باالیی برخوردار بوده وخانواده ها همیشه نگران این هستند که نکند در حین جابجایی و در پشت 

امروزه  . ماشین شکسته شوند باید گفت که برای حمل نمودن چنین وسایلی از روش های خاصی استفاده میکنند

جلب نموده و بدون داشتن تجربه کافی در اثاث کشی بسیاری شرکت های باربری با تبلیغات دروغ مشتریان را به 

و بدون دارا بودن مجوز رسمی به این امر مهم می پردازند. همین عوامل سبب می شود به این امر مهم توجه 

خاصی نداشته باشند و در هنگام حمل وسایل شکستنی ازجمله شیشه های ناهار خوری برای بارچینی به پشت 

 .اها سبب شکستن این وسیله مهم می شوندماشین عجله نمایند و گ

در نتیجه از آنجایی که این قبیل از وسایل ها فاقد هرگونه بیمه نامه از سمت شرکت باربری می باشد خسارت 

برعهده خود مشتری می باشد و شرکت باربری از پرداخت خسارت پرهیز می کند آنچه که می توان برای حمل 

در حمل شیشه های میز ناهار اتوبار لشکرک نمود این می باشد که باربری و  موفقیت امر و بدون دغدغه بیان

خوری و دیگر وسایل شکستنی حساس با دارا بودن تجهیزات مورد نیاز و کامال پیشرفته این قبیل وسایل را 

 .بدون هیچ خسارت و شکستگی به مقصد مورد نظر حمل می نماید

  

 ری های شهر باربری لشکرک یکی از متخصص ترین بارب 

  باربری در خیابان لشکرک افراد متخصص و با تجربه 

  باربری در منظقه تیروی هوایی با بکارگیری شیوه های مدرن مدیریتی 

 باربری با فعالیت شبانه روزی به صورت حرفه ای 

  الیه در امور بسته بندی 5استفاده از کارتن های 

  خدمات در امور جابجایی و بسته بندی 

 چینی حرفه ای اجرای بار 

 حمل و نقل انواع لوازم سنگین منزل 

 حمل بار به شهرستان ها همراه با راننده با تجربه 

  ساعته 42چاسخگویی 

  

  

 باربری لشکرک 



این امر مهم و حساس توسط چند کارگر با تجربه و مجرب که دارای سابقه کار در بسیاری از پروژه های بزرگ را 

حمل این قبیل شیشه ها و سایر وسایل از راهپله های که بسیار باریک و بد فرم می دارد انجام می گیرد . برای 

ی با استفاده نمودن بهترین تجهیزات و با بکارگیرباربری لشکرک باشند تیم حرفه ای و همیشه در صحنه اتوبار و 

ملی ایمن آن ها را تا از بهترین راه حلهای حمل و نقل و بدون کوچک ترین ضربه رساندن به وسایل باارزش با ح

 .حمل میکند ( ...و بار وانت – بار نیسان –پشت ماشین های حمل و نقل ) خاورهای مسقف 

چرا که ممکن است در سبب شکسته شدن شیشه های بزرگ در راه پله های باریک به خود کارگر نیز آسیب 

ر چنین اتفاقی دو طرفین با هم درگی برساند و هم باعث از بین رفتن وسایل با ارزش شما شود با وقوع پیوستن

شده و همین سبب ماندگاری یک خاطر بد در ذهن مشتری از یک اثاث کشی می شود برای حمل نمودن شیشه 

کارگر استفاده کرد به نوعی حمل چنین میزهایی بدین گونه میباشد که  3میز نهار خوری به طور اصولی باید از 

کی از سمت راست و دیگری از سمت چپ میز را هم زمان بلند می کنند و دو کارگر آشنا به کار از دو سمت ی

فرد سومی که به عنوان یک اهرم امر می کند از وسط تعادل وزن را از دو طرفین حفظ میکند. این روش بلند 

ا تنمودن وسیله باعث مشود در راه پله ها میز به جایی برخورد نکرده و خط و خشی روی آن نیافتد و به راحتی 

پشت ماشین در کوتاه ترین زمان حمل شود. برای حفظ ایمنی بشتر بهتر است قبل از حمل نمودن هر وسیله ای 

با استفاده از تجهیزات بسته بندی مانند حوله های پرزدار و نایلون های حبابدار تمام سطح کارا را می پوشانید. 

منی درحمل وسایل منزلتان بهتر است از صفر تا و با وسایل مثل طناب آن را محکم می کنید برای افزایش ای

بسپارید. و بدون کوچک ترین دغدغه ای نقل اتوبار لشکرک صد یک اثاث کشی را به گروه حرفه ای باربری 

 . مکان نمایید

  

 

  

 باربری لشکرک 

حمل و نقل در با دارا بودن شعبات متعدد و همراه با سابقه طوالنی و همکاری در بسیاری از پروژه های بزرگ 

تمامی مناطق تهران فعالیت داشته و این امکان و فرصت طالیی را برای همشهریان و مشتریان عزیز که ساکن 

قرار دارند و زندگی میکنند بتوانند به صورت لشکرک تهران می باشند فراهم می سازد. تا در هر نقطه ای از 



و باربری بهرمند شده و استفاده مفیدی کنند و در سریع تمام وقت حتی در ایام تعطیالت از خدمات این اتوبار 

بهره مند شوند در هر کجای تهران بزرگ که قرار باربری لشکرک ترین زمان ممکن از بهترین سرویس های این 

دارید دیگر نگران جابجایی و اثاث کشی و حتی بسته بندی لوازم اداری و خانگی خود نباشید ما همیشه و همه 

نده روزهای سخت شما عزیزان هستیم. و در سختی ها شما را تنها نمی گذاریم تنها کافی است در حال امید ده

سرهای به تمامی درداتوبار لشکرک صورت نیاز به بسته بندی و حمل بار سنگین فقط با یک تماس با این گروه 

ی و خوش اخالق همراه شوید اثاث کشی با آسان ترین روش خاتمه دهید و با خیالی آسوده همراه با تیم حرفه ا

که با یک برنامه ریزی هدف مند تر به راحتی هرچه تمام تر در کوتاه ترین زمان ممکن به آنچه که از یک جابجایی 

می خواهید می توانید دست یابید فشار های روحی و جسمی وارد شده بر روی اعضای خانواده ناشی از اثاث 

بجایی تجاری و حمل بار به سایر شهرستان ها امری طاقت فرسا بوده و کشی برنامه ریزی نشده بخصوص برای جا

اگر به درستی برنامه ریزی نشود مشکالت بزرگی را به همراه خواهد داشت و همین امر سبب رنجش خاطر تک 

 هتک اعضای خانواده شده و اثاث کشی را به یکی از بد ترین خاطرات خانواده تبدیل می کند ما توانسته ایم آنچ

درصد را به مشتریان  011را که در طی چنین سال آموخته ایم به مرحله عمل برسانیم و رضایت مندی و تضمین 

هدیه نماییم بهترین سروس های حمل و نقل بهترین ماشین های بزرگ برای حمل بار تجاری اعم از خاور های 

رد وتایید شده شما را همراهی خواهیم موکت کاری شده همراه با سقفی بسته و دارا بودن سیستم های استاندا

 بهترین داشتن همراه به با تمیز و منظم بصورت و شده کاری موکت بزرگ های کامیون و بار کامیونت –کرد 

حمل و  تمامی گرفت خواهد قرار شما اختیار در تجربه با ای راننده هراه به ای حرفه های چین بار و تجهیزات

رون شهری و برون شهری بوده و در اسرع وقت همراه با تعداد کارگری مشخص به صورت د 01نقل های باربری 

 . با بهترین تجهیزات در حال خدمت رسانی بهشما هستند

  

  

 بسته بندی  |باربری لشکرک  

  

یکی از ارکان و مراحل اثاث کشی بسته بندی لوازم خانه است که از تمامی اشیا ریز تا مبل و  :باربری لشکرک 

ون و حتی یخچال هست که باید بسته بندی شود و بعد از بسته بندی کامل تمامی اثاث منزل شروع به تلویزی

جابه جایی شوند که بعد از مرحله بسته بندی وارد این مرحله شود . و بسته بندی لوازم منزل جز کارهای حساس 

ت و صدمه جبران ناپذیری می در اثا کشی هست که اگر به بسته بندی مورد توجه قرار می گیرد دچار خسار

شود و در بعضی از باربری بسته بندی انجام نمی شود و اگر هم بسته بندی انجام شود توسط کارگران می شود 

  . که در این زمینه تخصص ندارند و در این زمینه بسته بندی آشنا نیستند و در این کار را انجام می دهند

وازم منزل در اثاث کشی توسط کارشناس بسته بندی صورت می گیره تمامی بسته بندی ل :باربری لشکرک در 

که در این کار حرفه ای و متخصص هست که در موقعه جا به جایی هیچ اتفاقی برای لوازم خونه که اصلی ترین 



محسوب می شود نیوفتد و تمامی لوازم منزل صحیح و سالم به مقصد برسند و این کار بسته بندی را با حوصله 

  . ان و کاربردی انجام می گیردفراو

این ویژگی را دارا است که در محل و منزل عمل بسته بندی را انجام می دهد که بعضی از  باربری لشگرکدر 

باربری ها این امکان را ندارند که این برای مستاجران آزار دهنده اس است و این کار را برای مستاجران سخت 

اث کشی کند باید عمل بسته بندی رو انجام بدهند که در این زمینه رشته می کند.مستاجران که می خواهد اث

ای ندارند ولی بعضی از افراد هستند که با خود می گویند که این کار ، کار سختی نیست خودمان انجامش می 

م زدهیم در جواب به این افراد که طرز فکرشان اینطوری و این مدلی است بهشان می گویم که بسته بندی لوا

خانه در اثاث کشی دارای اصول و قوانین خاصی است که باید تک به تک آن ها را انجام بشود که حائز اهمیت 

 فراوانی برای شما است . که لوازم منزلتان برای شما حکم دارایتان در زندگی را دارد پس مراقب شان باشید

  مینی سیتیباربری  .

 

  مینی سیتیاتوبار 

  

 

  یمینی سیتباربری 

 اتوبار و باربرینحوه جابجایی نمودن شیشه های بزرگ مربوط به میز نهار خوری در اثاث کشی و حمل منزل در 

 چگونه میباشد ؟  مینی سیتی

وسایل حساس و شکستنی از جمله شیشه های مربوط به میز های ناهار خوری از جمله وسایلی می باشند که از 

ده ها همیشه نگران این هستند که نکند در حین جابجایی و در پشت حساسیت باالیی برخوردار بوده وخانوا

امروزه  . ماشین شکسته شوند باید گفت که برای حمل نمودن چنین وسایلی از روش های خاصی استفاده میکنند

بسیاری شرکت های باربری با تبلیغات دروغ مشتریان را به جلب نموده و بدون داشتن تجربه کافی در اثاث کشی 

بدون دارا بودن مجوز رسمی به این امر مهم می پردازند. همین عوامل سبب می شود به این امر مهم توجه  و

خاصی نداشته باشند و در هنگام حمل وسایل شکستنی ازجمله شیشه های ناهار خوری برای بارچینی به پشت 

 .ماشین عجله نمایند و گاها سبب شکستن این وسیله مهم می شوند

ز آنجایی که این قبیل از وسایل ها فاقد هرگونه بیمه نامه از سمت شرکت باربری می باشد خسارت در نتیجه ا

برعهده خود مشتری می باشد و شرکت باربری از پرداخت خسارت پرهیز می کند آنچه که می توان برای حمل 



ز در حمل شیشه های می مینی سیتیاتوبار موفقیت امر و بدون دغدغه بیان نمود این می باشد که باربری و 

ناهار خوری و دیگر وسایل شکستنی حساس با دارا بودن تجهیزات مورد نیاز و کامال پیشرفته این قبیل وسایل 

 .را بدون هیچ خسارت و شکستگی به مقصد مورد نظر حمل می نماید

  

 

  

  مینی سیتیباربری 

ی سابقه کار در بسیاری از پروژه های بزرگ را این امر مهم و حساس توسط چند کارگر با تجربه و مجرب که دارا

دارد انجام می گیرد . برای حمل این قبیل شیشه ها و سایر وسایل از راهپله های که بسیار باریک و بد فرم می 

با استفاده نمودن بهترین تجهیزات و با بکارگیری  مینی سیتیباربری   باشند تیم حرفه ای و همیشه در صحنه

حلهای حمل و نقل و بدون کوچک ترین ضربه رساندن به وسایل باارزش با حملی ایمن آن ها را تا از بهترین راه 

 .حمل میکند ( ...و بار وانت – بار نیسان –پشت ماشین های حمل و نقل ) خاورهای مسقف 

چرا که ممکن است در سبب شکسته شدن شیشه های بزرگ در راه پله های باریک به خود کارگر نیز آسیب 

برساند و هم باعث از بین رفتن وسایل با ارزش شما شود با وقوع پیوستن چنین اتفاقی دو طرفین با هم درگیر 

شده و همین سبب ماندگاری یک خاطر بد در ذهن مشتری از یک اثاث کشی می شود برای حمل نمودن شیشه 

چنین میزهایی بدین گونه میباشد که کارگر استفاده کرد به نوعی حمل  3میز نهار خوری به طور اصولی باید از 

دو کارگر آشنا به کار از دو سمت یکی از سمت راست و دیگری از سمت چپ میز را هم زمان بلند می کنند و 

فرد سومی که به عنوان یک اهرم امر می کند از وسط تعادل وزن را از دو طرفین حفظ میکند. این روش بلند 

ها میز به جایی برخورد نکرده و خط و خشی روی آن نیافتد و به راحتی تا  نمودن وسیله باعث مشود در راه پله

پشت ماشین در کوتاه ترین زمان حمل شود. برای حفظ ایمنی بشتر بهتر است قبل از حمل نمودن هر وسیله ای 

انید. می پوشبا استفاده از تجهیزات بسته بندی مانند حوله های پرزدار و نایلون های حبابدار تمام سطح کارا را 

و با وسایل مثل طناب آن را محکم می کنید برای افزایش ایمنی درحمل وسایل منزلتان بهتر است از صفر تا 

بسپارید. و بدون کوچک ترین دغدغه  مینی سیتیاتوبار در صد یک اثاث کشی را به گروه حرفه ای باربری 

 . ای نقل مکان نمایید

  

  مینی سیتیباربری 

عبات متعدد و همراه با سابقه طوالنی و همکاری در بسیاری از پروژه های بزرگ حمل و نقل در با دارا بودن ش

تمامی مناطق تهران فعالیت داشته و این امکان و فرصت طالیی را برای همشهریان و مشتریان عزیز که ساکن 



دگی میکنند بتوانند به قرار دارند و زن مینی سیتیتهران می باشند فراهم می سازد. تا در هر نقطه ای از 

صورت تمام وقت حتی در ایام تعطیالت از خدمات این اتوبار و باربری بهرمند شده و استفاده مفیدی کنند و در 

ر بهره مند شوند در ه مینی سیتیباربری با سابقه سریع ترین زمان ممکن از بهترین سرویس های این 

جایی و اثاث کشی و حتی بسته بندی لوازم اداری و خانگی خود کجای تهران بزرگ که قرار دارید دیگر نگران جاب

 .نباشید ما همیشه و همه حال امید دهنده روزهای سخت شما عزیزان هستیم

و در سختی ها شما را تنها نمی گذاریم تنها کافی است در صورت نیاز به بسته بندی و حمل بار سنگین فقط با 

به تمامی دردسرهای اثاث کشی با آسان ترین روش خاتمه دهید و  یمینی سیتاتوبار یک تماس با این گروه 

با خیالی آسوده همراه با تیم حرفه ای و خوش اخالق همراه شوید که با یک برنامه ریزی هدف مند تر به راحتی 

ای ههرچه تمام تر در کوتاه ترین زمان ممکن به آنچه که از یک جابجایی می خواهید می توانید دست یابید فشار 

روحی و جسمی وارد شده بر روی اعضای خانواده ناشی از اثاث کشی برنامه ریزی نشده بخصوص برای جابجایی 

تجاری و حمل بار به سایر شهرستان ها امری طاقت فرسا بوده و اگر به درستی برنامه ریزی نشود مشکالت بزرگی 

ای خانواده شده و اثاث کشی را به یکی را به همراه خواهد داشت و همین امر سبب رنجش خاطر تک تک اعض

از بد ترین خاطرات خانواده تبدیل می کند ما توانسته ایم آنچه را که در طی چنین سال آموخته ایم به مرحله 

درصد را به مشتریان هدیه نماییم بهترین سروس های حمل و نقل  011عمل برسانیم و رضایت مندی و تضمین 

حمل بار تجاری اعم از خاور های موکت کاری شده همراه با سقفی بسته و دارا  بهترین ماشین های بزرگ برای

 کتمو بزرگ های کامیون و بار کامیونت –بودن سیستم های استاندارد وتایید شده شما را همراهی خواهیم کرد 

هراه راننده و تمیز با به همراه داشتن بهترین تجهیزات و بار چین های حرفه ای به  منظم بصورت و شده کاری

به صورت درون شهری و برون  01ای با تجربه در اختیار شما قرار خواهد گرفت تمامی حمل و نقل های باربری 

شهری بوده و در اسرع وقت همراه با تعداد کارگری مشخص با بهترین تجهیزات در حال خدمت رسانی به شما 

 . هستند

  

 شیوه های جدید اثاث کشی | تهران پارسباربری 

می دانیم که دغدغه شما عزیزان برای یافتن یک سیستم حمل و نقل و اتوبار ای که به  : تهران پارسباربری 

اشد باید به روز و کامال پیشرفته ب تهران پارساتوبار صورت قانونی کار میکند و تجهیزاتی که استفاده می کند 

ر این پروژه همراهی خواهند نمود دارای سابقه و به این امر اهمیت میدهید که کارگر و کارکنانی که شما را د

کاری باال با اخالق باشد و وسایلی که شما در اختیار باربری قرار می دهید از آن جایی که دارای ارزش باالیی بوده 

بنابراین باربری که قرار است و سایر شما را حل نماید این اطمینان را باید فراهم نماید که کاال و وسایل در 

ای شروع پروژه توسط شرکت بیمه شده تا در صورت بروز هر گونه مشکل و خسارت بتوانید از شرکت بیمه ابتد

هزینه آن را دریافت نمایید این بار بری توانسته دغدغه های شما عزیزان را به صورت کامل مدیریت نماید 

زم های الهای این منطقه پیگیریهکوچبا شناخت کامل از مناطق موجود در تهران کوچه و پس تهران پارسباربری 

را برای انجام یک حمل و نقلی که دارای تجهیزات و امکانات الزم را دارد فراهم نماید این باربری در جهت 

ای و رانندگان زبده و کاری برای افزایش کارایی و بازدهی باال از باربری خود توانسته است با چین های حرفه



انجام صحیح کاراته توسط  تهران پارساتوبار ن شهری و برون شهری استفاده نماید انجام انواع حمل و نقل درو

 کارکنان و با سالمت و امنیت کامل رساندن اساسی مردان از اعتبارات باالی این باربری محسوب می شود

 مجوز رسمی از اتحادیه | تهران پارسباربری 

 

فعالیت کامالً قانونی دارای پشتکار باال برای پیمودن قله های دارای مجوز رسمی از اتحادیه  : تهران پارسباربری 

جهت رفع نیازهای شما عزیزان و  تهران پارساتوبار موفقیت همراه با یک برنامه ریزی هدفمند و فوقالعاده 

تهیه سرویس های مناسب متناسب با نیاز به خانواده ها ما در تالشیم تا ترک نیازهای شما را برآورده کنیم و 

این خود به مرور زمان سبب جلب رضایت مشتریان شده و سبب می شود که خانواده هایی که برای اولین بار 

رائه ا تهران پارسباربری تجربه حمل و نقل را با این باربری داشتن به عنوان مشتریان دائم شناخته شوند 

 تهران بزرگ شهر ساکن گرامی ایه خانواده و  عزیز همشهریان به نقل و حمل خدمات و  بهترین سرویس های

 و تجهیزات بهترین با همراه نوین کامال و جدید هایشیوه با سریع بارگیری و کار در تر تمام چه هر راحتی برای

العاده به ایده پردازان برای رسیدن به قله مدیریت خارق یک با همراه هستیم شما کنار در ما  دنیا روز امکانات

در این عرصه کاری همراه با انتقادات و نظرات سازنده شما عزیزان در زمینه  ران پارستهاتوبار های موفقیت 

 های بسته بندی حمل بار بارچینی موفق و خدمات حمل جهیزیه عروس

 بکارگیری تکنیک های کاربردی | تهران پارسباربری 

 

دی مال پیشرفته و عالی بسته بناقالم شکستنی و با ارزش منزل شما عزیزان با تکنیکی کا: تهران پارسباربری 

ار اتوبو جمع آوری می شود و داخل جعبه های مخصوص که متناسب با اندازه وسایل شما بوده جاگیری می شوند

این امر سبب می شود تا در حین جابجایی و بارچینی کمترین خسارات را به بار شما عزیزان وارد  تهران پارس

ینی باال راهی مقصد مورد نظر شود تمام هماهنگی ها توسط مدیر آگاه و شود و همواره وسایل با ایمنی و تضم

مدیری که تجربه باالیی در پروژه های بزرگ و گسترده ای داردتنظیم و هماهنگ شده تا با مشتری وارد قرار 

 الداد شود این برنامه ریزی جامع سبب میگردد کارها در زمان مشخص شده با بهترین کیفیت و سرعت العمل با

بعد از جابجایی بار شما مهربانان به مقصد چیدمان دوبار و نصب  تهران پارسباربری با موفقیت به پایان برسد 

توسط متخصصینبا تجربه انجام میگیرد نصب نمودن انواع لوستر و تلویزیون در محل خود به صورت تمیز و دقیق 

دکوراسیون در منزل جدید توسط متخصصین این حرفه ارائه انواع ایده های جالب و کامال خالقانه برای چیدمان 

 تیانمش تر راحت دسترسی برای بوده قانونی و  بروز و آنالین سایتی دارای  تهران پارساتوبار  / در این امر مهم

وبار و خدمات کاربران با مراجعه نمودن به سایت جامع و کامال می توانند نظرات و ات این های تعرفه از اطالع و

 .ادات خود را به گوش مسئوالن ما برسانند انتق

  

 بسته بندی  | مینی سیتیباربری  



  

یکی از رکان و مراحل اثاث کشی بسته بندی لوازم خانه است که از تمامی اشیا ریز تا مبل  : مینی سیتیباربری 

وع به ثاث منزل شرو تلویزیون و حتی یخچال هست که باید بسته بندی شود و بعد از بسته بندی کامل تمامی ا

جابه جایی شوند که بعد از مرحله بسته بندی وارد این مرحله شود . و بسته بندی لوازم منزل جز کارهای حساس 

در اثا کشی هست که اگر به بسته بندی مورد توجه قرار می گیرد دچار خسارت و صدمه جبران ناپذیری می 

د و اگر هم بسته بندی انجام شود توسط کارگران می شود شود و در بعضی از باربری بسته بندی انجام نمی شو

  . که در این زمینه تخصص ندارند و در این زمینه بسته بندی آشنا نیستند و در این کار را انجام می دهند

تمامی بسته بندی لوازم منزل در اثاث کشی توسط کارشناس بسته بندی صورت می  : مینی سیتیباربری در 

کار حرفه ای و متخصص هست که در موقعه جا به جایی هیچ اتفاقی برای لوازم خونه که اصلی گیره که در این 

ترین محسوب می شود نیوفتد و تمامی لوازم منزل صحیح و سالم به مقصد برسند و این کار بسته بندی را با 

  . حوصله فراوان و کاربردی انجام می گیرد

است که در محل و منزل عمل بسته بندی را انجام می دهد که بعضی این ویژگی را دارا باربری نیرو هواییدر 

از باربری ها این امکان را ندارند که این برای مستاجران آزار دهنده اس است و این کار را برای مستاجران 

سخت می کند.مستاجران که می خواهد اثاث کشی کند باید عمل بسته بندی رو انجام بدهند که در این زمینه 

ه ای ندارند ولی بعضی از افراد هستند که با خود می گویند که این کار ، کار سختی نیست خودمان انجامش رشت

می دهیم در جواب به این افراد که طرز فکرشان اینطوری و این مدلی است بهشان می گویم که بسته بندی 

ک آن ها را انجام بشود که حائز لوازم خانه در اثاث کشی دارای اصول و قوانین خاصی است که باید تک به ت

اهمیت فراوانی برای شما است . که لوازم منزلتان برای شما حکم دارایتان در زندگی را دارد پس مراقب شان 

 . باشید

 

  تهران پارسباربری 

 

  تهران پارساتوبار 
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 اتوبار و باربریر اثاث کشی و حمل منزل در نحوه جابجایی نمودن شیشه های بزرگ مربوط به میز نهار خوری د

 چگونه میباشد ؟  تهران پارس

وسایل حساس و شکستنی از جمله شیشه های مربوط به میز های ناهار خوری از جمله وسایلی می باشند که از 

 حساسیت باالیی برخوردار بوده وخانواده ها همیشه نگران این هستند که نکند در حین جابجایی و در پشت

امروزه  . ماشین شکسته شوند باید گفت که برای حمل نمودن چنین وسایلی از روش های خاصی استفاده میکنند

بسیاری شرکت های باربری با تبلیغات دروغ مشتریان را به جلب نموده و بدون داشتن تجربه کافی در اثاث کشی 

وامل سبب می شود به این امر مهم توجه و بدون دارا بودن مجوز رسمی به این امر مهم می پردازند. همین ع

خاصی نداشته باشند و در هنگام حمل وسایل شکستنی ازجمله شیشه های ناهار خوری برای بارچینی به پشت 

 .ماشین عجله نمایند و گاها سبب شکستن این وسیله مهم می شوند

مت شرکت باربری می باشد خسارت در نتیجه از آنجایی که این قبیل از وسایل ها فاقد هرگونه بیمه نامه از س

برعهده خود مشتری می باشد و شرکت باربری از پرداخت خسارت پرهیز می کند آنچه که می توان برای حمل 

در حمل شیشه های میز  تهران پارساتوبار موفقیت امر و بدون دغدغه بیان نمود این می باشد که باربری و 

دارا بودن تجهیزات مورد نیاز و کامال پیشرفته این قبیل وسایل  ناهار خوری و دیگر وسایل شکستنی حساس با

 .را بدون هیچ خسارت و شکستگی به مقصد مورد نظر حمل می نماید

  

 

  

  تهران پارسباربری 

این امر مهم و حساس توسط چند کارگر با تجربه و مجرب که دارای سابقه کار در بسیاری از پروژه های بزرگ را 

گیرد . برای حمل این قبیل شیشه ها و سایر وسایل از راهپله های که بسیار باریک و بد فرم می دارد انجام می 

با استفاده نمودن بهترین تجهیزات و با بکارگیری  تهران پارسباربری   باشند تیم حرفه ای و همیشه در صحنه

ارزش با حملی ایمن آن ها را تا از بهترین راه حلهای حمل و نقل و بدون کوچک ترین ضربه رساندن به وسایل با

 .حمل میکند ( ...و بار وانت – بار نیسان –پشت ماشین های حمل و نقل ) خاورهای مسقف 

چرا که ممکن است در سبب شکسته شدن شیشه های بزرگ در راه پله های باریک به خود کارگر نیز آسیب 

وع پیوستن چنین اتفاقی دو طرفین با هم درگیر برساند و هم باعث از بین رفتن وسایل با ارزش شما شود با وق

شده و همین سبب ماندگاری یک خاطر بد در ذهن مشتری از یک اثاث کشی می شود برای حمل نمودن شیشه 

کارگر استفاده کرد به نوعی حمل چنین میزهایی بدین گونه میباشد که  3میز نهار خوری به طور اصولی باید از 

دو سمت یکی از سمت راست و دیگری از سمت چپ میز را هم زمان بلند می کنند و  دو کارگر آشنا به کار از

فرد سومی که به عنوان یک اهرم امر می کند از وسط تعادل وزن را از دو طرفین حفظ میکند. این روش بلند 



به راحتی تا نمودن وسیله باعث مشود در راه پله ها میز به جایی برخورد نکرده و خط و خشی روی آن نیافتد و 

پشت ماشین در کوتاه ترین زمان حمل شود. برای حفظ ایمنی بشتر بهتر است قبل از حمل نمودن هر وسیله ای 

با استفاده از تجهیزات بسته بندی مانند حوله های پرزدار و نایلون های حبابدار تمام سطح کارا را می پوشانید. 

افزایش ایمنی درحمل وسایل منزلتان بهتر است از صفر تا و با وسایل مثل طناب آن را محکم می کنید برای 

بسپارید. و بدون کوچک ترین دغدغه  تهران پارساتوبار در صد یک اثاث کشی را به گروه حرفه ای باربری 

 . ای نقل مکان نمایید

  

  تهران پارسباربری 

از پروژه های بزرگ حمل و نقل در با دارا بودن شعبات متعدد و همراه با سابقه طوالنی و همکاری در بسیاری 

تمامی مناطق تهران فعالیت داشته و این امکان و فرصت طالیی را برای همشهریان و مشتریان عزیز که ساکن 

قرار دارند و زندگی میکنند بتوانند به  تهران پارستهران می باشند فراهم می سازد. تا در هر نقطه ای از 

ت از خدمات این اتوبار و باربری بهرمند شده و استفاده مفیدی کنند و در صورت تمام وقت حتی در ایام تعطیال

بهره مند شوند در هر  تهران پارسباربری با سابقه سریع ترین زمان ممکن از بهترین سرویس های این 

ود خکجای تهران بزرگ که قرار دارید دیگر نگران جابجایی و اثاث کشی و حتی بسته بندی لوازم اداری و خانگی 

 .نباشید ما همیشه و همه حال امید دهنده روزهای سخت شما عزیزان هستیم

و در سختی ها شما را تنها نمی گذاریم تنها کافی است در صورت نیاز به بسته بندی و حمل بار سنگین فقط با 

هید د به تمامی دردسرهای اثاث کشی با آسان ترین روش خاتمه تهران پارساتوبار یک تماس با این گروه 

و با خیالی آسوده همراه با تیم حرفه ای و خوش اخالق همراه شوید که با یک برنامه ریزی هدف مند تر به راحتی 

هرچه تمام تر در کوتاه ترین زمان ممکن به آنچه که از یک جابجایی می خواهید می توانید دست یابید فشار های 

از اثاث کشی برنامه ریزی نشده بخصوص برای جابجایی روحی و جسمی وارد شده بر روی اعضای خانواده ناشی 

تجاری و حمل بار به سایر شهرستان ها امری طاقت فرسا بوده و اگر به درستی برنامه ریزی نشود مشکالت بزرگی 

را به همراه خواهد داشت و همین امر سبب رنجش خاطر تک تک اعضای خانواده شده و اثاث کشی را به یکی 

ات خانواده تبدیل می کند ما توانسته ایم آنچه را که در طی چنین سال آموخته ایم به مرحله از بد ترین خاطر

درصد را به مشتریان هدیه نماییم بهترین سروس های حمل و نقل  011عمل برسانیم و رضایت مندی و تضمین 

با سقفی بسته و دارا بهترین ماشین های بزرگ برای حمل بار تجاری اعم از خاور های موکت کاری شده همراه 

 کتمو بزرگ های کامیون و بار کامیونت –بودن سیستم های استاندارد وتایید شده شما را همراهی خواهیم کرد 

و تمیز با به همراه داشتن بهترین تجهیزات و بار چین های حرفه ای به هراه راننده  منظم بصورت و شده کاری

به صورت درون شهری و برون  01فت تمامی حمل و نقل های باربری ای با تجربه در اختیار شما قرار خواهد گر

شهری بوده و در اسرع وقت همراه با تعداد کارگری مشخص با بهترین تجهیزات در حال خدمت رسانی به شما 

 . هستند

  



 شیوه های جدید اثاث کشی | تهران پارسباربری 

ای یافتن یک سیستم حمل و نقل و اتوبار ای که به می دانیم که دغدغه شما عزیزان بر : تهران پارسباربری 

اشد باید به روز و کامال پیشرفته ب تهران پارساتوبار صورت قانونی کار میکند و تجهیزاتی که استفاده می کند 

و به این امر اهمیت میدهید که کارگر و کارکنانی که شما را در این پروژه همراهی خواهند نمود دارای سابقه 

 با اخالق باشد و وسایلی که شما در اختیار باربری قرار می دهید از آن جایی که دارای ارزش باالیی بوده کاری باال

بنابراین باربری که قرار است و سایر شما را حل نماید این اطمینان را باید فراهم نماید که کاال و وسایل در 

گونه مشکل و خسارت بتوانید از شرکت بیمه  ابتدای شروع پروژه توسط شرکت بیمه شده تا در صورت بروز هر

هزینه آن را دریافت نمایید این بار بری توانسته دغدغه های شما عزیزان را به صورت کامل مدیریت نماید 

زم های الهای این منطقه پیگیریکوچهبا شناخت کامل از مناطق موجود در تهران کوچه و پس تهران پارسباربری 

ل و نقلی که دارای تجهیزات و امکانات الزم را دارد فراهم نماید این باربری در جهت را برای انجام یک حم

ای و رانندگان زبده و کاری برای افزایش کارایی و بازدهی باال از باربری خود توانسته است با چین های حرفه

انجام صحیح کاراته توسط  تهران پارساتوبار انجام انواع حمل و نقل درون شهری و برون شهری استفاده نماید 

 کارکنان و با سالمت و امنیت کامل رساندن اساسی مردان از اعتبارات باالی این باربری محسوب می شود

 مجوز رسمی از اتحادیه | تهران پارسباربری 

 

ه های قلدارای مجوز رسمی از اتحادیه فعالیت کامالً قانونی دارای پشتکار باال برای پیمودن  : تهران پارسباربری 

جهت رفع نیازهای شما عزیزان و  تهران پارساتوبار موفقیت همراه با یک برنامه ریزی هدفمند و فوقالعاده 

تهیه سرویس های مناسب متناسب با نیاز به خانواده ها ما در تالشیم تا ترک نیازهای شما را برآورده کنیم و 

ب می شود که خانواده هایی که برای اولین بار این خود به مرور زمان سبب جلب رضایت مشتریان شده و سب

رائه ا تهران پارسباربری تجربه حمل و نقل را با این باربری داشتن به عنوان مشتریان دائم شناخته شوند 

 تهران بزرگ شهر ساکن گرامی های خانواده و  عزیز همشهریان به نقل و حمل خدمات و  بهترین سرویس های

 و تجهیزات بهترین با همراه نوین کامال و جدید هایشیوه با سریع بارگیری و کار در تر تمام چه هر راحتی برای

العاده به ایده پردازان برای رسیدن به قله مدیریت خارق یک با همراه هستیم شما کنار در ما  دنیا روز امکانات

سازنده شما عزیزان در زمینه  در این عرصه کاری همراه با انتقادات و نظرات تهران پارساتوبار های موفقیت 

 های بسته بندی حمل بار بارچینی موفق و خدمات حمل جهیزیه عروس

 بکارگیری تکنیک های کاربردی | تهران پارسباربری 

 

اقالم شکستنی و با ارزش منزل شما عزیزان با تکنیکی کامال پیشرفته و عالی بسته بندی : تهران پارسباربری 

ار اتوبخل جعبه های مخصوص که متناسب با اندازه وسایل شما بوده جاگیری می شوندو جمع آوری می شود و دا

این امر سبب می شود تا در حین جابجایی و بارچینی کمترین خسارات را به بار شما عزیزان وارد  تهران پارس

ط مدیر آگاه و شود و همواره وسایل با ایمنی و تضمینی باال راهی مقصد مورد نظر شود تمام هماهنگی ها توس



مدیری که تجربه باالیی در پروژه های بزرگ و گسترده ای داردتنظیم و هماهنگ شده تا با مشتری وارد قرار 

داد شود این برنامه ریزی جامع سبب میگردد کارها در زمان مشخص شده با بهترین کیفیت و سرعت العمل باال 

جابجایی بار شما مهربانان به مقصد چیدمان دوبار و نصب  بعد از تهران پارسباربری با موفقیت به پایان برسد 

توسط متخصصینبا تجربه انجام میگیرد نصب نمودن انواع لوستر و تلویزیون در محل خود به صورت تمیز و دقیق 

ارائه انواع ایده های جالب و کامال خالقانه برای چیدمان دکوراسیون در منزل جدید توسط متخصصین این حرفه 

 تیانمش تر راحت دسترسی برای بوده قانونی و  بروز و آنالین سایتی دارای  تهران پارساتوبار  / امر مهم در این

وبار و خدمات کاربران با مراجعه نمودن به سایت جامع و کامال می توانند نظرات و ات این های تعرفه از اطالع و

 .انتقادات خود را به گوش مسئوالن ما برسانند 

  

 بسته بندی  | هران پارستباربری  

  

یکی از رکان و مراحل اثاث کشی بسته بندی لوازم خانه است که از تمامی اشیا ریز تا مبل  : تهران پارسباربری 

و تلویزیون و حتی یخچال هست که باید بسته بندی شود و بعد از بسته بندی کامل تمامی اثاث منزل شروع به 

سته بندی وارد این مرحله شود . و بسته بندی لوازم منزل جز کارهای حساس جابه جایی شوند که بعد از مرحله ب

در اثا کشی هست که اگر به بسته بندی مورد توجه قرار می گیرد دچار خسارت و صدمه جبران ناپذیری می 

 دشود و در بعضی از باربری بسته بندی انجام نمی شود و اگر هم بسته بندی انجام شود توسط کارگران می شو

  . که در این زمینه تخصص ندارند و در این زمینه بسته بندی آشنا نیستند و در این کار را انجام می دهند

تمامی بسته بندی لوازم منزل در اثاث کشی توسط کارشناس بسته بندی صورت می  : تهران پارسباربری در 

یچ اتفاقی برای لوازم خونه که اصلی گیره که در این کار حرفه ای و متخصص هست که در موقعه جا به جایی ه

ترین محسوب می شود نیوفتد و تمامی لوازم منزل صحیح و سالم به مقصد برسند و این کار بسته بندی را با 

  . حوصله فراوان و کاربردی انجام می گیرد

دهد که بعضی این ویژگی را دارا است که در محل و منزل عمل بسته بندی را انجام می تهران پارس باربری در 

از باربری ها این امکان را ندارند که این برای مستاجران آزار دهنده اس است و این کار را برای مستاجران 

سخت می کند.مستاجران که می خواهد اثاث کشی کند باید عمل بسته بندی رو انجام بدهند که در این زمینه 

ی گویند که این کار ، کار سختی نیست خودمان انجامش رشته ای ندارند ولی بعضی از افراد هستند که با خود م

می دهیم در جواب به این افراد که طرز فکرشان اینطوری و این مدلی است بهشان می گویم که بسته بندی 

لوازم خانه در اثاث کشی دارای اصول و قوانین خاصی است که باید تک به تک آن ها را انجام بشود که حائز 

ی شما است . که لوازم منزلتان برای شما حکم دارایتان در زندگی را دارد پس مراقب شان اهمیت فراوانی برا

 . باشید
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  تهران پارساتوبار 

  

 

  تهران پارسباربری 

 اتوبار و باربرینحوه جابجایی نمودن شیشه های بزرگ مربوط به میز نهار خوری در اثاث کشی و حمل منزل در 

 چگونه میباشد ؟  ارستهران پ

وسایل حساس و شکستنی از جمله شیشه های مربوط به میز های ناهار خوری از جمله وسایلی می باشند که از 

حساسیت باالیی برخوردار بوده وخانواده ها همیشه نگران این هستند که نکند در حین جابجایی و در پشت 

امروزه  . ن وسایلی از روش های خاصی استفاده میکنندماشین شکسته شوند باید گفت که برای حمل نمودن چنی

بسیاری شرکت های باربری با تبلیغات دروغ مشتریان را به جلب نموده و بدون داشتن تجربه کافی در اثاث کشی 

و بدون دارا بودن مجوز رسمی به این امر مهم می پردازند. همین عوامل سبب می شود به این امر مهم توجه 

باشند و در هنگام حمل وسایل شکستنی ازجمله شیشه های ناهار خوری برای بارچینی به پشت خاصی نداشته 

 .ماشین عجله نمایند و گاها سبب شکستن این وسیله مهم می شوند

در نتیجه از آنجایی که این قبیل از وسایل ها فاقد هرگونه بیمه نامه از سمت شرکت باربری می باشد خسارت 

باشد و شرکت باربری از پرداخت خسارت پرهیز می کند آنچه که می توان برای حمل  برعهده خود مشتری می

در حمل شیشه های میز  تهران پارساتوبار موفقیت امر و بدون دغدغه بیان نمود این می باشد که باربری و 

وسایل  قبیل ناهار خوری و دیگر وسایل شکستنی حساس با دارا بودن تجهیزات مورد نیاز و کامال پیشرفته این

 .را بدون هیچ خسارت و شکستگی به مقصد مورد نظر حمل می نماید

  

 

  

  تهران پارسباربری 



این امر مهم و حساس توسط چند کارگر با تجربه و مجرب که دارای سابقه کار در بسیاری از پروژه های بزرگ را 

راهپله های که بسیار باریک و بد فرم می  دارد انجام می گیرد . برای حمل این قبیل شیشه ها و سایر وسایل از

با استفاده نمودن بهترین تجهیزات و با بکارگیری  تهران پارسباربری   باشند تیم حرفه ای و همیشه در صحنه

از بهترین راه حلهای حمل و نقل و بدون کوچک ترین ضربه رساندن به وسایل باارزش با حملی ایمن آن ها را تا 

 .حمل میکند ( ...و بار وانت – بار نیسان –و نقل ) خاورهای مسقف پشت ماشین های حمل 

چرا که ممکن است در سبب شکسته شدن شیشه های بزرگ در راه پله های باریک به خود کارگر نیز آسیب 

برساند و هم باعث از بین رفتن وسایل با ارزش شما شود با وقوع پیوستن چنین اتفاقی دو طرفین با هم درگیر 

همین سبب ماندگاری یک خاطر بد در ذهن مشتری از یک اثاث کشی می شود برای حمل نمودن شیشه  شده و

کارگر استفاده کرد به نوعی حمل چنین میزهایی بدین گونه میباشد که  3میز نهار خوری به طور اصولی باید از 

هم زمان بلند می کنند و  دو کارگر آشنا به کار از دو سمت یکی از سمت راست و دیگری از سمت چپ میز را

فرد سومی که به عنوان یک اهرم امر می کند از وسط تعادل وزن را از دو طرفین حفظ میکند. این روش بلند 

نمودن وسیله باعث مشود در راه پله ها میز به جایی برخورد نکرده و خط و خشی روی آن نیافتد و به راحتی تا 

. برای حفظ ایمنی بشتر بهتر است قبل از حمل نمودن هر وسیله ای پشت ماشین در کوتاه ترین زمان حمل شود

با استفاده از تجهیزات بسته بندی مانند حوله های پرزدار و نایلون های حبابدار تمام سطح کارا را می پوشانید. 

ا ت و با وسایل مثل طناب آن را محکم می کنید برای افزایش ایمنی درحمل وسایل منزلتان بهتر است از صفر

بسپارید. و بدون کوچک ترین دغدغه  تهران پارساتوبار در صد یک اثاث کشی را به گروه حرفه ای باربری 

 . ای نقل مکان نمایید

  

  تهران پارسباربری 

با دارا بودن شعبات متعدد و همراه با سابقه طوالنی و همکاری در بسیاری از پروژه های بزرگ حمل و نقل در 

فعالیت داشته و این امکان و فرصت طالیی را برای همشهریان و مشتریان عزیز که ساکن  تمامی مناطق تهران

قرار دارند و زندگی میکنند بتوانند به  تهران پارستهران می باشند فراهم می سازد. تا در هر نقطه ای از 

ر فاده مفیدی کنند و دصورت تمام وقت حتی در ایام تعطیالت از خدمات این اتوبار و باربری بهرمند شده و است

بهره مند شوند در هر  تهران پارسباربری با سابقه سریع ترین زمان ممکن از بهترین سرویس های این 

کجای تهران بزرگ که قرار دارید دیگر نگران جابجایی و اثاث کشی و حتی بسته بندی لوازم اداری و خانگی خود 

 .سخت شما عزیزان هستیمنباشید ما همیشه و همه حال امید دهنده روزهای 

و در سختی ها شما را تنها نمی گذاریم تنها کافی است در صورت نیاز به بسته بندی و حمل بار سنگین فقط با 

به تمامی دردسرهای اثاث کشی با آسان ترین روش خاتمه دهید  تهران پارساتوبار یک تماس با این گروه 

ش اخالق همراه شوید که با یک برنامه ریزی هدف مند تر به راحتی و با خیالی آسوده همراه با تیم حرفه ای و خو

هرچه تمام تر در کوتاه ترین زمان ممکن به آنچه که از یک جابجایی می خواهید می توانید دست یابید فشار های 



روحی و جسمی وارد شده بر روی اعضای خانواده ناشی از اثاث کشی برنامه ریزی نشده بخصوص برای جابجایی 

تجاری و حمل بار به سایر شهرستان ها امری طاقت فرسا بوده و اگر به درستی برنامه ریزی نشود مشکالت بزرگی 

را به همراه خواهد داشت و همین امر سبب رنجش خاطر تک تک اعضای خانواده شده و اثاث کشی را به یکی 

ه در طی چنین سال آموخته ایم به مرحله از بد ترین خاطرات خانواده تبدیل می کند ما توانسته ایم آنچه را ک

درصد را به مشتریان هدیه نماییم بهترین سروس های حمل و نقل  011عمل برسانیم و رضایت مندی و تضمین 

بهترین ماشین های بزرگ برای حمل بار تجاری اعم از خاور های موکت کاری شده همراه با سقفی بسته و دارا 

 کتمو بزرگ های کامیون و بار کامیونت –یید شده شما را همراهی خواهیم کرد بودن سیستم های استاندارد وتا

و تمیز با به همراه داشتن بهترین تجهیزات و بار چین های حرفه ای به هراه راننده  منظم بصورت و شده کاری

ری و برون به صورت درون شه 01ای با تجربه در اختیار شما قرار خواهد گرفت تمامی حمل و نقل های باربری 

شهری بوده و در اسرع وقت همراه با تعداد کارگری مشخص با بهترین تجهیزات در حال خدمت رسانی به شما 

 . هستند

  

 شیوه های جدید اثاث کشی | تهران پارسباربری 

می دانیم که دغدغه شما عزیزان برای یافتن یک سیستم حمل و نقل و اتوبار ای که به  : تهران پارسباربری 

اشد باید به روز و کامال پیشرفته ب تهران پارساتوبار رت قانونی کار میکند و تجهیزاتی که استفاده می کند صو

و به این امر اهمیت میدهید که کارگر و کارکنانی که شما را در این پروژه همراهی خواهند نمود دارای سابقه 

قرار می دهید از آن جایی که دارای ارزش باالیی بوده  کاری باال با اخالق باشد و وسایلی که شما در اختیار باربری

بنابراین باربری که قرار است و سایر شما را حل نماید این اطمینان را باید فراهم نماید که کاال و وسایل در 

ابتدای شروع پروژه توسط شرکت بیمه شده تا در صورت بروز هر گونه مشکل و خسارت بتوانید از شرکت بیمه 

را دریافت نمایید این بار بری توانسته دغدغه های شما عزیزان را به صورت کامل مدیریت نماید  هزینه آن

زم های الهای این منطقه پیگیریکوچهبا شناخت کامل از مناطق موجود در تهران کوچه و پس تهران پارسباربری 

فراهم نماید این باربری در جهت  را برای انجام یک حمل و نقلی که دارای تجهیزات و امکانات الزم را دارد

ای و رانندگان زبده و کاری برای افزایش کارایی و بازدهی باال از باربری خود توانسته است با چین های حرفه

انجام صحیح کاراته توسط  تهران پارساتوبار انجام انواع حمل و نقل درون شهری و برون شهری استفاده نماید 

 ت کامل رساندن اساسی مردان از اعتبارات باالی این باربری محسوب می شودکارکنان و با سالمت و امنی

 مجوز رسمی از اتحادیه | تهران پارسباربری 

 

دارای مجوز رسمی از اتحادیه فعالیت کامالً قانونی دارای پشتکار باال برای پیمودن قله های  : تهران پارسباربری 

جهت رفع نیازهای شما عزیزان و  تهران پارساتوبار فوقالعاده موفقیت همراه با یک برنامه ریزی هدفمند و 

تهیه سرویس های مناسب متناسب با نیاز به خانواده ها ما در تالشیم تا ترک نیازهای شما را برآورده کنیم و 

این خود به مرور زمان سبب جلب رضایت مشتریان شده و سبب می شود که خانواده هایی که برای اولین بار 



رائه ا تهران پارسباربری حمل و نقل را با این باربری داشتن به عنوان مشتریان دائم شناخته شوند  تجربه

 تهران بزرگ شهر ساکن گرامی های خانواده و  عزیز همشهریان به نقل و حمل خدمات و  بهترین سرویس های

 و تجهیزات بهترین با همراه نوین کامال و جدید هایشیوه با سریع بارگیری و کار در تر تمام چه هر راحتی برای

العاده به ایده پردازان برای رسیدن به قله مدیریت خارق یک با همراه هستیم شما کنار در ما  دنیا روز امکانات

در این عرصه کاری همراه با انتقادات و نظرات سازنده شما عزیزان در زمینه  تهران پارساتوبار های موفقیت 

 ر بارچینی موفق و خدمات حمل جهیزیه عروسهای بسته بندی حمل با

 بکارگیری تکنیک های کاربردی | تهران پارسباربری 

 

اقالم شکستنی و با ارزش منزل شما عزیزان با تکنیکی کامال پیشرفته و عالی بسته بندی : تهران پارسباربری 

ار اتوببوده جاگیری می شوندو جمع آوری می شود و داخل جعبه های مخصوص که متناسب با اندازه وسایل شما 

این امر سبب می شود تا در حین جابجایی و بارچینی کمترین خسارات را به بار شما عزیزان وارد  تهران پارس

شود و همواره وسایل با ایمنی و تضمینی باال راهی مقصد مورد نظر شود تمام هماهنگی ها توسط مدیر آگاه و 

بزرگ و گسترده ای داردتنظیم و هماهنگ شده تا با مشتری وارد قرار  مدیری که تجربه باالیی در پروژه های

داد شود این برنامه ریزی جامع سبب میگردد کارها در زمان مشخص شده با بهترین کیفیت و سرعت العمل باال 

صب ن بعد از جابجایی بار شما مهربانان به مقصد چیدمان دوبار و تهران پارسباربری با موفقیت به پایان برسد 

توسط متخصصینبا تجربه انجام میگیرد نصب نمودن انواع لوستر و تلویزیون در محل خود به صورت تمیز و دقیق 

ارائه انواع ایده های جالب و کامال خالقانه برای چیدمان دکوراسیون در منزل جدید توسط متخصصین این حرفه 

 تیانمش تر راحت دسترسی برای بوده قانونی و  بروز و آنالین سایتی دارای  تهران پارساتوبار  / در این امر مهم

وبار و خدمات کاربران با مراجعه نمودن به سایت جامع و کامال می توانند نظرات و ات این های تعرفه از اطالع و

 .انتقادات خود را به گوش مسئوالن ما برسانند 

  

 بسته بندی  | تهران پارسباربری  

  

از رکان و مراحل اثاث کشی بسته بندی لوازم خانه است که از تمامی اشیا ریز تا مبل  یکی : تهران پارسباربری 

و تلویزیون و حتی یخچال هست که باید بسته بندی شود و بعد از بسته بندی کامل تمامی اثاث منزل شروع به 

 منزل جز کارهای حساسجابه جایی شوند که بعد از مرحله بسته بندی وارد این مرحله شود . و بسته بندی لوازم 

در اثا کشی هست که اگر به بسته بندی مورد توجه قرار می گیرد دچار خسارت و صدمه جبران ناپذیری می 

شود و در بعضی از باربری بسته بندی انجام نمی شود و اگر هم بسته بندی انجام شود توسط کارگران می شود 

  . ه بندی آشنا نیستند و در این کار را انجام می دهندکه در این زمینه تخصص ندارند و در این زمینه بست



تمامی بسته بندی لوازم منزل در اثاث کشی توسط کارشناس بسته بندی صورت می  : تهران پارسباربری در 

گیره که در این کار حرفه ای و متخصص هست که در موقعه جا به جایی هیچ اتفاقی برای لوازم خونه که اصلی 

شود نیوفتد و تمامی لوازم منزل صحیح و سالم به مقصد برسند و این کار بسته بندی را با ترین محسوب می 

  . حوصله فراوان و کاربردی انجام می گیرد

این ویژگی را دارا است که در محل و منزل عمل بسته بندی را انجام می دهد که بعضی از باربری تهران پارس باربری در 

این برای مستاجران آزار دهنده اس است و این کار را برای مستاجران سخت می کند.مستاجران ها این امکان را ندارند که 

که می خواهد اثاث کشی کند باید عمل بسته بندی رو انجام بدهند که در این زمینه رشته ای ندارند ولی بعضی از افراد 

می دهیم در جواب به این افراد که طرز  هستند که با خود می گویند که این کار ، کار سختی نیست خودمان انجامش

فکرشان اینطوری و این مدلی است بهشان می گویم که بسته بندی لوازم خانه در اثاث کشی دارای اصول و قوانین خاصی 

است که باید تک به تک آن ها را انجام بشود که حائز اهمیت فراوانی برای شما است . که لوازم منزلتان برای شما حکم 

 ان در زندگی را دارد پس مراقب شان باشیددارایت

  دماوندباربری 

 

  دماونداتوبار 

  

 

  دماوندباربری 

 اتوبار و باربرینحوه جابجایی نمودن شیشه های بزرگ مربوط به میز نهار خوری در اثاث کشی و حمل منزل در 

 چگونه میباشد ؟  دماوند

میز های ناهار خوری از جمله وسایلی می باشند که از وسایل حساس و شکستنی از جمله شیشه های مربوط به 

حساسیت باالیی برخوردار بوده وخانواده ها همیشه نگران این هستند که نکند در حین جابجایی و در پشت 

امروزه  . ماشین شکسته شوند باید گفت که برای حمل نمودن چنین وسایلی از روش های خاصی استفاده میکنند

اربری با تبلیغات دروغ مشتریان را به جلب نموده و بدون داشتن تجربه کافی در اثاث کشی بسیاری شرکت های ب

و بدون دارا بودن مجوز رسمی به این امر مهم می پردازند. همین عوامل سبب می شود به این امر مهم توجه 

ت بارچینی به پشخاصی نداشته باشند و در هنگام حمل وسایل شکستنی ازجمله شیشه های ناهار خوری برای 

 .ماشین عجله نمایند و گاها سبب شکستن این وسیله مهم می شوند



در نتیجه از آنجایی که این قبیل از وسایل ها فاقد هرگونه بیمه نامه از سمت شرکت باربری می باشد خسارت 

رای حمل برعهده خود مشتری می باشد و شرکت باربری از پرداخت خسارت پرهیز می کند آنچه که می توان ب

در حمل شیشه های میز ناهار  دماونداتوبار موفقیت امر و بدون دغدغه بیان نمود این می باشد که باربری و 

خوری و دیگر وسایل شکستنی حساس با دارا بودن تجهیزات مورد نیاز و کامال پیشرفته این قبیل وسایل را 

 .بدون هیچ خسارت و شکستگی به مقصد مورد نظر حمل می نماید

  

 

  

  دماوندباربری 

این امر مهم و حساس توسط چند کارگر با تجربه و مجرب که دارای سابقه کار در بسیاری از پروژه های بزرگ را 

دارد انجام می گیرد . برای حمل این قبیل شیشه ها و سایر وسایل از راهپله های که بسیار باریک و بد فرم می 

با استفاده نمودن بهترین تجهیزات و با بکارگیری از  دماوندباربری   باشند تیم حرفه ای و همیشه در صحنه

بهترین راه حلهای حمل و نقل و بدون کوچک ترین ضربه رساندن به وسایل باارزش با حملی ایمن آن ها را تا 

 .حمل میکند ( ...و بار وانت – بار نیسان –پشت ماشین های حمل و نقل ) خاورهای مسقف 

در سبب شکسته شدن شیشه های بزرگ در راه پله های باریک به خود کارگر نیز آسیب چرا که ممکن است 

برساند و هم باعث از بین رفتن وسایل با ارزش شما شود با وقوع پیوستن چنین اتفاقی دو طرفین با هم درگیر 

ن شیشه شده و همین سبب ماندگاری یک خاطر بد در ذهن مشتری از یک اثاث کشی می شود برای حمل نمود

کارگر استفاده کرد به نوعی حمل چنین میزهایی بدین گونه میباشد که  3میز نهار خوری به طور اصولی باید از 

دو کارگر آشنا به کار از دو سمت یکی از سمت راست و دیگری از سمت چپ میز را هم زمان بلند می کنند و 

زن را از دو طرفین حفظ میکند. این روش بلند فرد سومی که به عنوان یک اهرم امر می کند از وسط تعادل و

نمودن وسیله باعث مشود در راه پله ها میز به جایی برخورد نکرده و خط و خشی روی آن نیافتد و به راحتی تا 

پشت ماشین در کوتاه ترین زمان حمل شود. برای حفظ ایمنی بشتر بهتر است قبل از حمل نمودن هر وسیله ای 

زات بسته بندی مانند حوله های پرزدار و نایلون های حبابدار تمام سطح کارا را می پوشانید. با استفاده از تجهی

و با وسایل مثل طناب آن را محکم می کنید برای افزایش ایمنی درحمل وسایل منزلتان بهتر است از صفر تا 

کوچک ترین دغدغه ای نقل بسپارید. و بدون  دماونداتوبار در صد یک اثاث کشی را به گروه حرفه ای باربری 

 . مکان نمایید

  

  دماوندباربری 



با دارا بودن شعبات متعدد و همراه با سابقه طوالنی و همکاری در بسیاری از پروژه های بزرگ حمل و نقل در 

تمامی مناطق تهران فعالیت داشته و این امکان و فرصت طالیی را برای همشهریان و مشتریان عزیز که ساکن 

قرار دارند و زندگی میکنند بتوانند به صورت  دماوندی باشند فراهم می سازد. تا در هر نقطه ای از تهران م

تمام وقت حتی در ایام تعطیالت از خدمات این اتوبار و باربری بهرمند شده و استفاده مفیدی کنند و در سریع 

ره مند شوند در هر کجای تهران به دماوندباربری با سابقه ترین زمان ممکن از بهترین سرویس های این 

بزرگ که قرار دارید دیگر نگران جابجایی و اثاث کشی و حتی بسته بندی لوازم اداری و خانگی خود نباشید ما 

 .همیشه و همه حال امید دهنده روزهای سخت شما عزیزان هستیم

ا ندی و حمل بار سنگین فقط بو در سختی ها شما را تنها نمی گذاریم تنها کافی است در صورت نیاز به بسته ب

به تمامی دردسرهای اثاث کشی با آسان ترین روش خاتمه دهید و با  دماونداتوبار یک تماس با این گروه 

خیالی آسوده همراه با تیم حرفه ای و خوش اخالق همراه شوید که با یک برنامه ریزی هدف مند تر به راحتی 

ممکن به آنچه که از یک جابجایی می خواهید می توانید دست یابید فشار های هرچه تمام تر در کوتاه ترین زمان 

روحی و جسمی وارد شده بر روی اعضای خانواده ناشی از اثاث کشی برنامه ریزی نشده بخصوص برای جابجایی 

بزرگی  تتجاری و حمل بار به سایر شهرستان ها امری طاقت فرسا بوده و اگر به درستی برنامه ریزی نشود مشکال

را به همراه خواهد داشت و همین امر سبب رنجش خاطر تک تک اعضای خانواده شده و اثاث کشی را به یکی 

از بد ترین خاطرات خانواده تبدیل می کند ما توانسته ایم آنچه را که در طی چنین سال آموخته ایم به مرحله 

هدیه نماییم بهترین سروس های حمل و نقل  درصد را به مشتریان 011عمل برسانیم و رضایت مندی و تضمین 

بهترین ماشین های بزرگ برای حمل بار تجاری اعم از خاور های موکت کاری شده همراه با سقفی بسته و دارا 

 کتمو بزرگ های کامیون و بار کامیونت –بودن سیستم های استاندارد وتایید شده شما را همراهی خواهیم کرد 

و تمیز با به همراه داشتن بهترین تجهیزات و بار چین های حرفه ای به هراه راننده  منظم بصورت و شده کاری

به صورت درون شهری و برون  01ای با تجربه در اختیار شما قرار خواهد گرفت تمامی حمل و نقل های باربری 

سانی به شما شهری بوده و در اسرع وقت همراه با تعداد کارگری مشخص با بهترین تجهیزات در حال خدمت ر

 . هستند

  

 شیوه های جدید اثاث کشی | دماوندباربری 

می دانیم که دغدغه شما عزیزان برای یافتن یک سیستم حمل و نقل و اتوبار ای که به صورت  : دماوندباربری 

ین امر ا باید به روز و کامال پیشرفته باشد و به دماونداتوبار قانونی کار میکند و تجهیزاتی که استفاده می کند 

اهمیت میدهید که کارگر و کارکنانی که شما را در این پروژه همراهی خواهند نمود دارای سابقه کاری باال با 

اخالق باشد و وسایلی که شما در اختیار باربری قرار می دهید از آن جایی که دارای ارزش باالیی بوده بنابراین 

ن اطمینان را باید فراهم نماید که کاال و وسایل در ابتدای شروع باربری که قرار است و سایر شما را حل نماید ای

پروژه توسط شرکت بیمه شده تا در صورت بروز هر گونه مشکل و خسارت بتوانید از شرکت بیمه هزینه آن را 

 با نددماوباربری دریافت نمایید این بار بری توانسته دغدغه های شما عزیزان را به صورت کامل مدیریت نماید 

های الزم را برای انجام یک های این منطقه پیگیریکوچهشناخت کامل از مناطق موجود در تهران کوچه و پس



حمل و نقلی که دارای تجهیزات و امکانات الزم را دارد فراهم نماید این باربری در جهت افزایش کارایی و 

نندگان زبده و کاری برای انجام انواع حمل و ای و رابازدهی باال از باربری خود توانسته است با چین های حرفه

انجام صحیح کاراته توسط کارکنان و با سالمت و  دماونداتوبار نقل درون شهری و برون شهری استفاده نماید 

 امنیت کامل رساندن اساسی مردان از اعتبارات باالی این باربری محسوب می شود

 مجوز رسمی از اتحادیه | دماوندباربری 

 

دارای مجوز رسمی از اتحادیه فعالیت کامالً قانونی دارای پشتکار باال برای پیمودن قله های  : دماوند باربری

جهت رفع نیازهای شما عزیزان و تهیه  دماونداتوبار موفقیت همراه با یک برنامه ریزی هدفمند و فوقالعاده 

رک نیازهای شما را برآورده کنیم و این خود سرویس های مناسب متناسب با نیاز به خانواده ها ما در تالشیم تا ت

به مرور زمان سبب جلب رضایت مشتریان شده و سبب می شود که خانواده هایی که برای اولین بار تجربه حمل 

 ارائه بهترین سرویس دماوندباربری و نقل را با این باربری داشتن به عنوان مشتریان دائم شناخته شوند 

 چه هر راحتی برای تهران بزرگ شهر ساکن گرامی های خانواده و  عزیز همشهریان به نقل و حمل خدمات و  های

 ما  نیاد روز امکانات و تجهیزات بهترین با همراه نوین کامال و جدید هایشیوه با سریع بارگیری و کار در تر تمام

بار اتون به قله های موفقیت العاده به ایده پردازان برای رسیدمدیریت خارق یک با همراه هستیم شما کنار در

در این عرصه کاری همراه با انتقادات و نظرات سازنده شما عزیزان در زمینه های بسته بندی حمل بار  دماوند

 بارچینی موفق و خدمات حمل جهیزیه عروس

 بکارگیری تکنیک های کاربردی | دماوندباربری 

 

یزان با تکنیکی کامال پیشرفته و عالی بسته بندی و جمع اقالم شکستنی و با ارزش منزل شما عز: دماوندباربری 

 ونددمااتوبار آوری می شود و داخل جعبه های مخصوص که متناسب با اندازه وسایل شما بوده جاگیری می شوند

این امر سبب می شود تا در حین جابجایی و بارچینی کمترین خسارات را به بار شما عزیزان وارد شود و همواره 

ا ایمنی و تضمینی باال راهی مقصد مورد نظر شود تمام هماهنگی ها توسط مدیر آگاه و مدیری که تجربه وسایل ب

باالیی در پروژه های بزرگ و گسترده ای داردتنظیم و هماهنگ شده تا با مشتری وارد قرار داد شود این برنامه 

سرعت العمل باال با موفقیت به پایان ریزی جامع سبب میگردد کارها در زمان مشخص شده با بهترین کیفیت و 

بعد از جابجایی بار شما مهربانان به مقصد چیدمان دوبار و نصب توسط متخصصینبا تجربه  دماوندباربری برسد 

انجام میگیرد نصب نمودن انواع لوستر و تلویزیون در محل خود به صورت تمیز و دقیق ارائه انواع ایده های 

 / ی چیدمان دکوراسیون در منزل جدید توسط متخصصین این حرفه در این امر مهمجالب و کامال خالقانه برا

 های فهتعر از اطالع و مشتیان تر راحت دسترسی برای بوده قانونی و  بروز و آنالین سایتی دارای  دماونداتوبار 

 انتقادات خود را به گوش وبار و خدمات کاربران با مراجعه نمودن به سایت جامع و کامال می توانند نظرات وات این

 .مسئوالن ما برسانند 

  



 بسته بندی  | دماوندباربری  

  

یکی از رکان و مراحل اثاث کشی بسته بندی لوازم خانه است که از تمامی اشیا ریز تا مبل و  : دماوندباربری 

ع به اث منزل شروتلویزیون و حتی یخچال هست که باید بسته بندی شود و بعد از بسته بندی کامل تمامی اث

جابه جایی شوند که بعد از مرحله بسته بندی وارد این مرحله شود . و بسته بندی لوازم منزل جز کارهای حساس 

در اثا کشی هست که اگر به بسته بندی مورد توجه قرار می گیرد دچار خسارت و صدمه جبران ناپذیری می 

و اگر هم بسته بندی انجام شود توسط کارگران می شود  شود و در بعضی از باربری بسته بندی انجام نمی شود

  . که در این زمینه تخصص ندارند و در این زمینه بسته بندی آشنا نیستند و در این کار را انجام می دهند

تمامی بسته بندی لوازم منزل در اثاث کشی توسط کارشناس بسته بندی صورت می گیره که  : دماوندباربری در 

حرفه ای و متخصص هست که در موقعه جا به جایی هیچ اتفاقی برای لوازم خونه که اصلی ترین در این کار 

محسوب می شود نیوفتد و تمامی لوازم منزل صحیح و سالم به مقصد برسند و این کار بسته بندی را با حوصله 

  . فراوان و کاربردی انجام می گیرد

در محل و منزل عمل بسته بندی را انجام می دهد که بعضی از باربری ها این ویژگی را دارا است که دماوند باربری در 

این امکان را ندارند که این برای مستاجران آزار دهنده اس است و این کار را برای مستاجران سخت می کند.مستاجران 

ارند ولی بعضی از افراد که می خواهد اثاث کشی کند باید عمل بسته بندی رو انجام بدهند که در این زمینه رشته ای ند

هستند که با خود می گویند که این کار ، کار سختی نیست خودمان انجامش می دهیم در جواب به این افراد که طرز 

فکرشان اینطوری و این مدلی است بهشان می گویم که بسته بندی لوازم خانه در اثاث کشی دارای اصول و قوانین خاصی 

را انجام بشود که حائز اهمیت فراوانی برای شما است . که لوازم منزلتان برای شما حکم  است که باید تک به تک آن ها

 دارایتان در زندگی را دارد پس مراقب شان باشید

  لواسانباربری 

 

  لواساناتوبار 

  

 

  لواسانباربری 



 اتوبار و باربریدر نحوه جابجایی نمودن شیشه های بزرگ مربوط به میز نهار خوری در اثاث کشی و حمل منزل 

 چگونه میباشد ؟  لواسان

وسایل حساس و شکستنی از جمله شیشه های مربوط به میز های ناهار خوری از جمله وسایلی می باشند که از 

حساسیت باالیی برخوردار بوده وخانواده ها همیشه نگران این هستند که نکند در حین جابجایی و در پشت 

امروزه  . که برای حمل نمودن چنین وسایلی از روش های خاصی استفاده میکنند ماشین شکسته شوند باید گفت

بسیاری شرکت های باربری با تبلیغات دروغ مشتریان را به جلب نموده و بدون داشتن تجربه کافی در اثاث کشی 

مهم توجه  و بدون دارا بودن مجوز رسمی به این امر مهم می پردازند. همین عوامل سبب می شود به این امر

خاصی نداشته باشند و در هنگام حمل وسایل شکستنی ازجمله شیشه های ناهار خوری برای بارچینی به پشت 

 .ماشین عجله نمایند و گاها سبب شکستن این وسیله مهم می شوند

ت ردر نتیجه از آنجایی که این قبیل از وسایل ها فاقد هرگونه بیمه نامه از سمت شرکت باربری می باشد خسا

برعهده خود مشتری می باشد و شرکت باربری از پرداخت خسارت پرهیز می کند آنچه که می توان برای حمل 

در حمل شیشه های میز ناهار  لواساناتوبار موفقیت امر و بدون دغدغه بیان نمود این می باشد که باربری و 

کامال پیشرفته این قبیل وسایل را  خوری و دیگر وسایل شکستنی حساس با دارا بودن تجهیزات مورد نیاز و

 .بدون هیچ خسارت و شکستگی به مقصد مورد نظر حمل می نماید

  

 

  

  لواسانباربری 

این امر مهم و حساس توسط چند کارگر با تجربه و مجرب که دارای سابقه کار در بسیاری از پروژه های بزرگ را 

سایر وسایل از راهپله های که بسیار باریک و بد فرم می  دارد انجام می گیرد . برای حمل این قبیل شیشه ها و

با استفاده نمودن بهترین تجهیزات و با بکارگیری از  لواسانباربری   باشند تیم حرفه ای و همیشه در صحنه

بهترین راه حلهای حمل و نقل و بدون کوچک ترین ضربه رساندن به وسایل باارزش با حملی ایمن آن ها را تا 

 .حمل میکند ( ...و بار وانت – بار نیسان –ن های حمل و نقل ) خاورهای مسقف پشت ماشی

چرا که ممکن است در سبب شکسته شدن شیشه های بزرگ در راه پله های باریک به خود کارگر نیز آسیب 

گیر ربرساند و هم باعث از بین رفتن وسایل با ارزش شما شود با وقوع پیوستن چنین اتفاقی دو طرفین با هم د

شده و همین سبب ماندگاری یک خاطر بد در ذهن مشتری از یک اثاث کشی می شود برای حمل نمودن شیشه 

کارگر استفاده کرد به نوعی حمل چنین میزهایی بدین گونه میباشد که  3میز نهار خوری به طور اصولی باید از 

چپ میز را هم زمان بلند می کنند و  دو کارگر آشنا به کار از دو سمت یکی از سمت راست و دیگری از سمت

فرد سومی که به عنوان یک اهرم امر می کند از وسط تعادل وزن را از دو طرفین حفظ میکند. این روش بلند 



نمودن وسیله باعث مشود در راه پله ها میز به جایی برخورد نکرده و خط و خشی روی آن نیافتد و به راحتی تا 

ان حمل شود. برای حفظ ایمنی بشتر بهتر است قبل از حمل نمودن هر وسیله ای پشت ماشین در کوتاه ترین زم

با استفاده از تجهیزات بسته بندی مانند حوله های پرزدار و نایلون های حبابدار تمام سطح کارا را می پوشانید. 

ا است از صفر تو با وسایل مثل طناب آن را محکم می کنید برای افزایش ایمنی درحمل وسایل منزلتان بهتر 

بسپارید. و بدون کوچک ترین دغدغه ای  لواساناتوبار در صد یک اثاث کشی را به گروه حرفه ای باربری 

 . نقل مکان نمایید

  

  لواسانباربری 

با دارا بودن شعبات متعدد و همراه با سابقه طوالنی و همکاری در بسیاری از پروژه های بزرگ حمل و نقل در 

ان فعالیت داشته و این امکان و فرصت طالیی را برای همشهریان و مشتریان عزیز که ساکن تمامی مناطق تهر

قرار دارند و زندگی میکنند بتوانند به صورت  لواسانتهران می باشند فراهم می سازد. تا در هر نقطه ای از 

ده مفیدی کنند و در سریع تمام وقت حتی در ایام تعطیالت از خدمات این اتوبار و باربری بهرمند شده و استفا

بهره مند شوند در هر کجای تهران  لواسانباربری با سابقه ترین زمان ممکن از بهترین سرویس های این 

بزرگ که قرار دارید دیگر نگران جابجایی و اثاث کشی و حتی بسته بندی لوازم اداری و خانگی خود نباشید ما 

 .ا عزیزان هستیمهمیشه و همه حال امید دهنده روزهای سخت شم

و در سختی ها شما را تنها نمی گذاریم تنها کافی است در صورت نیاز به بسته بندی و حمل بار سنگین فقط با 

به تمامی دردسرهای اثاث کشی با آسان ترین روش خاتمه دهید و با  لواساناتوبار یک تماس با این گروه 

راه شوید که با یک برنامه ریزی هدف مند تر به راحتی خیالی آسوده همراه با تیم حرفه ای و خوش اخالق هم

هرچه تمام تر در کوتاه ترین زمان ممکن به آنچه که از یک جابجایی می خواهید می توانید دست یابید فشار های 

روحی و جسمی وارد شده بر روی اعضای خانواده ناشی از اثاث کشی برنامه ریزی نشده بخصوص برای جابجایی 

ل بار به سایر شهرستان ها امری طاقت فرسا بوده و اگر به درستی برنامه ریزی نشود مشکالت بزرگی تجاری و حم

را به همراه خواهد داشت و همین امر سبب رنجش خاطر تک تک اعضای خانواده شده و اثاث کشی را به یکی 

ین سال آموخته ایم به مرحله از بد ترین خاطرات خانواده تبدیل می کند ما توانسته ایم آنچه را که در طی چن

درصد را به مشتریان هدیه نماییم بهترین سروس های حمل و نقل  011عمل برسانیم و رضایت مندی و تضمین 

بهترین ماشین های بزرگ برای حمل بار تجاری اعم از خاور های موکت کاری شده همراه با سقفی بسته و دارا 

 کتمو بزرگ های کامیون و بار کامیونت –ا را همراهی خواهیم کرد بودن سیستم های استاندارد وتایید شده شم

و تمیز با به همراه داشتن بهترین تجهیزات و بار چین های حرفه ای به هراه راننده  منظم بصورت و شده کاری

به صورت درون شهری و برون  01ای با تجربه در اختیار شما قرار خواهد گرفت تمامی حمل و نقل های باربری 

شهری بوده و در اسرع وقت همراه با تعداد کارگری مشخص با بهترین تجهیزات در حال خدمت رسانی به شما 

 . هستند

  



 شیوه های جدید اثاث کشی | لواسانباربری 

می دانیم که دغدغه شما عزیزان برای یافتن یک سیستم حمل و نقل و اتوبار ای که به صورت  : لواسانباربری 

مر باید به روز و کامال پیشرفته باشد و به این ا لواساناتوبار د و تجهیزاتی که استفاده می کند قانونی کار میکن

اهمیت میدهید که کارگر و کارکنانی که شما را در این پروژه همراهی خواهند نمود دارای سابقه کاری باال با 

یی که دارای ارزش باالیی بوده بنابراین اخالق باشد و وسایلی که شما در اختیار باربری قرار می دهید از آن جا

باربری که قرار است و سایر شما را حل نماید این اطمینان را باید فراهم نماید که کاال و وسایل در ابتدای شروع 

پروژه توسط شرکت بیمه شده تا در صورت بروز هر گونه مشکل و خسارت بتوانید از شرکت بیمه هزینه آن را 

 انلواسباربری بار بری توانسته دغدغه های شما عزیزان را به صورت کامل مدیریت نماید دریافت نمایید این 

های الزم را برای انجام یک های این منطقه پیگیریکوچهبا شناخت کامل از مناطق موجود در تهران کوچه و پس

جهت افزایش کارایی و  حمل و نقلی که دارای تجهیزات و امکانات الزم را دارد فراهم نماید این باربری در

ای و رانندگان زبده و کاری برای انجام انواع حمل و بازدهی باال از باربری خود توانسته است با چین های حرفه

انجام صحیح کاراته توسط کارکنان و با سالمت و  لواساناتوبار نقل درون شهری و برون شهری استفاده نماید 

 عتبارات باالی این باربری محسوب می شودامنیت کامل رساندن اساسی مردان از ا

 مجوز رسمی از اتحادیه | لواسانباربری 

 

دارای مجوز رسمی از اتحادیه فعالیت کامالً قانونی دارای پشتکار باال برای پیمودن قله های  : لواسانباربری 

ی شما عزیزان و تهیه جهت رفع نیازها لواساناتوبار موفقیت همراه با یک برنامه ریزی هدفمند و فوقالعاده 

سرویس های مناسب متناسب با نیاز به خانواده ها ما در تالشیم تا ترک نیازهای شما را برآورده کنیم و این خود 

به مرور زمان سبب جلب رضایت مشتریان شده و سبب می شود که خانواده هایی که برای اولین بار تجربه حمل 

 ارائه بهترین سرویس لواسانباربری مشتریان دائم شناخته شوند  و نقل را با این باربری داشتن به عنوان

 چه هر راحتی برای تهران بزرگ شهر ساکن گرامی های خانواده و  عزیز همشهریان به نقل و حمل خدمات و  های

 ما  نیاد روز امکانات و تجهیزات بهترین با همراه نوین کامال و جدید هایشیوه با سریع بارگیری و کار در تر تمام

بار اتوالعاده به ایده پردازان برای رسیدن به قله های موفقیت مدیریت خارق یک با همراه هستیم شما کنار در

در این عرصه کاری همراه با انتقادات و نظرات سازنده شما عزیزان در زمینه های بسته بندی حمل بار  لواسان

 بارچینی موفق و خدمات حمل جهیزیه عروس

 بکارگیری تکنیک های کاربردی | انلواسباربری 

 

اقالم شکستنی و با ارزش منزل شما عزیزان با تکنیکی کامال پیشرفته و عالی بسته بندی و جمع : لواسانباربری 

 سانلوااتوبار آوری می شود و داخل جعبه های مخصوص که متناسب با اندازه وسایل شما بوده جاگیری می شوند

حین جابجایی و بارچینی کمترین خسارات را به بار شما عزیزان وارد شود و همواره این امر سبب می شود تا در 

وسایل با ایمنی و تضمینی باال راهی مقصد مورد نظر شود تمام هماهنگی ها توسط مدیر آگاه و مدیری که تجربه 



داد شود این برنامه  باالیی در پروژه های بزرگ و گسترده ای داردتنظیم و هماهنگ شده تا با مشتری وارد قرار

ریزی جامع سبب میگردد کارها در زمان مشخص شده با بهترین کیفیت و سرعت العمل باال با موفقیت به پایان 

بعد از جابجایی بار شما مهربانان به مقصد چیدمان دوبار و نصب توسط متخصصینبا تجربه  لواسانباربری برسد 

یزیون در محل خود به صورت تمیز و دقیق ارائه انواع ایده های انجام میگیرد نصب نمودن انواع لوستر و تلو

 / جالب و کامال خالقانه برای چیدمان دکوراسیون در منزل جدید توسط متخصصین این حرفه در این امر مهم

 های رفهتع از اطالع و مشتیان تر راحت دسترسی برای بوده قانونی و  بروز و آنالین سایتی دارای  لواساناتوبار 

وبار و خدمات کاربران با مراجعه نمودن به سایت جامع و کامال می توانند نظرات و انتقادات خود را به گوش ات این

 .مسئوالن ما برسانند 

  

 بسته بندی  | لواسانباربری  

  

 و یکی از رکان و مراحل اثاث کشی بسته بندی لوازم خانه است که از تمامی اشیا ریز تا مبل : لواسانباربری 

تلویزیون و حتی یخچال هست که باید بسته بندی شود و بعد از بسته بندی کامل تمامی اثاث منزل شروع به 

جابه جایی شوند که بعد از مرحله بسته بندی وارد این مرحله شود . و بسته بندی لوازم منزل جز کارهای حساس 

دچار خسارت و صدمه جبران ناپذیری می در اثا کشی هست که اگر به بسته بندی مورد توجه قرار می گیرد 

شود و در بعضی از باربری بسته بندی انجام نمی شود و اگر هم بسته بندی انجام شود توسط کارگران می شود 

  . که در این زمینه تخصص ندارند و در این زمینه بسته بندی آشنا نیستند و در این کار را انجام می دهند

سته بندی لوازم منزل در اثاث کشی توسط کارشناس بسته بندی صورت می گیره تمامی ب : لواسانباربری در 

که در این کار حرفه ای و متخصص هست که در موقعه جا به جایی هیچ اتفاقی برای لوازم خونه که اصلی ترین 

وصله حمحسوب می شود نیوفتد و تمامی لوازم منزل صحیح و سالم به مقصد برسند و این کار بسته بندی را با 

  . فراوان و کاربردی انجام می گیرد

این ویژگی را دارا است که در محل و منزل عمل بسته بندی را انجام می دهد که بعضی از باربری ها لواسان باربری در 

این امکان را ندارند که این برای مستاجران آزار دهنده اس است و این کار را برای مستاجران سخت می کند.مستاجران 

می خواهد اثاث کشی کند باید عمل بسته بندی رو انجام بدهند که در این زمینه رشته ای ندارند ولی بعضی از افراد که 

هستند که با خود می گویند که این کار ، کار سختی نیست خودمان انجامش می دهیم در جواب به این افراد که طرز 

ته بندی لوازم خانه در اثاث کشی دارای اصول و قوانین خاصی فکرشان اینطوری و این مدلی است بهشان می گویم که بس

است که باید تک به تک آن ها را انجام بشود که حائز اهمیت فراوانی برای شما است . که لوازم منزلتان برای شما حکم 

 دارایتان در زندگی را دارد پس مراقب شان باشید



  آهارباربری 

 

  آهاراتوبار 

  

 

  آهارباربری 

 اتوبار و باربریه جابجایی نمودن شیشه های بزرگ مربوط به میز نهار خوری در اثاث کشی و حمل منزل در نحو

 چگونه میباشد ؟  آهار

وسایل حساس و شکستنی از جمله شیشه های مربوط به میز های ناهار خوری از جمله وسایلی می باشند که از 

نگران این هستند که نکند در حین جابجایی و در پشت  حساسیت باالیی برخوردار بوده وخانواده ها همیشه

امروزه  . ماشین شکسته شوند باید گفت که برای حمل نمودن چنین وسایلی از روش های خاصی استفاده میکنند

بسیاری شرکت های باربری با تبلیغات دروغ مشتریان را به جلب نموده و بدون داشتن تجربه کافی در اثاث کشی 

بودن مجوز رسمی به این امر مهم می پردازند. همین عوامل سبب می شود به این امر مهم توجه و بدون دارا 

خاصی نداشته باشند و در هنگام حمل وسایل شکستنی ازجمله شیشه های ناهار خوری برای بارچینی به پشت 

 .ماشین عجله نمایند و گاها سبب شکستن این وسیله مهم می شوند

این قبیل از وسایل ها فاقد هرگونه بیمه نامه از سمت شرکت باربری می باشد خسارت  در نتیجه از آنجایی که

برعهده خود مشتری می باشد و شرکت باربری از پرداخت خسارت پرهیز می کند آنچه که می توان برای حمل 

میز ناهار در حمل شیشه های  آهاراتوبار موفقیت امر و بدون دغدغه بیان نمود این می باشد که باربری و 

خوری و دیگر وسایل شکستنی حساس با دارا بودن تجهیزات مورد نیاز و کامال پیشرفته این قبیل وسایل را 

 .بدون هیچ خسارت و شکستگی به مقصد مورد نظر حمل می نماید

  

 

  

  آهارباربری 



از پروژه های بزرگ را  این امر مهم و حساس توسط چند کارگر با تجربه و مجرب که دارای سابقه کار در بسیاری

دارد انجام می گیرد . برای حمل این قبیل شیشه ها و سایر وسایل از راهپله های که بسیار باریک و بد فرم می 

با استفاده نمودن بهترین تجهیزات و با بکارگیری از  آهارباربری   باشند تیم حرفه ای و همیشه در صحنه

ک ترین ضربه رساندن به وسایل باارزش با حملی ایمن آن ها را تا بهترین راه حلهای حمل و نقل و بدون کوچ

 .حمل میکند ( ...و بار وانت – بار نیسان –پشت ماشین های حمل و نقل ) خاورهای مسقف 

چرا که ممکن است در سبب شکسته شدن شیشه های بزرگ در راه پله های باریک به خود کارگر نیز آسیب 

تن وسایل با ارزش شما شود با وقوع پیوستن چنین اتفاقی دو طرفین با هم درگیر برساند و هم باعث از بین رف

شده و همین سبب ماندگاری یک خاطر بد در ذهن مشتری از یک اثاث کشی می شود برای حمل نمودن شیشه 

اشد که کارگر استفاده کرد به نوعی حمل چنین میزهایی بدین گونه میب 3میز نهار خوری به طور اصولی باید از 

دو کارگر آشنا به کار از دو سمت یکی از سمت راست و دیگری از سمت چپ میز را هم زمان بلند می کنند و 

فرد سومی که به عنوان یک اهرم امر می کند از وسط تعادل وزن را از دو طرفین حفظ میکند. این روش بلند 

ده و خط و خشی روی آن نیافتد و به راحتی تا نمودن وسیله باعث مشود در راه پله ها میز به جایی برخورد نکر

پشت ماشین در کوتاه ترین زمان حمل شود. برای حفظ ایمنی بشتر بهتر است قبل از حمل نمودن هر وسیله ای 

با استفاده از تجهیزات بسته بندی مانند حوله های پرزدار و نایلون های حبابدار تمام سطح کارا را می پوشانید. 

طناب آن را محکم می کنید برای افزایش ایمنی درحمل وسایل منزلتان بهتر است از صفر تا  و با وسایل مثل

بسپارید. و بدون کوچک ترین دغدغه ای نقل  آهاراتوبار در صد یک اثاث کشی را به گروه حرفه ای باربری 

 . مکان نمایید

  

  آهارباربری 

همکاری در بسیاری از پروژه های بزرگ حمل و نقل در  با دارا بودن شعبات متعدد و همراه با سابقه طوالنی و

تمامی مناطق تهران فعالیت داشته و این امکان و فرصت طالیی را برای همشهریان و مشتریان عزیز که ساکن 

قرار دارند و زندگی میکنند بتوانند به صورت تمام  آهارتهران می باشند فراهم می سازد. تا در هر نقطه ای از 

ر ایام تعطیالت از خدمات این اتوبار و باربری بهرمند شده و استفاده مفیدی کنند و در سریع ترین وقت حتی د

بهره مند شوند در هر کجای تهران بزرگ که  آهارباربری با سابقه زمان ممکن از بهترین سرویس های این 

خانگی خود نباشید ما همیشه و قرار دارید دیگر نگران جابجایی و اثاث کشی و حتی بسته بندی لوازم اداری و 

 .همه حال امید دهنده روزهای سخت شما عزیزان هستیم

و در سختی ها شما را تنها نمی گذاریم تنها کافی است در صورت نیاز به بسته بندی و حمل بار سنگین فقط با 

ی دهید و با خیال به تمامی دردسرهای اثاث کشی با آسان ترین روش خاتمه آهاراتوبار یک تماس با این گروه 

آسوده همراه با تیم حرفه ای و خوش اخالق همراه شوید که با یک برنامه ریزی هدف مند تر به راحتی هرچه 

تمام تر در کوتاه ترین زمان ممکن به آنچه که از یک جابجایی می خواهید می توانید دست یابید فشار های روحی 



از اثاث کشی برنامه ریزی نشده بخصوص برای جابجایی تجاری و جسمی وارد شده بر روی اعضای خانواده ناشی 

و حمل بار به سایر شهرستان ها امری طاقت فرسا بوده و اگر به درستی برنامه ریزی نشود مشکالت بزرگی را 

به همراه خواهد داشت و همین امر سبب رنجش خاطر تک تک اعضای خانواده شده و اثاث کشی را به یکی از 

ات خانواده تبدیل می کند ما توانسته ایم آنچه را که در طی چنین سال آموخته ایم به مرحله عمل بد ترین خاطر

درصد را به مشتریان هدیه نماییم بهترین سروس های حمل و نقل  011برسانیم و رضایت مندی و تضمین 

با سقفی بسته و دارا بهترین ماشین های بزرگ برای حمل بار تجاری اعم از خاور های موکت کاری شده همراه 

 کتمو بزرگ های کامیون و بار کامیونت –بودن سیستم های استاندارد وتایید شده شما را همراهی خواهیم کرد 

و تمیز با به همراه داشتن بهترین تجهیزات و بار چین های حرفه ای به هراه راننده  منظم بصورت و شده کاری

به صورت درون شهری و برون  01فت تمامی حمل و نقل های باربری ای با تجربه در اختیار شما قرار خواهد گر

شهری بوده و در اسرع وقت همراه با تعداد کارگری مشخص با بهترین تجهیزات در حال خدمت رسانی به شما 

 . هستند

  

 شیوه های جدید اثاث کشی | آهارباربری 

سیستم حمل و نقل و اتوبار ای که به صورت می دانیم که دغدغه شما عزیزان برای یافتن یک  : آهارباربری 

باید به روز و کامال پیشرفته باشد و به این امر  آهاراتوبار قانونی کار میکند و تجهیزاتی که استفاده می کند 

اهمیت میدهید که کارگر و کارکنانی که شما را در این پروژه همراهی خواهند نمود دارای سابقه کاری باال با 

وسایلی که شما در اختیار باربری قرار می دهید از آن جایی که دارای ارزش باالیی بوده بنابراین اخالق باشد و 

باربری که قرار است و سایر شما را حل نماید این اطمینان را باید فراهم نماید که کاال و وسایل در ابتدای شروع 

بتوانید از شرکت بیمه هزینه آن را  پروژه توسط شرکت بیمه شده تا در صورت بروز هر گونه مشکل و خسارت

ا ب آهارباربری دریافت نمایید این بار بری توانسته دغدغه های شما عزیزان را به صورت کامل مدیریت نماید 

های الزم را برای انجام یک های این منطقه پیگیریکوچهشناخت کامل از مناطق موجود در تهران کوچه و پس

ت و امکانات الزم را دارد فراهم نماید این باربری در جهت افزایش کارایی و حمل و نقلی که دارای تجهیزا

ای و رانندگان زبده و کاری برای انجام انواع حمل و بازدهی باال از باربری خود توانسته است با چین های حرفه

منیت و با سالمت و ا انجام صحیح کاراته توسط کارکنان آهاراتوبار نقل درون شهری و برون شهری استفاده نماید 

 کامل رساندن اساسی مردان از اعتبارات باالی این باربری محسوب می شود

 مجوز رسمی از اتحادیه | آهارباربری 

 

دارای مجوز رسمی از اتحادیه فعالیت کامالً قانونی دارای پشتکار باال برای پیمودن قله های موفقیت  : آهارباربری 

جهت رفع نیازهای شما عزیزان و تهیه سرویس های  آهاراتوبار مند و فوقالعاده همراه با یک برنامه ریزی هدف

مناسب متناسب با نیاز به خانواده ها ما در تالشیم تا ترک نیازهای شما را برآورده کنیم و این خود به مرور زمان 

ا حمل و نقل را ب سبب جلب رضایت مشتریان شده و سبب می شود که خانواده هایی که برای اولین بار تجربه



 خدمات و  ارائه بهترین سرویس های آهارباربری این باربری داشتن به عنوان مشتریان دائم شناخته شوند 

 کار در تر تمام چه هر راحتی برای تهران بزرگ شهر ساکن گرامی های خانواده و  عزیز همشهریان به نقل و حمل

 ماش کنار در ما  دنیا روز امکانات و تجهیزات بهترین با همراه نوین کامال و جدید هایشیوه با سریع بارگیری و

 در این آهاراتوبار العاده به ایده پردازان برای رسیدن به قله های موفقیت مدیریت خارق یک با همراه هستیم

ق و فعرصه کاری همراه با انتقادات و نظرات سازنده شما عزیزان در زمینه های بسته بندی حمل بار بارچینی مو

 خدمات حمل جهیزیه عروس

 بکارگیری تکنیک های کاربردی | آهارباربری 

 

اقالم شکستنی و با ارزش منزل شما عزیزان با تکنیکی کامال پیشرفته و عالی بسته بندی و جمع : آهارباربری 

 آهارر اتوباآوری می شود و داخل جعبه های مخصوص که متناسب با اندازه وسایل شما بوده جاگیری می شوند

این امر سبب می شود تا در حین جابجایی و بارچینی کمترین خسارات را به بار شما عزیزان وارد شود و همواره 

وسایل با ایمنی و تضمینی باال راهی مقصد مورد نظر شود تمام هماهنگی ها توسط مدیر آگاه و مدیری که تجربه 

هماهنگ شده تا با مشتری وارد قرار داد شود این برنامه باالیی در پروژه های بزرگ و گسترده ای داردتنظیم و 

ریزی جامع سبب میگردد کارها در زمان مشخص شده با بهترین کیفیت و سرعت العمل باال با موفقیت به پایان 

بعد از جابجایی بار شما مهربانان به مقصد چیدمان دوبار و نصب توسط متخصصینبا تجربه  آهارباربری برسد 

رد نصب نمودن انواع لوستر و تلویزیون در محل خود به صورت تمیز و دقیق ارائه انواع ایده های انجام میگی

 / جالب و کامال خالقانه برای چیدمان دکوراسیون در منزل جدید توسط متخصصین این حرفه در این امر مهم

 ایه تعرفه از اطالع و مشتیان تر راحت دسترسی برای بوده قانونی و  بروز و آنالین سایتی دارای  آهاراتوبار 

وبار و خدمات کاربران با مراجعه نمودن به سایت جامع و کامال می توانند نظرات و انتقادات خود را به گوش ات این

 .مسئوالن ما برسانند 

  

 بسته بندی  | آهارباربری  

  

از تمامی اشیا ریز تا مبل و یکی از رکان و مراحل اثاث کشی بسته بندی لوازم خانه است که  : آهارباربری 

تلویزیون و حتی یخچال هست که باید بسته بندی شود و بعد از بسته بندی کامل تمامی اثاث منزل شروع به 

جابه جایی شوند که بعد از مرحله بسته بندی وارد این مرحله شود . و بسته بندی لوازم منزل جز کارهای حساس 

مورد توجه قرار می گیرد دچار خسارت و صدمه جبران ناپذیری می  در اثا کشی هست که اگر به بسته بندی

شود و در بعضی از باربری بسته بندی انجام نمی شود و اگر هم بسته بندی انجام شود توسط کارگران می شود 

  . که در این زمینه تخصص ندارند و در این زمینه بسته بندی آشنا نیستند و در این کار را انجام می دهند



تمامی بسته بندی لوازم منزل در اثاث کشی توسط کارشناس بسته بندی صورت می گیره که  : آهارباربری  در

در این کار حرفه ای و متخصص هست که در موقعه جا به جایی هیچ اتفاقی برای لوازم خونه که اصلی ترین 

له ن کار بسته بندی را با حوصمحسوب می شود نیوفتد و تمامی لوازم منزل صحیح و سالم به مقصد برسند و ای

  . فراوان و کاربردی انجام می گیرد

این ویژگی را دارا است که در محل و منزل عمل بسته بندی را انجام می دهد که بعضی از باربری ها این آهار باربری در 

می کند.مستاجران که  امکان را ندارند که این برای مستاجران آزار دهنده اس است و این کار را برای مستاجران سخت

می خواهد اثاث کشی کند باید عمل بسته بندی رو انجام بدهند که در این زمینه رشته ای ندارند ولی بعضی از افراد 

هستند که با خود می گویند که این کار ، کار سختی نیست خودمان انجامش می دهیم در جواب به این افراد که طرز 

بهشان می گویم که بسته بندی لوازم خانه در اثاث کشی دارای اصول و قوانین خاصی  فکرشان اینطوری و این مدلی است

است که باید تک به تک آن ها را انجام بشود که حائز اهمیت فراوانی برای شما است . که لوازم منزلتان برای شما حکم 

 دارایتان در زندگی را دارد پس مراقب شان باشید

  فشمباربری 

 

  فشماتوبار 

  

 

  فشمباربری 

 اتوبار و باربرینحوه جابجایی نمودن شیشه های بزرگ مربوط به میز نهار خوری در اثاث کشی و حمل منزل در 

 چگونه میباشد ؟  فشم

وسایل حساس و شکستنی از جمله شیشه های مربوط به میز های ناهار خوری از جمله وسایلی می باشند که از 

خانواده ها همیشه نگران این هستند که نکند در حین جابجایی و در پشت حساسیت باالیی برخوردار بوده و

امروزه  . ماشین شکسته شوند باید گفت که برای حمل نمودن چنین وسایلی از روش های خاصی استفاده میکنند

شی کبسیاری شرکت های باربری با تبلیغات دروغ مشتریان را به جلب نموده و بدون داشتن تجربه کافی در اثاث 

و بدون دارا بودن مجوز رسمی به این امر مهم می پردازند. همین عوامل سبب می شود به این امر مهم توجه 

خاصی نداشته باشند و در هنگام حمل وسایل شکستنی ازجمله شیشه های ناهار خوری برای بارچینی به پشت 

 .ماشین عجله نمایند و گاها سبب شکستن این وسیله مهم می شوند



یجه از آنجایی که این قبیل از وسایل ها فاقد هرگونه بیمه نامه از سمت شرکت باربری می باشد خسارت در نت

برعهده خود مشتری می باشد و شرکت باربری از پرداخت خسارت پرهیز می کند آنچه که می توان برای حمل 

ر حمل شیشه های میز ناهار د فشماتوبار موفقیت امر و بدون دغدغه بیان نمود این می باشد که باربری و 

خوری و دیگر وسایل شکستنی حساس با دارا بودن تجهیزات مورد نیاز و کامال پیشرفته این قبیل وسایل را 

 .بدون هیچ خسارت و شکستگی به مقصد مورد نظر حمل می نماید

  

 

  

  فشمباربری 

کار در بسیاری از پروژه های بزرگ را  این امر مهم و حساس توسط چند کارگر با تجربه و مجرب که دارای سابقه

دارد انجام می گیرد . برای حمل این قبیل شیشه ها و سایر وسایل از راهپله های که بسیار باریک و بد فرم می 

با استفاده نمودن بهترین تجهیزات و با بکارگیری از  فشمباربری   باشند تیم حرفه ای و همیشه در صحنه

قل و بدون کوچک ترین ضربه رساندن به وسایل باارزش با حملی ایمن آن ها را تا بهترین راه حلهای حمل و ن

 .حمل میکند ( ...و بار وانت – بار نیسان –پشت ماشین های حمل و نقل ) خاورهای مسقف 

چرا که ممکن است در سبب شکسته شدن شیشه های بزرگ در راه پله های باریک به خود کارگر نیز آسیب 

اعث از بین رفتن وسایل با ارزش شما شود با وقوع پیوستن چنین اتفاقی دو طرفین با هم درگیر برساند و هم ب

شده و همین سبب ماندگاری یک خاطر بد در ذهن مشتری از یک اثاث کشی می شود برای حمل نمودن شیشه 

بدین گونه میباشد که کارگر استفاده کرد به نوعی حمل چنین میزهایی  3میز نهار خوری به طور اصولی باید از 

دو کارگر آشنا به کار از دو سمت یکی از سمت راست و دیگری از سمت چپ میز را هم زمان بلند می کنند و 

فرد سومی که به عنوان یک اهرم امر می کند از وسط تعادل وزن را از دو طرفین حفظ میکند. این روش بلند 

یی برخورد نکرده و خط و خشی روی آن نیافتد و به راحتی تا نمودن وسیله باعث مشود در راه پله ها میز به جا

پشت ماشین در کوتاه ترین زمان حمل شود. برای حفظ ایمنی بشتر بهتر است قبل از حمل نمودن هر وسیله ای 

با استفاده از تجهیزات بسته بندی مانند حوله های پرزدار و نایلون های حبابدار تمام سطح کارا را می پوشانید. 

با وسایل مثل طناب آن را محکم می کنید برای افزایش ایمنی درحمل وسایل منزلتان بهتر است از صفر تا  و

بسپارید. و بدون کوچک ترین دغدغه ای نقل  فشماتوبار در صد یک اثاث کشی را به گروه حرفه ای باربری 

 . مکان نمایید

  

  فشمباربری 



قه طوالنی و همکاری در بسیاری از پروژه های بزرگ حمل و نقل در با دارا بودن شعبات متعدد و همراه با ساب

تمامی مناطق تهران فعالیت داشته و این امکان و فرصت طالیی را برای همشهریان و مشتریان عزیز که ساکن 

قرار دارند و زندگی میکنند بتوانند به صورت  فشمتهران می باشند فراهم می سازد. تا در هر نقطه ای از 

وقت حتی در ایام تعطیالت از خدمات این اتوبار و باربری بهرمند شده و استفاده مفیدی کنند و در سریع  تمام

بهره مند شوند در هر کجای تهران بزرگ  فشمباربری با سابقه ترین زمان ممکن از بهترین سرویس های این 

اداری و خانگی خود نباشید ما همیشه  که قرار دارید دیگر نگران جابجایی و اثاث کشی و حتی بسته بندی لوازم

 .و همه حال امید دهنده روزهای سخت شما عزیزان هستیم

و در سختی ها شما را تنها نمی گذاریم تنها کافی است در صورت نیاز به بسته بندی و حمل بار سنگین فقط با 

ی وش خاتمه دهید و با خیالبه تمامی دردسرهای اثاث کشی با آسان ترین ر فشماتوبار یک تماس با این گروه 

آسوده همراه با تیم حرفه ای و خوش اخالق همراه شوید که با یک برنامه ریزی هدف مند تر به راحتی هرچه 

تمام تر در کوتاه ترین زمان ممکن به آنچه که از یک جابجایی می خواهید می توانید دست یابید فشار های روحی 

ده ناشی از اثاث کشی برنامه ریزی نشده بخصوص برای جابجایی تجاری و جسمی وارد شده بر روی اعضای خانوا

و حمل بار به سایر شهرستان ها امری طاقت فرسا بوده و اگر به درستی برنامه ریزی نشود مشکالت بزرگی را 

به همراه خواهد داشت و همین امر سبب رنجش خاطر تک تک اعضای خانواده شده و اثاث کشی را به یکی از 

رین خاطرات خانواده تبدیل می کند ما توانسته ایم آنچه را که در طی چنین سال آموخته ایم به مرحله عمل بد ت

درصد را به مشتریان هدیه نماییم بهترین سروس های حمل و نقل  011برسانیم و رضایت مندی و تضمین 

ه همراه با سقفی بسته و دارا بهترین ماشین های بزرگ برای حمل بار تجاری اعم از خاور های موکت کاری شد

 کتمو بزرگ های کامیون و بار کامیونت –بودن سیستم های استاندارد وتایید شده شما را همراهی خواهیم کرد 

و تمیز با به همراه داشتن بهترین تجهیزات و بار چین های حرفه ای به هراه راننده  منظم بصورت و شده کاری

به صورت درون شهری و برون  01خواهد گرفت تمامی حمل و نقل های باربری ای با تجربه در اختیار شما قرار 

شهری بوده و در اسرع وقت همراه با تعداد کارگری مشخص با بهترین تجهیزات در حال خدمت رسانی به شما 

 . هستند

  

 شیوه های جدید اثاث کشی | فشمباربری 

تن یک سیستم حمل و نقل و اتوبار ای که به صورت می دانیم که دغدغه شما عزیزان برای یاف : فشمباربری 

باید به روز و کامال پیشرفته باشد و به این امر  فشماتوبار قانونی کار میکند و تجهیزاتی که استفاده می کند 

اهمیت میدهید که کارگر و کارکنانی که شما را در این پروژه همراهی خواهند نمود دارای سابقه کاری باال با 

شد و وسایلی که شما در اختیار باربری قرار می دهید از آن جایی که دارای ارزش باالیی بوده بنابراین اخالق با

باربری که قرار است و سایر شما را حل نماید این اطمینان را باید فراهم نماید که کاال و وسایل در ابتدای شروع 

خسارت بتوانید از شرکت بیمه هزینه آن را پروژه توسط شرکت بیمه شده تا در صورت بروز هر گونه مشکل و 

با  مفشباربری دریافت نمایید این بار بری توانسته دغدغه های شما عزیزان را به صورت کامل مدیریت نماید 

های الزم را برای انجام یک های این منطقه پیگیریکوچهشناخت کامل از مناطق موجود در تهران کوچه و پس



هیزات و امکانات الزم را دارد فراهم نماید این باربری در جهت افزایش کارایی و حمل و نقلی که دارای تج

ای و رانندگان زبده و کاری برای انجام انواع حمل و بازدهی باال از باربری خود توانسته است با چین های حرفه

 نان و با سالمت وانجام صحیح کاراته توسط کارک فشماتوبار نقل درون شهری و برون شهری استفاده نماید 

 امنیت کامل رساندن اساسی مردان از اعتبارات باالی این باربری محسوب می شود

 مجوز رسمی از اتحادیه | فشمباربری 

 

دارای مجوز رسمی از اتحادیه فعالیت کامالً قانونی دارای پشتکار باال برای پیمودن قله های  : فشمباربری 

جهت رفع نیازهای شما عزیزان و تهیه  فشماتوبار فمند و فوقالعاده موفقیت همراه با یک برنامه ریزی هد

سرویس های مناسب متناسب با نیاز به خانواده ها ما در تالشیم تا ترک نیازهای شما را برآورده کنیم و این خود 

مل ح به مرور زمان سبب جلب رضایت مشتریان شده و سبب می شود که خانواده هایی که برای اولین بار تجربه

 و  ایارائه بهترین سرویس ه فشمباربری و نقل را با این باربری داشتن به عنوان مشتریان دائم شناخته شوند 

 تمام چه هر راحتی برای تهران بزرگ شهر ساکن گرامی های خانواده و  عزیز همشهریان به نقل و حمل خدمات

 در ام  دنیا روز امکانات و تجهیزات بهترین با همراه نوین کامال و جدید هایشیوه با سریع بارگیری و کار در تر

 اتوبارالعاده به ایده پردازان برای رسیدن به قله های موفقیت مدیریت خارق یک با همراه هستیم شما کنار

در این عرصه کاری همراه با انتقادات و نظرات سازنده شما عزیزان در زمینه های بسته بندی حمل بار  فشم

 و خدمات حمل جهیزیه عروس بارچینی موفق

 بکارگیری تکنیک های کاربردی | فشمباربری 

 

اقالم شکستنی و با ارزش منزل شما عزیزان با تکنیکی کامال پیشرفته و عالی بسته بندی و جمع : فشمباربری 

 مفشاتوبار آوری می شود و داخل جعبه های مخصوص که متناسب با اندازه وسایل شما بوده جاگیری می شوند

این امر سبب می شود تا در حین جابجایی و بارچینی کمترین خسارات را به بار شما عزیزان وارد شود و همواره 

وسایل با ایمنی و تضمینی باال راهی مقصد مورد نظر شود تمام هماهنگی ها توسط مدیر آگاه و مدیری که تجربه 

گ شده تا با مشتری وارد قرار داد شود این برنامه باالیی در پروژه های بزرگ و گسترده ای داردتنظیم و هماهن

ریزی جامع سبب میگردد کارها در زمان مشخص شده با بهترین کیفیت و سرعت العمل باال با موفقیت به پایان 

بعد از جابجایی بار شما مهربانان به مقصد چیدمان دوبار و نصب توسط متخصصینبا تجربه  فشمباربری برسد 

نمودن انواع لوستر و تلویزیون در محل خود به صورت تمیز و دقیق ارائه انواع ایده های  انجام میگیرد نصب

 / جالب و کامال خالقانه برای چیدمان دکوراسیون در منزل جدید توسط متخصصین این حرفه در این امر مهم

 های هتعرف از اطالع و مشتیان تر راحت دسترسی برای بوده قانونی و  بروز و آنالین سایتی دارای  فشماتوبار 

وبار و خدمات کاربران با مراجعه نمودن به سایت جامع و کامال می توانند نظرات و انتقادات خود را به گوش ات این

 .مسئوالن ما برسانند 

  



 بسته بندی  | فشمباربری  

  

اشیا ریز تا مبل و یکی از رکان و مراحل اثاث کشی بسته بندی لوازم خانه است که از تمامی  : فشمباربری 

تلویزیون و حتی یخچال هست که باید بسته بندی شود و بعد از بسته بندی کامل تمامی اثاث منزل شروع به 

جابه جایی شوند که بعد از مرحله بسته بندی وارد این مرحله شود . و بسته بندی لوازم منزل جز کارهای حساس 

ه قرار می گیرد دچار خسارت و صدمه جبران ناپذیری می در اثا کشی هست که اگر به بسته بندی مورد توج

شود و در بعضی از باربری بسته بندی انجام نمی شود و اگر هم بسته بندی انجام شود توسط کارگران می شود 

  . که در این زمینه تخصص ندارند و در این زمینه بسته بندی آشنا نیستند و در این کار را انجام می دهند

تمامی بسته بندی لوازم منزل در اثاث کشی توسط کارشناس بسته بندی صورت می گیره که  : شمفباربری در 

در این کار حرفه ای و متخصص هست که در موقعه جا به جایی هیچ اتفاقی برای لوازم خونه که اصلی ترین 

وصله بندی را با ح محسوب می شود نیوفتد و تمامی لوازم منزل صحیح و سالم به مقصد برسند و این کار بسته

  . فراوان و کاربردی انجام می گیرد

این ویژگی را دارا است که در محل و منزل عمل بسته بندی را انجام می دهد که بعضی از باربری ها این فشم باربری در 

اجران که امکان را ندارند که این برای مستاجران آزار دهنده اس است و این کار را برای مستاجران سخت می کند.مست

می خواهد اثاث کشی کند باید عمل بسته بندی رو انجام بدهند که در این زمینه رشته ای ندارند ولی بعضی از افراد 

هستند که با خود می گویند که این کار ، کار سختی نیست خودمان انجامش می دهیم در جواب به این افراد که طرز 

ویم که بسته بندی لوازم خانه در اثاث کشی دارای اصول و قوانین خاصی فکرشان اینطوری و این مدلی است بهشان می گ

است که باید تک به تک آن ها را انجام بشود که حائز اهمیت فراوانی برای شما است . که لوازم منزلتان برای شما حکم 

 دارایتان در زندگی را دارد پس مراقب شان باشید

  اوشانباربری 

 

  اوشاناتوبار 

  

 

  اوشانی باربر



 اتوبار و باربرینحوه جابجایی نمودن شیشه های بزرگ مربوط به میز نهار خوری در اثاث کشی و حمل منزل در 

 چگونه میباشد ؟  اوشان

وسایل حساس و شکستنی از جمله شیشه های مربوط به میز های ناهار خوری از جمله وسایلی می باشند که از 

واده ها همیشه نگران این هستند که نکند در حین جابجایی و در پشت حساسیت باالیی برخوردار بوده وخان

امروزه  . ماشین شکسته شوند باید گفت که برای حمل نمودن چنین وسایلی از روش های خاصی استفاده میکنند

 بسیاری شرکت های باربری با تبلیغات دروغ مشتریان را به جلب نموده و بدون داشتن تجربه کافی در اثاث کشی

و بدون دارا بودن مجوز رسمی به این امر مهم می پردازند. همین عوامل سبب می شود به این امر مهم توجه 

خاصی نداشته باشند و در هنگام حمل وسایل شکستنی ازجمله شیشه های ناهار خوری برای بارچینی به پشت 

 .ماشین عجله نمایند و گاها سبب شکستن این وسیله مهم می شوند

از آنجایی که این قبیل از وسایل ها فاقد هرگونه بیمه نامه از سمت شرکت باربری می باشد خسارت  در نتیجه

برعهده خود مشتری می باشد و شرکت باربری از پرداخت خسارت پرهیز می کند آنچه که می توان برای حمل 

حمل شیشه های میز ناهار  در اوشاناتوبار موفقیت امر و بدون دغدغه بیان نمود این می باشد که باربری و 

خوری و دیگر وسایل شکستنی حساس با دارا بودن تجهیزات مورد نیاز و کامال پیشرفته این قبیل وسایل را 

 .بدون هیچ خسارت و شکستگی به مقصد مورد نظر حمل می نماید

  

 

  

  اوشانباربری 

ه کار در بسیاری از پروژه های بزرگ را این امر مهم و حساس توسط چند کارگر با تجربه و مجرب که دارای سابق

دارد انجام می گیرد . برای حمل این قبیل شیشه ها و سایر وسایل از راهپله های که بسیار باریک و بد فرم می 

با استفاده نمودن بهترین تجهیزات و با بکارگیری از  اوشانباربری   باشند تیم حرفه ای و همیشه در صحنه

و نقل و بدون کوچک ترین ضربه رساندن به وسایل باارزش با حملی ایمن آن ها را تا بهترین راه حلهای حمل 

 .حمل میکند ( ...و بار وانت – بار نیسان –پشت ماشین های حمل و نقل ) خاورهای مسقف 

چرا که ممکن است در سبب شکسته شدن شیشه های بزرگ در راه پله های باریک به خود کارگر نیز آسیب 

م باعث از بین رفتن وسایل با ارزش شما شود با وقوع پیوستن چنین اتفاقی دو طرفین با هم درگیر برساند و ه

شده و همین سبب ماندگاری یک خاطر بد در ذهن مشتری از یک اثاث کشی می شود برای حمل نمودن شیشه 

یی بدین گونه میباشد که کارگر استفاده کرد به نوعی حمل چنین میزها 3میز نهار خوری به طور اصولی باید از 

دو کارگر آشنا به کار از دو سمت یکی از سمت راست و دیگری از سمت چپ میز را هم زمان بلند می کنند و 

فرد سومی که به عنوان یک اهرم امر می کند از وسط تعادل وزن را از دو طرفین حفظ میکند. این روش بلند 



جایی برخورد نکرده و خط و خشی روی آن نیافتد و به راحتی تا  نمودن وسیله باعث مشود در راه پله ها میز به

پشت ماشین در کوتاه ترین زمان حمل شود. برای حفظ ایمنی بشتر بهتر است قبل از حمل نمودن هر وسیله ای 

 .با استفاده از تجهیزات بسته بندی مانند حوله های پرزدار و نایلون های حبابدار تمام سطح کارا را می پوشانید

و با وسایل مثل طناب آن را محکم می کنید برای افزایش ایمنی درحمل وسایل منزلتان بهتر است از صفر تا 

بسپارید. و بدون کوچک ترین دغدغه ای نقل  اوشاناتوبار در صد یک اثاث کشی را به گروه حرفه ای باربری 

 . مکان نمایید

  

  اوشانباربری 

با سابقه طوالنی و همکاری در بسیاری از پروژه های بزرگ حمل و نقل در  با دارا بودن شعبات متعدد و همراه

تمامی مناطق تهران فعالیت داشته و این امکان و فرصت طالیی را برای همشهریان و مشتریان عزیز که ساکن 

 صورتقرار دارند و زندگی میکنند بتوانند به  اوشانتهران می باشند فراهم می سازد. تا در هر نقطه ای از 

تمام وقت حتی در ایام تعطیالت از خدمات این اتوبار و باربری بهرمند شده و استفاده مفیدی کنند و در سریع 

بهره مند شوند در هر کجای تهران  اوشانباربری با سابقه ترین زمان ممکن از بهترین سرویس های این 

بندی لوازم اداری و خانگی خود نباشید ما  بزرگ که قرار دارید دیگر نگران جابجایی و اثاث کشی و حتی بسته

 .همیشه و همه حال امید دهنده روزهای سخت شما عزیزان هستیم

و در سختی ها شما را تنها نمی گذاریم تنها کافی است در صورت نیاز به بسته بندی و حمل بار سنگین فقط با 

ا آسان ترین روش خاتمه دهید و با به تمامی دردسرهای اثاث کشی ب اوشاناتوبار یک تماس با این گروه 

خیالی آسوده همراه با تیم حرفه ای و خوش اخالق همراه شوید که با یک برنامه ریزی هدف مند تر به راحتی 

هرچه تمام تر در کوتاه ترین زمان ممکن به آنچه که از یک جابجایی می خواهید می توانید دست یابید فشار های 

ی اعضای خانواده ناشی از اثاث کشی برنامه ریزی نشده بخصوص برای جابجایی روحی و جسمی وارد شده بر رو

تجاری و حمل بار به سایر شهرستان ها امری طاقت فرسا بوده و اگر به درستی برنامه ریزی نشود مشکالت بزرگی 

ه یکی را به همراه خواهد داشت و همین امر سبب رنجش خاطر تک تک اعضای خانواده شده و اثاث کشی را ب

از بد ترین خاطرات خانواده تبدیل می کند ما توانسته ایم آنچه را که در طی چنین سال آموخته ایم به مرحله 

درصد را به مشتریان هدیه نماییم بهترین سروس های حمل و نقل  011عمل برسانیم و رضایت مندی و تضمین 

موکت کاری شده همراه با سقفی بسته و دارا  بهترین ماشین های بزرگ برای حمل بار تجاری اعم از خاور های

 کتمو بزرگ های کامیون و بار کامیونت –بودن سیستم های استاندارد وتایید شده شما را همراهی خواهیم کرد 

و تمیز با به همراه داشتن بهترین تجهیزات و بار چین های حرفه ای به هراه راننده  منظم بصورت و شده کاری

به صورت درون شهری و برون  01یار شما قرار خواهد گرفت تمامی حمل و نقل های باربری ای با تجربه در اخت

شهری بوده و در اسرع وقت همراه با تعداد کارگری مشخص با بهترین تجهیزات در حال خدمت رسانی به شما 

 . هستند

  



 شیوه های جدید اثاث کشی | اوشانباربری 

ا عزیزان برای یافتن یک سیستم حمل و نقل و اتوبار ای که به صورت می دانیم که دغدغه شم : اوشانباربری 

 باید به روز و کامال پیشرفته باشد و به این امر اوشاناتوبار قانونی کار میکند و تجهیزاتی که استفاده می کند 

ری باال با اهمیت میدهید که کارگر و کارکنانی که شما را در این پروژه همراهی خواهند نمود دارای سابقه کا

اخالق باشد و وسایلی که شما در اختیار باربری قرار می دهید از آن جایی که دارای ارزش باالیی بوده بنابراین 

باربری که قرار است و سایر شما را حل نماید این اطمینان را باید فراهم نماید که کاال و وسایل در ابتدای شروع 

روز هر گونه مشکل و خسارت بتوانید از شرکت بیمه هزینه آن را پروژه توسط شرکت بیمه شده تا در صورت ب

با  اناوشباربری دریافت نمایید این بار بری توانسته دغدغه های شما عزیزان را به صورت کامل مدیریت نماید 

های الزم را برای انجام یک های این منطقه پیگیریکوچهشناخت کامل از مناطق موجود در تهران کوچه و پس

مل و نقلی که دارای تجهیزات و امکانات الزم را دارد فراهم نماید این باربری در جهت افزایش کارایی و ح

ای و رانندگان زبده و کاری برای انجام انواع حمل و بازدهی باال از باربری خود توانسته است با چین های حرفه

م صحیح کاراته توسط کارکنان و با سالمت و انجا اوشاناتوبار نقل درون شهری و برون شهری استفاده نماید 

 امنیت کامل رساندن اساسی مردان از اعتبارات باالی این باربری محسوب می شود

 مجوز رسمی از اتحادیه | اوشانباربری 

 

دارای مجوز رسمی از اتحادیه فعالیت کامالً قانونی دارای پشتکار باال برای پیمودن قله های  : اوشانباربری 

جهت رفع نیازهای شما عزیزان و تهیه  اوشاناتوبار همراه با یک برنامه ریزی هدفمند و فوقالعاده  موفقیت

سرویس های مناسب متناسب با نیاز به خانواده ها ما در تالشیم تا ترک نیازهای شما را برآورده کنیم و این خود 

هایی که برای اولین بار تجربه حمل  به مرور زمان سبب جلب رضایت مشتریان شده و سبب می شود که خانواده

ارائه بهترین سرویس  اوشانباربری و نقل را با این باربری داشتن به عنوان مشتریان دائم شناخته شوند 

 چه هر راحتی برای تهران بزرگ شهر ساکن گرامی های خانواده و  عزیز همشهریان به نقل و حمل خدمات و  های

 ما  نیاد روز امکانات و تجهیزات بهترین با همراه نوین کامال و جدید هایشیوه با سریع بارگیری و کار در تر تمام

بار اتوالعاده به ایده پردازان برای رسیدن به قله های موفقیت مدیریت خارق یک با همراه هستیم شما کنار در

ای بسته بندی حمل بار در این عرصه کاری همراه با انتقادات و نظرات سازنده شما عزیزان در زمینه ه اوشان

 بارچینی موفق و خدمات حمل جهیزیه عروس

 بکارگیری تکنیک های کاربردی | اوشانباربری 

 

اقالم شکستنی و با ارزش منزل شما عزیزان با تکنیکی کامال پیشرفته و عالی بسته بندی و جمع : اوشانباربری 

 اناوشاتوبار سایل شما بوده جاگیری می شوندآوری می شود و داخل جعبه های مخصوص که متناسب با اندازه و

این امر سبب می شود تا در حین جابجایی و بارچینی کمترین خسارات را به بار شما عزیزان وارد شود و همواره 

وسایل با ایمنی و تضمینی باال راهی مقصد مورد نظر شود تمام هماهنگی ها توسط مدیر آگاه و مدیری که تجربه 



های بزرگ و گسترده ای داردتنظیم و هماهنگ شده تا با مشتری وارد قرار داد شود این برنامه  باالیی در پروژه

ریزی جامع سبب میگردد کارها در زمان مشخص شده با بهترین کیفیت و سرعت العمل باال با موفقیت به پایان 

ربه نصب توسط متخصصینبا تجبعد از جابجایی بار شما مهربانان به مقصد چیدمان دوبار و  اوشانباربری برسد 

انجام میگیرد نصب نمودن انواع لوستر و تلویزیون در محل خود به صورت تمیز و دقیق ارائه انواع ایده های 

 / جالب و کامال خالقانه برای چیدمان دکوراسیون در منزل جدید توسط متخصصین این حرفه در این امر مهم

 های فهتعر از اطالع و مشتیان تر راحت دسترسی برای بوده قانونی و  زبرو و آنالین سایتی دارای  اوشاناتوبار 

وبار و خدمات کاربران با مراجعه نمودن به سایت جامع و کامال می توانند نظرات و انتقادات خود را به گوش ات این

 .مسئوالن ما برسانند 

  

 بسته بندی  | اوشانباربری  

  

اثاث کشی بسته بندی لوازم خانه است که از تمامی اشیا ریز تا مبل و  یکی از رکان و مراحل : اوشانباربری 

تلویزیون و حتی یخچال هست که باید بسته بندی شود و بعد از بسته بندی کامل تمامی اثاث منزل شروع به 

اس سجابه جایی شوند که بعد از مرحله بسته بندی وارد این مرحله شود . و بسته بندی لوازم منزل جز کارهای ح

در اثا کشی هست که اگر به بسته بندی مورد توجه قرار می گیرد دچار خسارت و صدمه جبران ناپذیری می 

شود و در بعضی از باربری بسته بندی انجام نمی شود و اگر هم بسته بندی انجام شود توسط کارگران می شود 

  . ند و در این کار را انجام می دهندکه در این زمینه تخصص ندارند و در این زمینه بسته بندی آشنا نیست

تمامی بسته بندی لوازم منزل در اثاث کشی توسط کارشناس بسته بندی صورت می گیره که  : اوشانباربری در 

در این کار حرفه ای و متخصص هست که در موقعه جا به جایی هیچ اتفاقی برای لوازم خونه که اصلی ترین 

ازم منزل صحیح و سالم به مقصد برسند و این کار بسته بندی را با حوصله محسوب می شود نیوفتد و تمامی لو

  . فراوان و کاربردی انجام می گیرد

این ویژگی را دارا است که در محل و منزل عمل بسته بندی را انجام می دهد که بعضی از باربری ها اوشان باربری در 

ده اس است و این کار را برای مستاجران سخت می کند.مستاجران این امکان را ندارند که این برای مستاجران آزار دهن

که می خواهد اثاث کشی کند باید عمل بسته بندی رو انجام بدهند که در این زمینه رشته ای ندارند ولی بعضی از افراد 

راد که طرز هستند که با خود می گویند که این کار ، کار سختی نیست خودمان انجامش می دهیم در جواب به این اف

فکرشان اینطوری و این مدلی است بهشان می گویم که بسته بندی لوازم خانه در اثاث کشی دارای اصول و قوانین خاصی 

است که باید تک به تک آن ها را انجام بشود که حائز اهمیت فراوانی برای شما است . که لوازم منزلتان برای شما حکم 

 قب شان باشیددارایتان در زندگی را دارد پس مرا



  میگونباربری 

 

  میگوناتوبار 

  

 

  میگونباربری 

 اتوبار و باربرینحوه جابجایی نمودن شیشه های بزرگ مربوط به میز نهار خوری در اثاث کشی و حمل منزل در 

 چگونه میباشد ؟  میگون

یلی می باشند که از وسایل حساس و شکستنی از جمله شیشه های مربوط به میز های ناهار خوری از جمله وسا

حساسیت باالیی برخوردار بوده وخانواده ها همیشه نگران این هستند که نکند در حین جابجایی و در پشت 

امروزه  . ماشین شکسته شوند باید گفت که برای حمل نمودن چنین وسایلی از روش های خاصی استفاده میکنند

را به جلب نموده و بدون داشتن تجربه کافی در اثاث کشی بسیاری شرکت های باربری با تبلیغات دروغ مشتریان 

و بدون دارا بودن مجوز رسمی به این امر مهم می پردازند. همین عوامل سبب می شود به این امر مهم توجه 

خاصی نداشته باشند و در هنگام حمل وسایل شکستنی ازجمله شیشه های ناهار خوری برای بارچینی به پشت 

 .ند و گاها سبب شکستن این وسیله مهم می شوندماشین عجله نمای

در نتیجه از آنجایی که این قبیل از وسایل ها فاقد هرگونه بیمه نامه از سمت شرکت باربری می باشد خسارت 

برعهده خود مشتری می باشد و شرکت باربری از پرداخت خسارت پرهیز می کند آنچه که می توان برای حمل 

در حمل شیشه های میز ناهار  میگوناتوبار ه بیان نمود این می باشد که باربری و موفقیت امر و بدون دغدغ

خوری و دیگر وسایل شکستنی حساس با دارا بودن تجهیزات مورد نیاز و کامال پیشرفته این قبیل وسایل را 

 .بدون هیچ خسارت و شکستگی به مقصد مورد نظر حمل می نماید

  

 

  

  میگونباربری 



و حساس توسط چند کارگر با تجربه و مجرب که دارای سابقه کار در بسیاری از پروژه های بزرگ را این امر مهم 

دارد انجام می گیرد . برای حمل این قبیل شیشه ها و سایر وسایل از راهپله های که بسیار باریک و بد فرم می 

ترین تجهیزات و با بکارگیری از با استفاده نمودن به میگونباربری   باشند تیم حرفه ای و همیشه در صحنه

بهترین راه حلهای حمل و نقل و بدون کوچک ترین ضربه رساندن به وسایل باارزش با حملی ایمن آن ها را تا 

 .حمل میکند ( ...و بار وانت – بار نیسان –پشت ماشین های حمل و نقل ) خاورهای مسقف 

راه پله های باریک به خود کارگر نیز آسیب  چرا که ممکن است در سبب شکسته شدن شیشه های بزرگ در

برساند و هم باعث از بین رفتن وسایل با ارزش شما شود با وقوع پیوستن چنین اتفاقی دو طرفین با هم درگیر 

شده و همین سبب ماندگاری یک خاطر بد در ذهن مشتری از یک اثاث کشی می شود برای حمل نمودن شیشه 

کارگر استفاده کرد به نوعی حمل چنین میزهایی بدین گونه میباشد که  3باید از  میز نهار خوری به طور اصولی

دو کارگر آشنا به کار از دو سمت یکی از سمت راست و دیگری از سمت چپ میز را هم زمان بلند می کنند و 

روش بلند فرد سومی که به عنوان یک اهرم امر می کند از وسط تعادل وزن را از دو طرفین حفظ میکند. این 

نمودن وسیله باعث مشود در راه پله ها میز به جایی برخورد نکرده و خط و خشی روی آن نیافتد و به راحتی تا 

پشت ماشین در کوتاه ترین زمان حمل شود. برای حفظ ایمنی بشتر بهتر است قبل از حمل نمودن هر وسیله ای 

ار و نایلون های حبابدار تمام سطح کارا را می پوشانید. با استفاده از تجهیزات بسته بندی مانند حوله های پرزد

و با وسایل مثل طناب آن را محکم می کنید برای افزایش ایمنی درحمل وسایل منزلتان بهتر است از صفر تا 

بسپارید. و بدون کوچک ترین دغدغه ای نقل  میگوناتوبار در صد یک اثاث کشی را به گروه حرفه ای باربری 

 . مکان نمایید

  

  میگونباربری 

با دارا بودن شعبات متعدد و همراه با سابقه طوالنی و همکاری در بسیاری از پروژه های بزرگ حمل و نقل در 

تمامی مناطق تهران فعالیت داشته و این امکان و فرصت طالیی را برای همشهریان و مشتریان عزیز که ساکن 

قرار دارند و زندگی میکنند بتوانند به صورت  میگونه ای از تهران می باشند فراهم می سازد. تا در هر نقط

تمام وقت حتی در ایام تعطیالت از خدمات این اتوبار و باربری بهرمند شده و استفاده مفیدی کنند و در سریع 

بهره مند شوند در هر کجای تهران  میگونباربری با سابقه ترین زمان ممکن از بهترین سرویس های این 

قرار دارید دیگر نگران جابجایی و اثاث کشی و حتی بسته بندی لوازم اداری و خانگی خود نباشید ما بزرگ که 

 .همیشه و همه حال امید دهنده روزهای سخت شما عزیزان هستیم

و در سختی ها شما را تنها نمی گذاریم تنها کافی است در صورت نیاز به بسته بندی و حمل بار سنگین فقط با 

به تمامی دردسرهای اثاث کشی با آسان ترین روش خاتمه دهید و با  میگوناتوبار این گروه  یک تماس با

خیالی آسوده همراه با تیم حرفه ای و خوش اخالق همراه شوید که با یک برنامه ریزی هدف مند تر به راحتی 

وانید دست یابید فشار های هرچه تمام تر در کوتاه ترین زمان ممکن به آنچه که از یک جابجایی می خواهید می ت



روحی و جسمی وارد شده بر روی اعضای خانواده ناشی از اثاث کشی برنامه ریزی نشده بخصوص برای جابجایی 

تجاری و حمل بار به سایر شهرستان ها امری طاقت فرسا بوده و اگر به درستی برنامه ریزی نشود مشکالت بزرگی 

ب رنجش خاطر تک تک اعضای خانواده شده و اثاث کشی را به یکی را به همراه خواهد داشت و همین امر سب

از بد ترین خاطرات خانواده تبدیل می کند ما توانسته ایم آنچه را که در طی چنین سال آموخته ایم به مرحله 

درصد را به مشتریان هدیه نماییم بهترین سروس های حمل و نقل  011عمل برسانیم و رضایت مندی و تضمین 

ن ماشین های بزرگ برای حمل بار تجاری اعم از خاور های موکت کاری شده همراه با سقفی بسته و دارا بهتری

 کتمو بزرگ های کامیون و بار کامیونت –بودن سیستم های استاندارد وتایید شده شما را همراهی خواهیم کرد 

ر چین های حرفه ای به هراه راننده و تمیز با به همراه داشتن بهترین تجهیزات و با منظم بصورت و شده کاری

به صورت درون شهری و برون  01ای با تجربه در اختیار شما قرار خواهد گرفت تمامی حمل و نقل های باربری 

شهری بوده و در اسرع وقت همراه با تعداد کارگری مشخص با بهترین تجهیزات در حال خدمت رسانی به شما 

 . هستند

  

 ی جدید اثاث کشیشیوه ها | میگونباربری 

می دانیم که دغدغه شما عزیزان برای یافتن یک سیستم حمل و نقل و اتوبار ای که به صورت  : میگونباربری 

ر باید به روز و کامال پیشرفته باشد و به این ام میگوناتوبار قانونی کار میکند و تجهیزاتی که استفاده می کند 

ا را در این پروژه همراهی خواهند نمود دارای سابقه کاری باال با اهمیت میدهید که کارگر و کارکنانی که شم

اخالق باشد و وسایلی که شما در اختیار باربری قرار می دهید از آن جایی که دارای ارزش باالیی بوده بنابراین 

روع ر ابتدای شباربری که قرار است و سایر شما را حل نماید این اطمینان را باید فراهم نماید که کاال و وسایل د

پروژه توسط شرکت بیمه شده تا در صورت بروز هر گونه مشکل و خسارت بتوانید از شرکت بیمه هزینه آن را 

با  ونمیگباربری دریافت نمایید این بار بری توانسته دغدغه های شما عزیزان را به صورت کامل مدیریت نماید 

های الزم را برای انجام یک های این منطقه پیگیریچهکوشناخت کامل از مناطق موجود در تهران کوچه و پس

حمل و نقلی که دارای تجهیزات و امکانات الزم را دارد فراهم نماید این باربری در جهت افزایش کارایی و 

ای و رانندگان زبده و کاری برای انجام انواع حمل و بازدهی باال از باربری خود توانسته است با چین های حرفه

انجام صحیح کاراته توسط کارکنان و با سالمت و  میگوناتوبار ون شهری و برون شهری استفاده نماید نقل در

 امنیت کامل رساندن اساسی مردان از اعتبارات باالی این باربری محسوب می شود

 مجوز رسمی از اتحادیه | میگونباربری 

 

قانونی دارای پشتکار باال برای پیمودن قله های دارای مجوز رسمی از اتحادیه فعالیت کامالً  : میگونباربری 

جهت رفع نیازهای شما عزیزان و تهیه  میگوناتوبار موفقیت همراه با یک برنامه ریزی هدفمند و فوقالعاده 

سرویس های مناسب متناسب با نیاز به خانواده ها ما در تالشیم تا ترک نیازهای شما را برآورده کنیم و این خود 

ن سبب جلب رضایت مشتریان شده و سبب می شود که خانواده هایی که برای اولین بار تجربه حمل به مرور زما



 ارائه بهترین سرویس میگونباربری و نقل را با این باربری داشتن به عنوان مشتریان دائم شناخته شوند 

 چه هر راحتی برای هرانت بزرگ شهر ساکن گرامی های خانواده و  عزیز همشهریان به نقل و حمل خدمات و  های

 ما  نیاد روز امکانات و تجهیزات بهترین با همراه نوین کامال و جدید هایشیوه با سریع بارگیری و کار در تر تمام

بار اتوالعاده به ایده پردازان برای رسیدن به قله های موفقیت مدیریت خارق یک با همراه هستیم شما کنار در

اه با انتقادات و نظرات سازنده شما عزیزان در زمینه های بسته بندی حمل بار در این عرصه کاری همر میگون

 بارچینی موفق و خدمات حمل جهیزیه عروس

 بکارگیری تکنیک های کاربردی | میگونباربری 

 

اقالم شکستنی و با ارزش منزل شما عزیزان با تکنیکی کامال پیشرفته و عالی بسته بندی و جمع : میگونباربری 

 گونمیاتوبار می شود و داخل جعبه های مخصوص که متناسب با اندازه وسایل شما بوده جاگیری می شوند آوری

این امر سبب می شود تا در حین جابجایی و بارچینی کمترین خسارات را به بار شما عزیزان وارد شود و همواره 

ها توسط مدیر آگاه و مدیری که تجربه  وسایل با ایمنی و تضمینی باال راهی مقصد مورد نظر شود تمام هماهنگی

باالیی در پروژه های بزرگ و گسترده ای داردتنظیم و هماهنگ شده تا با مشتری وارد قرار داد شود این برنامه 

ریزی جامع سبب میگردد کارها در زمان مشخص شده با بهترین کیفیت و سرعت العمل باال با موفقیت به پایان 

از جابجایی بار شما مهربانان به مقصد چیدمان دوبار و نصب توسط متخصصینبا تجربه بعد  میگونباربری برسد 

انجام میگیرد نصب نمودن انواع لوستر و تلویزیون در محل خود به صورت تمیز و دقیق ارائه انواع ایده های 

 / ین امر مهمجالب و کامال خالقانه برای چیدمان دکوراسیون در منزل جدید توسط متخصصین این حرفه در ا

 های رفهتع از اطالع و مشتیان تر راحت دسترسی برای بوده قانونی و  بروز و آنالین سایتی دارای  میگوناتوبار 

وبار و خدمات کاربران با مراجعه نمودن به سایت جامع و کامال می توانند نظرات و انتقادات خود را به گوش ات این

 .مسئوالن ما برسانند 

  

 بسته بندی  | نمیگوباربری  

  

یکی از رکان و مراحل اثاث کشی بسته بندی لوازم خانه است که از تمامی اشیا ریز تا مبل و  : میگونباربری 

تلویزیون و حتی یخچال هست که باید بسته بندی شود و بعد از بسته بندی کامل تمامی اثاث منزل شروع به 

این مرحله شود . و بسته بندی لوازم منزل جز کارهای حساس  جابه جایی شوند که بعد از مرحله بسته بندی وارد

در اثا کشی هست که اگر به بسته بندی مورد توجه قرار می گیرد دچار خسارت و صدمه جبران ناپذیری می 

شود و در بعضی از باربری بسته بندی انجام نمی شود و اگر هم بسته بندی انجام شود توسط کارگران می شود 

  . مینه تخصص ندارند و در این زمینه بسته بندی آشنا نیستند و در این کار را انجام می دهندکه در این ز



تمامی بسته بندی لوازم منزل در اثاث کشی توسط کارشناس بسته بندی صورت می گیره که  : میگونباربری در 

زم خونه که اصلی ترین در این کار حرفه ای و متخصص هست که در موقعه جا به جایی هیچ اتفاقی برای لوا

محسوب می شود نیوفتد و تمامی لوازم منزل صحیح و سالم به مقصد برسند و این کار بسته بندی را با حوصله 

  . فراوان و کاربردی انجام می گیرد

ا این ویژگی را دارا است که در محل و منزل عمل بسته بندی را انجام می دهد که بعضی از باربری همیگون باربری در 

این امکان را ندارند که این برای مستاجران آزار دهنده اس است و این کار را برای مستاجران سخت می کند.مستاجران 

که می خواهد اثاث کشی کند باید عمل بسته بندی رو انجام بدهند که در این زمینه رشته ای ندارند ولی بعضی از افراد 

ر سختی نیست خودمان انجامش می دهیم در جواب به این افراد که طرز هستند که با خود می گویند که این کار ، کا

فکرشان اینطوری و این مدلی است بهشان می گویم که بسته بندی لوازم خانه در اثاث کشی دارای اصول و قوانین خاصی 

زلتان برای شما حکم است که باید تک به تک آن ها را انجام بشود که حائز اهمیت فراوانی برای شما است . که لوازم من

 دارایتان در زندگی را دارد پس مراقب شان باشید

  شمشکباربری 

 

  شمشکاتوبار 

  

 

  شمشکباربری 

 اتوبار و باربرینحوه جابجایی نمودن شیشه های بزرگ مربوط به میز نهار خوری در اثاث کشی و حمل منزل در 

 چگونه میباشد ؟  شمشک

یشه های مربوط به میز های ناهار خوری از جمله وسایلی می باشند که از وسایل حساس و شکستنی از جمله ش

حساسیت باالیی برخوردار بوده وخانواده ها همیشه نگران این هستند که نکند در حین جابجایی و در پشت 

امروزه  . ماشین شکسته شوند باید گفت که برای حمل نمودن چنین وسایلی از روش های خاصی استفاده میکنند

بسیاری شرکت های باربری با تبلیغات دروغ مشتریان را به جلب نموده و بدون داشتن تجربه کافی در اثاث کشی 

و بدون دارا بودن مجوز رسمی به این امر مهم می پردازند. همین عوامل سبب می شود به این امر مهم توجه 

ناهار خوری برای بارچینی به پشت  خاصی نداشته باشند و در هنگام حمل وسایل شکستنی ازجمله شیشه های

 .ماشین عجله نمایند و گاها سبب شکستن این وسیله مهم می شوند



در نتیجه از آنجایی که این قبیل از وسایل ها فاقد هرگونه بیمه نامه از سمت شرکت باربری می باشد خسارت 

آنچه که می توان برای حمل برعهده خود مشتری می باشد و شرکت باربری از پرداخت خسارت پرهیز می کند 

در حمل شیشه های میز ناهار  شمشکاتوبار موفقیت امر و بدون دغدغه بیان نمود این می باشد که باربری و 

خوری و دیگر وسایل شکستنی حساس با دارا بودن تجهیزات مورد نیاز و کامال پیشرفته این قبیل وسایل را 

 .حمل می نماید بدون هیچ خسارت و شکستگی به مقصد مورد نظر

  

 

  

  شمشکباربری 

این امر مهم و حساس توسط چند کارگر با تجربه و مجرب که دارای سابقه کار در بسیاری از پروژه های بزرگ را 

دارد انجام می گیرد . برای حمل این قبیل شیشه ها و سایر وسایل از راهپله های که بسیار باریک و بد فرم می 

با استفاده نمودن بهترین تجهیزات و با بکارگیری از  شمشکباربری   یشه در صحنهباشند تیم حرفه ای و هم

بهترین راه حلهای حمل و نقل و بدون کوچک ترین ضربه رساندن به وسایل باارزش با حملی ایمن آن ها را تا 

 .حمل میکند ( ...و بار وانت – بار نیسان –پشت ماشین های حمل و نقل ) خاورهای مسقف 

ه ممکن است در سبب شکسته شدن شیشه های بزرگ در راه پله های باریک به خود کارگر نیز آسیب چرا ک

برساند و هم باعث از بین رفتن وسایل با ارزش شما شود با وقوع پیوستن چنین اتفاقی دو طرفین با هم درگیر 

ای حمل نمودن شیشه شده و همین سبب ماندگاری یک خاطر بد در ذهن مشتری از یک اثاث کشی می شود بر

کارگر استفاده کرد به نوعی حمل چنین میزهایی بدین گونه میباشد که  3میز نهار خوری به طور اصولی باید از 

دو کارگر آشنا به کار از دو سمت یکی از سمت راست و دیگری از سمت چپ میز را هم زمان بلند می کنند و 

وسط تعادل وزن را از دو طرفین حفظ میکند. این روش بلند فرد سومی که به عنوان یک اهرم امر می کند از 

نمودن وسیله باعث مشود در راه پله ها میز به جایی برخورد نکرده و خط و خشی روی آن نیافتد و به راحتی تا 

پشت ماشین در کوتاه ترین زمان حمل شود. برای حفظ ایمنی بشتر بهتر است قبل از حمل نمودن هر وسیله ای 

اده از تجهیزات بسته بندی مانند حوله های پرزدار و نایلون های حبابدار تمام سطح کارا را می پوشانید. با استف

و با وسایل مثل طناب آن را محکم می کنید برای افزایش ایمنی درحمل وسایل منزلتان بهتر است از صفر تا 

. و بدون کوچک ترین دغدغه ای بسپارید شمشکاتوبار در صد یک اثاث کشی را به گروه حرفه ای باربری 

 . نقل مکان نمایید

  

  شمشکباربری 



با دارا بودن شعبات متعدد و همراه با سابقه طوالنی و همکاری در بسیاری از پروژه های بزرگ حمل و نقل در 

تمامی مناطق تهران فعالیت داشته و این امکان و فرصت طالیی را برای همشهریان و مشتریان عزیز که ساکن 

قرار دارند و زندگی میکنند بتوانند به صورت  شمشکتهران می باشند فراهم می سازد. تا در هر نقطه ای از 

تمام وقت حتی در ایام تعطیالت از خدمات این اتوبار و باربری بهرمند شده و استفاده مفیدی کنند و در سریع 

بهره مند شوند در هر کجای تهران  شمشکباربری با سابقه ترین زمان ممکن از بهترین سرویس های این 

بزرگ که قرار دارید دیگر نگران جابجایی و اثاث کشی و حتی بسته بندی لوازم اداری و خانگی خود نباشید ما 

 .همیشه و همه حال امید دهنده روزهای سخت شما عزیزان هستیم

ا ه بندی و حمل بار سنگین فقط بو در سختی ها شما را تنها نمی گذاریم تنها کافی است در صورت نیاز به بست

به تمامی دردسرهای اثاث کشی با آسان ترین روش خاتمه دهید و با  شمشکاتوبار یک تماس با این گروه 

خیالی آسوده همراه با تیم حرفه ای و خوش اخالق همراه شوید که با یک برنامه ریزی هدف مند تر به راحتی 

به آنچه که از یک جابجایی می خواهید می توانید دست یابید فشار های هرچه تمام تر در کوتاه ترین زمان ممکن 

روحی و جسمی وارد شده بر روی اعضای خانواده ناشی از اثاث کشی برنامه ریزی نشده بخصوص برای جابجایی 

ی گتجاری و حمل بار به سایر شهرستان ها امری طاقت فرسا بوده و اگر به درستی برنامه ریزی نشود مشکالت بزر

را به همراه خواهد داشت و همین امر سبب رنجش خاطر تک تک اعضای خانواده شده و اثاث کشی را به یکی 

از بد ترین خاطرات خانواده تبدیل می کند ما توانسته ایم آنچه را که در طی چنین سال آموخته ایم به مرحله 

نماییم بهترین سروس های حمل و نقل  درصد را به مشتریان هدیه 011عمل برسانیم و رضایت مندی و تضمین 

بهترین ماشین های بزرگ برای حمل بار تجاری اعم از خاور های موکت کاری شده همراه با سقفی بسته و دارا 

 کتمو بزرگ های کامیون و بار کامیونت –بودن سیستم های استاندارد وتایید شده شما را همراهی خواهیم کرد 

ز با به همراه داشتن بهترین تجهیزات و بار چین های حرفه ای به هراه راننده و تمی منظم بصورت و شده کاری

به صورت درون شهری و برون  01ای با تجربه در اختیار شما قرار خواهد گرفت تمامی حمل و نقل های باربری 

به شما شهری بوده و در اسرع وقت همراه با تعداد کارگری مشخص با بهترین تجهیزات در حال خدمت رسانی 

 . هستند

  

 شیوه های جدید اثاث کشی | شمشکباربری 

می دانیم که دغدغه شما عزیزان برای یافتن یک سیستم حمل و نقل و اتوبار ای که به صورت  : شمشکباربری 

مر باید به روز و کامال پیشرفته باشد و به این ا شمشکاتوبار قانونی کار میکند و تجهیزاتی که استفاده می کند 

میت میدهید که کارگر و کارکنانی که شما را در این پروژه همراهی خواهند نمود دارای سابقه کاری باال با اه

اخالق باشد و وسایلی که شما در اختیار باربری قرار می دهید از آن جایی که دارای ارزش باالیی بوده بنابراین 

ا باید فراهم نماید که کاال و وسایل در ابتدای شروع باربری که قرار است و سایر شما را حل نماید این اطمینان ر

پروژه توسط شرکت بیمه شده تا در صورت بروز هر گونه مشکل و خسارت بتوانید از شرکت بیمه هزینه آن را 

 شکشمباربری دریافت نمایید این بار بری توانسته دغدغه های شما عزیزان را به صورت کامل مدیریت نماید 

های الزم را برای انجام یک های این منطقه پیگیریکوچهز مناطق موجود در تهران کوچه و پسبا شناخت کامل ا



حمل و نقلی که دارای تجهیزات و امکانات الزم را دارد فراهم نماید این باربری در جهت افزایش کارایی و 

کاری برای انجام انواع حمل و  ای و رانندگان زبده وبازدهی باال از باربری خود توانسته است با چین های حرفه

انجام صحیح کاراته توسط کارکنان و با سالمت و  شمشکاتوبار نقل درون شهری و برون شهری استفاده نماید 

 امنیت کامل رساندن اساسی مردان از اعتبارات باالی این باربری محسوب می شود

 مجوز رسمی از اتحادیه | شمشکباربری 

 

ز رسمی از اتحادیه فعالیت کامالً قانونی دارای پشتکار باال برای پیمودن قله های دارای مجو : شمشکباربری 

جهت رفع نیازهای شما عزیزان و تهیه  شمشکاتوبار موفقیت همراه با یک برنامه ریزی هدفمند و فوقالعاده 

خود  ورده کنیم و اینسرویس های مناسب متناسب با نیاز به خانواده ها ما در تالشیم تا ترک نیازهای شما را برآ

به مرور زمان سبب جلب رضایت مشتریان شده و سبب می شود که خانواده هایی که برای اولین بار تجربه حمل 

 ارائه بهترین سرویس شمشکباربری و نقل را با این باربری داشتن به عنوان مشتریان دائم شناخته شوند 

 چه هر راحتی برای تهران بزرگ شهر ساکن گرامی های وادهخان و  عزیز همشهریان به نقل و حمل خدمات و  های

 ما  نیاد روز امکانات و تجهیزات بهترین با همراه نوین کامال و جدید هایشیوه با سریع بارگیری و کار در تر تمام

بار اتوالعاده به ایده پردازان برای رسیدن به قله های موفقیت مدیریت خارق یک با همراه هستیم شما کنار در

در این عرصه کاری همراه با انتقادات و نظرات سازنده شما عزیزان در زمینه های بسته بندی حمل بار  شمشک

 بارچینی موفق و خدمات حمل جهیزیه عروس

 بکارگیری تکنیک های کاربردی | شمشکباربری 

 

ی و جمع و عالی بسته بنداقالم شکستنی و با ارزش منزل شما عزیزان با تکنیکی کامال پیشرفته : شمشکباربری 

 شکشماتوبار آوری می شود و داخل جعبه های مخصوص که متناسب با اندازه وسایل شما بوده جاگیری می شوند

این امر سبب می شود تا در حین جابجایی و بارچینی کمترین خسارات را به بار شما عزیزان وارد شود و همواره 

مورد نظر شود تمام هماهنگی ها توسط مدیر آگاه و مدیری که تجربه  وسایل با ایمنی و تضمینی باال راهی مقصد

باالیی در پروژه های بزرگ و گسترده ای داردتنظیم و هماهنگ شده تا با مشتری وارد قرار داد شود این برنامه 

ان یریزی جامع سبب میگردد کارها در زمان مشخص شده با بهترین کیفیت و سرعت العمل باال با موفقیت به پا

بعد از جابجایی بار شما مهربانان به مقصد چیدمان دوبار و نصب توسط متخصصینبا تجربه  شمشکباربری برسد 

انجام میگیرد نصب نمودن انواع لوستر و تلویزیون در محل خود به صورت تمیز و دقیق ارائه انواع ایده های 

 / وسط متخصصین این حرفه در این امر مهمجالب و کامال خالقانه برای چیدمان دکوراسیون در منزل جدید ت

 های عرفهت از اطالع و مشتیان تر راحت دسترسی برای بوده قانونی و  بروز و آنالین سایتی دارای  شمشکاتوبار 

وبار و خدمات کاربران با مراجعه نمودن به سایت جامع و کامال می توانند نظرات و انتقادات خود را به گوش ات این

 .برسانند مسئوالن ما 

  



 بسته بندی  | شمشکباربری  

  

یکی از رکان و مراحل اثاث کشی بسته بندی لوازم خانه است که از تمامی اشیا ریز تا مبل و  : شمشکباربری 

تلویزیون و حتی یخچال هست که باید بسته بندی شود و بعد از بسته بندی کامل تمامی اثاث منزل شروع به 

ز مرحله بسته بندی وارد این مرحله شود . و بسته بندی لوازم منزل جز کارهای حساس جابه جایی شوند که بعد ا

در اثا کشی هست که اگر به بسته بندی مورد توجه قرار می گیرد دچار خسارت و صدمه جبران ناپذیری می 

ی شود ران مشود و در بعضی از باربری بسته بندی انجام نمی شود و اگر هم بسته بندی انجام شود توسط کارگ

  . که در این زمینه تخصص ندارند و در این زمینه بسته بندی آشنا نیستند و در این کار را انجام می دهند

تمامی بسته بندی لوازم منزل در اثاث کشی توسط کارشناس بسته بندی صورت می گیره  : شمشکباربری در 

ی هیچ اتفاقی برای لوازم خونه که اصلی ترین که در این کار حرفه ای و متخصص هست که در موقعه جا به جای

محسوب می شود نیوفتد و تمامی لوازم منزل صحیح و سالم به مقصد برسند و این کار بسته بندی را با حوصله 

  . فراوان و کاربردی انجام می گیرد

که بعضی از باربری ها  این ویژگی را دارا است که در محل و منزل عمل بسته بندی را انجام می دهدشمشک باربری در 

این امکان را ندارند که این برای مستاجران آزار دهنده اس است و این کار را برای مستاجران سخت می کند.مستاجران 

که می خواهد اثاث کشی کند باید عمل بسته بندی رو انجام بدهند که در این زمینه رشته ای ندارند ولی بعضی از افراد 

ویند که این کار ، کار سختی نیست خودمان انجامش می دهیم در جواب به این افراد که طرز هستند که با خود می گ

فکرشان اینطوری و این مدلی است بهشان می گویم که بسته بندی لوازم خانه در اثاث کشی دارای اصول و قوانین خاصی 

ما است . که لوازم منزلتان برای شما حکم است که باید تک به تک آن ها را انجام بشود که حائز اهمیت فراوانی برای ش

 دارایتان در زندگی را دارد پس مراقب شان باشید

  گلندوکباربری 

 

  گلندوکاتوبار 

  

 

  گلندوکباربری 



 اتوبار و باربرینحوه جابجایی نمودن شیشه های بزرگ مربوط به میز نهار خوری در اثاث کشی و حمل منزل در 

 چگونه میباشد ؟  گلندوک

سایل حساس و شکستنی از جمله شیشه های مربوط به میز های ناهار خوری از جمله وسایلی می باشند که از و

حساسیت باالیی برخوردار بوده وخانواده ها همیشه نگران این هستند که نکند در حین جابجایی و در پشت 

امروزه  . اصی استفاده میکنندماشین شکسته شوند باید گفت که برای حمل نمودن چنین وسایلی از روش های خ

بسیاری شرکت های باربری با تبلیغات دروغ مشتریان را به جلب نموده و بدون داشتن تجربه کافی در اثاث کشی 

و بدون دارا بودن مجوز رسمی به این امر مهم می پردازند. همین عوامل سبب می شود به این امر مهم توجه 

وسایل شکستنی ازجمله شیشه های ناهار خوری برای بارچینی به پشت خاصی نداشته باشند و در هنگام حمل 

 .ماشین عجله نمایند و گاها سبب شکستن این وسیله مهم می شوند

در نتیجه از آنجایی که این قبیل از وسایل ها فاقد هرگونه بیمه نامه از سمت شرکت باربری می باشد خسارت 

ز پرداخت خسارت پرهیز می کند آنچه که می توان برای حمل برعهده خود مشتری می باشد و شرکت باربری ا

در حمل شیشه های میز ناهار  گلندوکاتوبار موفقیت امر و بدون دغدغه بیان نمود این می باشد که باربری و 

خوری و دیگر وسایل شکستنی حساس با دارا بودن تجهیزات مورد نیاز و کامال پیشرفته این قبیل وسایل را 

 .سارت و شکستگی به مقصد مورد نظر حمل می نمایدبدون هیچ خ

  

 

  

  گلندوکباربری 

این امر مهم و حساس توسط چند کارگر با تجربه و مجرب که دارای سابقه کار در بسیاری از پروژه های بزرگ را 

ی بد فرم مدارد انجام می گیرد . برای حمل این قبیل شیشه ها و سایر وسایل از راهپله های که بسیار باریک و 

با استفاده نمودن بهترین تجهیزات و با بکارگیری از  گلندوکباربری   باشند تیم حرفه ای و همیشه در صحنه

بهترین راه حلهای حمل و نقل و بدون کوچک ترین ضربه رساندن به وسایل باارزش با حملی ایمن آن ها را تا 

 .حمل میکند ( ...و بار وانت – بار نیسان –پشت ماشین های حمل و نقل ) خاورهای مسقف 

چرا که ممکن است در سبب شکسته شدن شیشه های بزرگ در راه پله های باریک به خود کارگر نیز آسیب 

برساند و هم باعث از بین رفتن وسایل با ارزش شما شود با وقوع پیوستن چنین اتفاقی دو طرفین با هم درگیر 

ذهن مشتری از یک اثاث کشی می شود برای حمل نمودن شیشه شده و همین سبب ماندگاری یک خاطر بد در 

کارگر استفاده کرد به نوعی حمل چنین میزهایی بدین گونه میباشد که  3میز نهار خوری به طور اصولی باید از 

دو کارگر آشنا به کار از دو سمت یکی از سمت راست و دیگری از سمت چپ میز را هم زمان بلند می کنند و 

که به عنوان یک اهرم امر می کند از وسط تعادل وزن را از دو طرفین حفظ میکند. این روش بلند فرد سومی 



نمودن وسیله باعث مشود در راه پله ها میز به جایی برخورد نکرده و خط و خشی روی آن نیافتد و به راحتی تا 

 ل از حمل نمودن هر وسیله ایپشت ماشین در کوتاه ترین زمان حمل شود. برای حفظ ایمنی بشتر بهتر است قب

با استفاده از تجهیزات بسته بندی مانند حوله های پرزدار و نایلون های حبابدار تمام سطح کارا را می پوشانید. 

و با وسایل مثل طناب آن را محکم می کنید برای افزایش ایمنی درحمل وسایل منزلتان بهتر است از صفر تا 

بسپارید. و بدون کوچک ترین دغدغه ای  گلندوکاتوبار در ه ای باربری صد یک اثاث کشی را به گروه حرف

 . نقل مکان نمایید

  

  گلندوکباربری 

با دارا بودن شعبات متعدد و همراه با سابقه طوالنی و همکاری در بسیاری از پروژه های بزرگ حمل و نقل در 

برای همشهریان و مشتریان عزیز که ساکن  تمامی مناطق تهران فعالیت داشته و این امکان و فرصت طالیی را

قرار دارند و زندگی میکنند بتوانند به صورت  گلندوکتهران می باشند فراهم می سازد. تا در هر نقطه ای از 

تمام وقت حتی در ایام تعطیالت از خدمات این اتوبار و باربری بهرمند شده و استفاده مفیدی کنند و در سریع 

بهره مند شوند در هر کجای تهران  گلندوکباربری با سابقه هترین سرویس های این ترین زمان ممکن از ب

بزرگ که قرار دارید دیگر نگران جابجایی و اثاث کشی و حتی بسته بندی لوازم اداری و خانگی خود نباشید ما 

 .همیشه و همه حال امید دهنده روزهای سخت شما عزیزان هستیم

ی گذاریم تنها کافی است در صورت نیاز به بسته بندی و حمل بار سنگین فقط با و در سختی ها شما را تنها نم

به تمامی دردسرهای اثاث کشی با آسان ترین روش خاتمه دهید و با  گلندوکاتوبار یک تماس با این گروه 

راحتی  خیالی آسوده همراه با تیم حرفه ای و خوش اخالق همراه شوید که با یک برنامه ریزی هدف مند تر به

هرچه تمام تر در کوتاه ترین زمان ممکن به آنچه که از یک جابجایی می خواهید می توانید دست یابید فشار های 

روحی و جسمی وارد شده بر روی اعضای خانواده ناشی از اثاث کشی برنامه ریزی نشده بخصوص برای جابجایی 

ه و اگر به درستی برنامه ریزی نشود مشکالت بزرگی تجاری و حمل بار به سایر شهرستان ها امری طاقت فرسا بود

را به همراه خواهد داشت و همین امر سبب رنجش خاطر تک تک اعضای خانواده شده و اثاث کشی را به یکی 

از بد ترین خاطرات خانواده تبدیل می کند ما توانسته ایم آنچه را که در طی چنین سال آموخته ایم به مرحله 

درصد را به مشتریان هدیه نماییم بهترین سروس های حمل و نقل  011ایت مندی و تضمین عمل برسانیم و رض

بهترین ماشین های بزرگ برای حمل بار تجاری اعم از خاور های موکت کاری شده همراه با سقفی بسته و دارا 

 کتمو بزرگ های ونکامی و بار کامیونت –بودن سیستم های استاندارد وتایید شده شما را همراهی خواهیم کرد 

و تمیز با به همراه داشتن بهترین تجهیزات و بار چین های حرفه ای به هراه راننده  منظم بصورت و شده کاری

به صورت درون شهری و برون  01ای با تجربه در اختیار شما قرار خواهد گرفت تمامی حمل و نقل های باربری 

ری مشخص با بهترین تجهیزات در حال خدمت رسانی به شما شهری بوده و در اسرع وقت همراه با تعداد کارگ

 . هستند

  



 شیوه های جدید اثاث کشی | گلندوکباربری 

می دانیم که دغدغه شما عزیزان برای یافتن یک سیستم حمل و نقل و اتوبار ای که به صورت  : گلندوکباربری 

امر  باید به روز و کامال پیشرفته باشد و به این کگلندواتوبار قانونی کار میکند و تجهیزاتی که استفاده می کند 

اهمیت میدهید که کارگر و کارکنانی که شما را در این پروژه همراهی خواهند نمود دارای سابقه کاری باال با 

اخالق باشد و وسایلی که شما در اختیار باربری قرار می دهید از آن جایی که دارای ارزش باالیی بوده بنابراین 

ی که قرار است و سایر شما را حل نماید این اطمینان را باید فراهم نماید که کاال و وسایل در ابتدای شروع باربر

پروژه توسط شرکت بیمه شده تا در صورت بروز هر گونه مشکل و خسارت بتوانید از شرکت بیمه هزینه آن را 

 دوکگلنباربری صورت کامل مدیریت نماید دریافت نمایید این بار بری توانسته دغدغه های شما عزیزان را به 

های الزم را برای انجام یک های این منطقه پیگیریکوچهبا شناخت کامل از مناطق موجود در تهران کوچه و پس

حمل و نقلی که دارای تجهیزات و امکانات الزم را دارد فراهم نماید این باربری در جهت افزایش کارایی و 

ای و رانندگان زبده و کاری برای انجام انواع حمل و خود توانسته است با چین های حرفهبازدهی باال از باربری 

انجام صحیح کاراته توسط کارکنان و با سالمت و  گلندوکاتوبار نقل درون شهری و برون شهری استفاده نماید 

 امنیت کامل رساندن اساسی مردان از اعتبارات باالی این باربری محسوب می شود

 مجوز رسمی از اتحادیه | گلندوکی باربر

 

دارای مجوز رسمی از اتحادیه فعالیت کامالً قانونی دارای پشتکار باال برای پیمودن قله های  : گلندوکباربری 

جهت رفع نیازهای شما عزیزان و تهیه  گلندوکاتوبار موفقیت همراه با یک برنامه ریزی هدفمند و فوقالعاده 

با نیاز به خانواده ها ما در تالشیم تا ترک نیازهای شما را برآورده کنیم و این خود سرویس های مناسب متناسب 

به مرور زمان سبب جلب رضایت مشتریان شده و سبب می شود که خانواده هایی که برای اولین بار تجربه حمل 

س ئه بهترین سرویارا گلندوکباربری و نقل را با این باربری داشتن به عنوان مشتریان دائم شناخته شوند 

 چه هر راحتی برای تهران بزرگ شهر ساکن گرامی های خانواده و  عزیز همشهریان به نقل و حمل خدمات و  های

 ما  نیاد روز امکانات و تجهیزات بهترین با همراه نوین کامال و جدید هایشیوه با سریع بارگیری و کار در تر تمام

بار اتوالعاده به ایده پردازان برای رسیدن به قله های موفقیت ت خارقمدیری یک با همراه هستیم شما کنار در

در این عرصه کاری همراه با انتقادات و نظرات سازنده شما عزیزان در زمینه های بسته بندی حمل بار  گلندوک

 بارچینی موفق و خدمات حمل جهیزیه عروس

 بکارگیری تکنیک های کاربردی | گلندوکباربری 

 

اقالم شکستنی و با ارزش منزل شما عزیزان با تکنیکی کامال پیشرفته و عالی بسته بندی و جمع : دوکگلنباربری 

 ندوکگلاتوبار آوری می شود و داخل جعبه های مخصوص که متناسب با اندازه وسایل شما بوده جاگیری می شوند

ار شما عزیزان وارد شود و همواره این امر سبب می شود تا در حین جابجایی و بارچینی کمترین خسارات را به ب

وسایل با ایمنی و تضمینی باال راهی مقصد مورد نظر شود تمام هماهنگی ها توسط مدیر آگاه و مدیری که تجربه 



باالیی در پروژه های بزرگ و گسترده ای داردتنظیم و هماهنگ شده تا با مشتری وارد قرار داد شود این برنامه 

رها در زمان مشخص شده با بهترین کیفیت و سرعت العمل باال با موفقیت به پایان ریزی جامع سبب میگردد کا

بعد از جابجایی بار شما مهربانان به مقصد چیدمان دوبار و نصب توسط متخصصینبا تجربه  گلندوکباربری برسد 

انواع ایده های انجام میگیرد نصب نمودن انواع لوستر و تلویزیون در محل خود به صورت تمیز و دقیق ارائه 

 / جالب و کامال خالقانه برای چیدمان دکوراسیون در منزل جدید توسط متخصصین این حرفه در این امر مهم

 عرفهت از اطالع و مشتیان تر راحت دسترسی برای بوده قانونی و  بروز و آنالین سایتی دارای  گلندوکاتوبار 

به سایت جامع و کامال می توانند نظرات و انتقادات خود را به  وبار و خدمات کاربران با مراجعه نمودنات این های

 .گوش مسئوالن ما برسانند 

  

 بسته بندی  | گلندوکباربری  

  

یکی از رکان و مراحل اثاث کشی بسته بندی لوازم خانه است که از تمامی اشیا ریز تا مبل و  : گلندوکباربری 

دی شود و بعد از بسته بندی کامل تمامی اثاث منزل شروع به تلویزیون و حتی یخچال هست که باید بسته بن

جابه جایی شوند که بعد از مرحله بسته بندی وارد این مرحله شود . و بسته بندی لوازم منزل جز کارهای حساس 

در اثا کشی هست که اگر به بسته بندی مورد توجه قرار می گیرد دچار خسارت و صدمه جبران ناپذیری می 

بعضی از باربری بسته بندی انجام نمی شود و اگر هم بسته بندی انجام شود توسط کارگران می شود  شود و در

  . که در این زمینه تخصص ندارند و در این زمینه بسته بندی آشنا نیستند و در این کار را انجام می دهند

س بسته بندی صورت می گیره تمامی بسته بندی لوازم منزل در اثاث کشی توسط کارشنا : گلندوکباربری در 

که در این کار حرفه ای و متخصص هست که در موقعه جا به جایی هیچ اتفاقی برای لوازم خونه که اصلی ترین 

محسوب می شود نیوفتد و تمامی لوازم منزل صحیح و سالم به مقصد برسند و این کار بسته بندی را با حوصله 

  . فراوان و کاربردی انجام می گیرد

این ویژگی را دارا است که در محل و منزل عمل بسته بندی را انجام می دهد که بعضی از باربری ها گلندوک باربری در 

این امکان را ندارند که این برای مستاجران آزار دهنده اس است و این کار را برای مستاجران سخت می کند.مستاجران 

انجام بدهند که در این زمینه رشته ای ندارند ولی بعضی از افراد  که می خواهد اثاث کشی کند باید عمل بسته بندی رو

هستند که با خود می گویند که این کار ، کار سختی نیست خودمان انجامش می دهیم در جواب به این افراد که طرز 

اصی قوانین خ فکرشان اینطوری و این مدلی است بهشان می گویم که بسته بندی لوازم خانه در اثاث کشی دارای اصول و

است که باید تک به تک آن ها را انجام بشود که حائز اهمیت فراوانی برای شما است . که لوازم منزلتان برای شما حکم 

 دارایتان در زندگی را دارد پس مراقب شان باشید



  گیالوندباربری 

 

  گیالونداتوبار 

  

 

  گیالوندباربری 

 اتوبار و باربریط به میز نهار خوری در اثاث کشی و حمل منزل در نحوه جابجایی نمودن شیشه های بزرگ مربو

 چگونه میباشد ؟  گیالوند

وسایل حساس و شکستنی از جمله شیشه های مربوط به میز های ناهار خوری از جمله وسایلی می باشند که از 

جابجایی و در پشت  حساسیت باالیی برخوردار بوده وخانواده ها همیشه نگران این هستند که نکند در حین

امروزه  . ماشین شکسته شوند باید گفت که برای حمل نمودن چنین وسایلی از روش های خاصی استفاده میکنند

بسیاری شرکت های باربری با تبلیغات دروغ مشتریان را به جلب نموده و بدون داشتن تجربه کافی در اثاث کشی 

ی پردازند. همین عوامل سبب می شود به این امر مهم توجه و بدون دارا بودن مجوز رسمی به این امر مهم م

خاصی نداشته باشند و در هنگام حمل وسایل شکستنی ازجمله شیشه های ناهار خوری برای بارچینی به پشت 

 .ماشین عجله نمایند و گاها سبب شکستن این وسیله مهم می شوند

نه بیمه نامه از سمت شرکت باربری می باشد خسارت در نتیجه از آنجایی که این قبیل از وسایل ها فاقد هرگو

برعهده خود مشتری می باشد و شرکت باربری از پرداخت خسارت پرهیز می کند آنچه که می توان برای حمل 

در حمل شیشه های میز ناهار  گیالونداتوبار موفقیت امر و بدون دغدغه بیان نمود این می باشد که باربری و 

شکستنی حساس با دارا بودن تجهیزات مورد نیاز و کامال پیشرفته این قبیل وسایل را خوری و دیگر وسایل 

 .بدون هیچ خسارت و شکستگی به مقصد مورد نظر حمل می نماید

  

 

  

  گیالوندباربری 



این امر مهم و حساس توسط چند کارگر با تجربه و مجرب که دارای سابقه کار در بسیاری از پروژه های بزرگ را 

د انجام می گیرد . برای حمل این قبیل شیشه ها و سایر وسایل از راهپله های که بسیار باریک و بد فرم می دار

با استفاده نمودن بهترین تجهیزات و با بکارگیری از  گیالوندباربری   باشند تیم حرفه ای و همیشه در صحنه

وسایل باارزش با حملی ایمن آن ها را تا بهترین راه حلهای حمل و نقل و بدون کوچک ترین ضربه رساندن به 

 .حمل میکند ( ...و بار وانت – بار نیسان –پشت ماشین های حمل و نقل ) خاورهای مسقف 

چرا که ممکن است در سبب شکسته شدن شیشه های بزرگ در راه پله های باریک به خود کارگر نیز آسیب 

ود با وقوع پیوستن چنین اتفاقی دو طرفین با هم درگیر برساند و هم باعث از بین رفتن وسایل با ارزش شما ش

شده و همین سبب ماندگاری یک خاطر بد در ذهن مشتری از یک اثاث کشی می شود برای حمل نمودن شیشه 

کارگر استفاده کرد به نوعی حمل چنین میزهایی بدین گونه میباشد که  3میز نهار خوری به طور اصولی باید از 

ه کار از دو سمت یکی از سمت راست و دیگری از سمت چپ میز را هم زمان بلند می کنند و دو کارگر آشنا ب

فرد سومی که به عنوان یک اهرم امر می کند از وسط تعادل وزن را از دو طرفین حفظ میکند. این روش بلند 

یافتد و به راحتی تا نمودن وسیله باعث مشود در راه پله ها میز به جایی برخورد نکرده و خط و خشی روی آن ن

پشت ماشین در کوتاه ترین زمان حمل شود. برای حفظ ایمنی بشتر بهتر است قبل از حمل نمودن هر وسیله ای 

با استفاده از تجهیزات بسته بندی مانند حوله های پرزدار و نایلون های حبابدار تمام سطح کارا را می پوشانید. 

ید برای افزایش ایمنی درحمل وسایل منزلتان بهتر است از صفر تا و با وسایل مثل طناب آن را محکم می کن

بسپارید. و بدون کوچک ترین دغدغه ای  گیالونداتوبار در صد یک اثاث کشی را به گروه حرفه ای باربری 

 . نقل مکان نمایید

  

  گیالوندباربری 

ی از پروژه های بزرگ حمل و نقل در با دارا بودن شعبات متعدد و همراه با سابقه طوالنی و همکاری در بسیار

تمامی مناطق تهران فعالیت داشته و این امکان و فرصت طالیی را برای همشهریان و مشتریان عزیز که ساکن 

قرار دارند و زندگی میکنند بتوانند به صورت  گیالوندتهران می باشند فراهم می سازد. تا در هر نقطه ای از 

ت از خدمات این اتوبار و باربری بهرمند شده و استفاده مفیدی کنند و در سریع تمام وقت حتی در ایام تعطیال

بهره مند شوند در هر کجای تهران  گیالوندباربری با سابقه ترین زمان ممکن از بهترین سرویس های این 

ما  نباشیدبزرگ که قرار دارید دیگر نگران جابجایی و اثاث کشی و حتی بسته بندی لوازم اداری و خانگی خود 

 .همیشه و همه حال امید دهنده روزهای سخت شما عزیزان هستیم

و در سختی ها شما را تنها نمی گذاریم تنها کافی است در صورت نیاز به بسته بندی و حمل بار سنگین فقط با 

ا ب به تمامی دردسرهای اثاث کشی با آسان ترین روش خاتمه دهید و گیالونداتوبار یک تماس با این گروه 

خیالی آسوده همراه با تیم حرفه ای و خوش اخالق همراه شوید که با یک برنامه ریزی هدف مند تر به راحتی 

هرچه تمام تر در کوتاه ترین زمان ممکن به آنچه که از یک جابجایی می خواهید می توانید دست یابید فشار های 



کشی برنامه ریزی نشده بخصوص برای جابجایی  روحی و جسمی وارد شده بر روی اعضای خانواده ناشی از اثاث

تجاری و حمل بار به سایر شهرستان ها امری طاقت فرسا بوده و اگر به درستی برنامه ریزی نشود مشکالت بزرگی 

را به همراه خواهد داشت و همین امر سبب رنجش خاطر تک تک اعضای خانواده شده و اثاث کشی را به یکی 

اده تبدیل می کند ما توانسته ایم آنچه را که در طی چنین سال آموخته ایم به مرحله از بد ترین خاطرات خانو

درصد را به مشتریان هدیه نماییم بهترین سروس های حمل و نقل  011عمل برسانیم و رضایت مندی و تضمین 

بسته و دارا  بهترین ماشین های بزرگ برای حمل بار تجاری اعم از خاور های موکت کاری شده همراه با سقفی

 کتمو بزرگ های کامیون و بار کامیونت –بودن سیستم های استاندارد وتایید شده شما را همراهی خواهیم کرد 

و تمیز با به همراه داشتن بهترین تجهیزات و بار چین های حرفه ای به هراه راننده  منظم بصورت و شده کاری

به صورت درون شهری و برون  01ی حمل و نقل های باربری ای با تجربه در اختیار شما قرار خواهد گرفت تمام

شهری بوده و در اسرع وقت همراه با تعداد کارگری مشخص با بهترین تجهیزات در حال خدمت رسانی به شما 

 . هستند

  

 شیوه های جدید اثاث کشی | گیالوندباربری 

یستم حمل و نقل و اتوبار ای که به صورت می دانیم که دغدغه شما عزیزان برای یافتن یک س : گیالوندباربری 

امر  باید به روز و کامال پیشرفته باشد و به این گیالونداتوبار قانونی کار میکند و تجهیزاتی که استفاده می کند 

اهمیت میدهید که کارگر و کارکنانی که شما را در این پروژه همراهی خواهند نمود دارای سابقه کاری باال با 

و وسایلی که شما در اختیار باربری قرار می دهید از آن جایی که دارای ارزش باالیی بوده بنابراین اخالق باشد 

باربری که قرار است و سایر شما را حل نماید این اطمینان را باید فراهم نماید که کاال و وسایل در ابتدای شروع 

رت بتوانید از شرکت بیمه هزینه آن را پروژه توسط شرکت بیمه شده تا در صورت بروز هر گونه مشکل و خسا

 وندگیالباربری دریافت نمایید این بار بری توانسته دغدغه های شما عزیزان را به صورت کامل مدیریت نماید 

های الزم را برای انجام یک های این منطقه پیگیریکوچهبا شناخت کامل از مناطق موجود در تهران کوچه و پس

جهیزات و امکانات الزم را دارد فراهم نماید این باربری در جهت افزایش کارایی و حمل و نقلی که دارای ت

ای و رانندگان زبده و کاری برای انجام انواع حمل و بازدهی باال از باربری خود توانسته است با چین های حرفه

ت و کارکنان و با سالم انجام صحیح کاراته توسط گیالونداتوبار نقل درون شهری و برون شهری استفاده نماید 

 امنیت کامل رساندن اساسی مردان از اعتبارات باالی این باربری محسوب می شود

 مجوز رسمی از اتحادیه | گیالوندباربری 

 

دارای مجوز رسمی از اتحادیه فعالیت کامالً قانونی دارای پشتکار باال برای پیمودن قله های  : گیالوندباربری 

جهت رفع نیازهای شما عزیزان و تهیه  گیالونداتوبار رنامه ریزی هدفمند و فوقالعاده موفقیت همراه با یک ب

سرویس های مناسب متناسب با نیاز به خانواده ها ما در تالشیم تا ترک نیازهای شما را برآورده کنیم و این خود 

 ی اولین بار تجربه حملبه مرور زمان سبب جلب رضایت مشتریان شده و سبب می شود که خانواده هایی که برا



س ارائه بهترین سروی گیالوندباربری و نقل را با این باربری داشتن به عنوان مشتریان دائم شناخته شوند 

 چه هر راحتی برای تهران بزرگ شهر ساکن گرامی های خانواده و  عزیز همشهریان به نقل و حمل خدمات و  های

 ما  نیاد روز امکانات و تجهیزات بهترین با همراه نوین کامال و جدید ایهشیوه با سریع بارگیری و کار در تر تمام

بار اتوالعاده به ایده پردازان برای رسیدن به قله های موفقیت مدیریت خارق یک با همراه هستیم شما کنار در

 بندی حمل باردر این عرصه کاری همراه با انتقادات و نظرات سازنده شما عزیزان در زمینه های بسته  گیالوند

 بارچینی موفق و خدمات حمل جهیزیه عروس

 بکارگیری تکنیک های کاربردی | گیالوندباربری 

 

اقالم شکستنی و با ارزش منزل شما عزیزان با تکنیکی کامال پیشرفته و عالی بسته بندی و جمع : گیالوندباربری 

 الوندگیاتوبار شما بوده جاگیری می شوند آوری می شود و داخل جعبه های مخصوص که متناسب با اندازه وسایل

این امر سبب می شود تا در حین جابجایی و بارچینی کمترین خسارات را به بار شما عزیزان وارد شود و همواره 

وسایل با ایمنی و تضمینی باال راهی مقصد مورد نظر شود تمام هماهنگی ها توسط مدیر آگاه و مدیری که تجربه 

ای بزرگ و گسترده ای داردتنظیم و هماهنگ شده تا با مشتری وارد قرار داد شود این برنامه باالیی در پروژه ه

ریزی جامع سبب میگردد کارها در زمان مشخص شده با بهترین کیفیت و سرعت العمل باال با موفقیت به پایان 

ا تجربه نصب توسط متخصصینببعد از جابجایی بار شما مهربانان به مقصد چیدمان دوبار و  گیالوندباربری برسد 

انجام میگیرد نصب نمودن انواع لوستر و تلویزیون در محل خود به صورت تمیز و دقیق ارائه انواع ایده های 

 / جالب و کامال خالقانه برای چیدمان دکوراسیون در منزل جدید توسط متخصصین این حرفه در این امر مهم

 های عرفهت از اطالع و مشتیان تر راحت دسترسی برای بوده قانونی و  روزب و آنالین سایتی دارای  گیالونداتوبار 

وبار و خدمات کاربران با مراجعه نمودن به سایت جامع و کامال می توانند نظرات و انتقادات خود را به گوش ات این

 .مسئوالن ما برسانند 

  

 بسته بندی  | گیالوندباربری  

  

مراحل اثاث کشی بسته بندی لوازم خانه است که از تمامی اشیا ریز تا مبل و  یکی از رکان و : گیالوندباربری 

تلویزیون و حتی یخچال هست که باید بسته بندی شود و بعد از بسته بندی کامل تمامی اثاث منزل شروع به 

اس رهای حسجابه جایی شوند که بعد از مرحله بسته بندی وارد این مرحله شود . و بسته بندی لوازم منزل جز کا

در اثا کشی هست که اگر به بسته بندی مورد توجه قرار می گیرد دچار خسارت و صدمه جبران ناپذیری می 

شود و در بعضی از باربری بسته بندی انجام نمی شود و اگر هم بسته بندی انجام شود توسط کارگران می شود 

  . ا نیستند و در این کار را انجام می دهندکه در این زمینه تخصص ندارند و در این زمینه بسته بندی آشن



تمامی بسته بندی لوازم منزل در اثاث کشی توسط کارشناس بسته بندی صورت می گیره  : گیالوندباربری در 

که در این کار حرفه ای و متخصص هست که در موقعه جا به جایی هیچ اتفاقی برای لوازم خونه که اصلی ترین 

تمامی لوازم منزل صحیح و سالم به مقصد برسند و این کار بسته بندی را با حوصله محسوب می شود نیوفتد و 

  . فراوان و کاربردی انجام می گیرد

این ویژگی را دارا است که در محل و منزل عمل بسته بندی را انجام می دهد که بعضی از باربری ها گیالوند باربری در 

ن آزار دهنده اس است و این کار را برای مستاجران سخت می کند.مستاجران این امکان را ندارند که این برای مستاجرا

که می خواهد اثاث کشی کند باید عمل بسته بندی رو انجام بدهند که در این زمینه رشته ای ندارند ولی بعضی از افراد 

به این افراد که طرز  هستند که با خود می گویند که این کار ، کار سختی نیست خودمان انجامش می دهیم در جواب

فکرشان اینطوری و این مدلی است بهشان می گویم که بسته بندی لوازم خانه در اثاث کشی دارای اصول و قوانین خاصی 

است که باید تک به تک آن ها را انجام بشود که حائز اهمیت فراوانی برای شما است . که لوازم منزلتان برای شما حکم 

 ارد پس مراقب شان باشیددارایتان در زندگی را د

  آبسردباربری 

 

  آبسرداتوبار 

  

 

  آبسردباربری 

 اتوبار و باربرینحوه جابجایی نمودن شیشه های بزرگ مربوط به میز نهار خوری در اثاث کشی و حمل منزل در 

 چگونه میباشد ؟  آبسرد

ز جمله وسایلی می باشند که از وسایل حساس و شکستنی از جمله شیشه های مربوط به میز های ناهار خوری ا

حساسیت باالیی برخوردار بوده وخانواده ها همیشه نگران این هستند که نکند در حین جابجایی و در پشت 

امروزه  . ماشین شکسته شوند باید گفت که برای حمل نمودن چنین وسایلی از روش های خاصی استفاده میکنند

غ مشتریان را به جلب نموده و بدون داشتن تجربه کافی در اثاث کشی بسیاری شرکت های باربری با تبلیغات درو

و بدون دارا بودن مجوز رسمی به این امر مهم می پردازند. همین عوامل سبب می شود به این امر مهم توجه 

خاصی نداشته باشند و در هنگام حمل وسایل شکستنی ازجمله شیشه های ناهار خوری برای بارچینی به پشت 

 .عجله نمایند و گاها سبب شکستن این وسیله مهم می شوند ماشین



در نتیجه از آنجایی که این قبیل از وسایل ها فاقد هرگونه بیمه نامه از سمت شرکت باربری می باشد خسارت 

برعهده خود مشتری می باشد و شرکت باربری از پرداخت خسارت پرهیز می کند آنچه که می توان برای حمل 

در حمل شیشه های میز ناهار  آبسرداتوبار بدون دغدغه بیان نمود این می باشد که باربری و  موفقیت امر و

خوری و دیگر وسایل شکستنی حساس با دارا بودن تجهیزات مورد نیاز و کامال پیشرفته این قبیل وسایل را 

 .بدون هیچ خسارت و شکستگی به مقصد مورد نظر حمل می نماید

  

 

  

  آبسردباربری 

ن امر مهم و حساس توسط چند کارگر با تجربه و مجرب که دارای سابقه کار در بسیاری از پروژه های بزرگ را ای

دارد انجام می گیرد . برای حمل این قبیل شیشه ها و سایر وسایل از راهپله های که بسیار باریک و بد فرم می 

ه نمودن بهترین تجهیزات و با بکارگیری از با استفاد آبسردباربری   باشند تیم حرفه ای و همیشه در صحنه

بهترین راه حلهای حمل و نقل و بدون کوچک ترین ضربه رساندن به وسایل باارزش با حملی ایمن آن ها را تا 

 .حمل میکند ( ...و بار وانت – بار نیسان –پشت ماشین های حمل و نقل ) خاورهای مسقف 

ای بزرگ در راه پله های باریک به خود کارگر نیز آسیب چرا که ممکن است در سبب شکسته شدن شیشه ه

برساند و هم باعث از بین رفتن وسایل با ارزش شما شود با وقوع پیوستن چنین اتفاقی دو طرفین با هم درگیر 

شده و همین سبب ماندگاری یک خاطر بد در ذهن مشتری از یک اثاث کشی می شود برای حمل نمودن شیشه 

کارگر استفاده کرد به نوعی حمل چنین میزهایی بدین گونه میباشد که  3طور اصولی باید از  میز نهار خوری به

دو کارگر آشنا به کار از دو سمت یکی از سمت راست و دیگری از سمت چپ میز را هم زمان بلند می کنند و 

یکند. این روش بلند فرد سومی که به عنوان یک اهرم امر می کند از وسط تعادل وزن را از دو طرفین حفظ م

نمودن وسیله باعث مشود در راه پله ها میز به جایی برخورد نکرده و خط و خشی روی آن نیافتد و به راحتی تا 

پشت ماشین در کوتاه ترین زمان حمل شود. برای حفظ ایمنی بشتر بهتر است قبل از حمل نمودن هر وسیله ای 

ه های پرزدار و نایلون های حبابدار تمام سطح کارا را می پوشانید. با استفاده از تجهیزات بسته بندی مانند حول

و با وسایل مثل طناب آن را محکم می کنید برای افزایش ایمنی درحمل وسایل منزلتان بهتر است از صفر تا 

بسپارید. و بدون کوچک ترین دغدغه ای نقل  آبسرداتوبار در صد یک اثاث کشی را به گروه حرفه ای باربری 

 . کان نماییدم

  

  آبسردباربری 



با دارا بودن شعبات متعدد و همراه با سابقه طوالنی و همکاری در بسیاری از پروژه های بزرگ حمل و نقل در 

تمامی مناطق تهران فعالیت داشته و این امکان و فرصت طالیی را برای همشهریان و مشتریان عزیز که ساکن 

قرار دارند و زندگی میکنند بتوانند به صورت  آبسرددر هر نقطه ای از  تهران می باشند فراهم می سازد. تا

تمام وقت حتی در ایام تعطیالت از خدمات این اتوبار و باربری بهرمند شده و استفاده مفیدی کنند و در سریع 

 نبهره مند شوند در هر کجای تهرا آبسردباربری با سابقه ترین زمان ممکن از بهترین سرویس های این 

بزرگ که قرار دارید دیگر نگران جابجایی و اثاث کشی و حتی بسته بندی لوازم اداری و خانگی خود نباشید ما 

 .همیشه و همه حال امید دهنده روزهای سخت شما عزیزان هستیم

و در سختی ها شما را تنها نمی گذاریم تنها کافی است در صورت نیاز به بسته بندی و حمل بار سنگین فقط با 

به تمامی دردسرهای اثاث کشی با آسان ترین روش خاتمه دهید و با  آبسرداتوبار یک تماس با این گروه 

خیالی آسوده همراه با تیم حرفه ای و خوش اخالق همراه شوید که با یک برنامه ریزی هدف مند تر به راحتی 

واهید می توانید دست یابید فشار های هرچه تمام تر در کوتاه ترین زمان ممکن به آنچه که از یک جابجایی می خ

روحی و جسمی وارد شده بر روی اعضای خانواده ناشی از اثاث کشی برنامه ریزی نشده بخصوص برای جابجایی 

تجاری و حمل بار به سایر شهرستان ها امری طاقت فرسا بوده و اگر به درستی برنامه ریزی نشود مشکالت بزرگی 

مین امر سبب رنجش خاطر تک تک اعضای خانواده شده و اثاث کشی را به یکی را به همراه خواهد داشت و ه

از بد ترین خاطرات خانواده تبدیل می کند ما توانسته ایم آنچه را که در طی چنین سال آموخته ایم به مرحله 

نقل  درصد را به مشتریان هدیه نماییم بهترین سروس های حمل و 011عمل برسانیم و رضایت مندی و تضمین 

بهترین ماشین های بزرگ برای حمل بار تجاری اعم از خاور های موکت کاری شده همراه با سقفی بسته و دارا 

 کتمو بزرگ های کامیون و بار کامیونت –بودن سیستم های استاندارد وتایید شده شما را همراهی خواهیم کرد 

هیزات و بار چین های حرفه ای به هراه راننده و تمیز با به همراه داشتن بهترین تج منظم بصورت و شده کاری

به صورت درون شهری و برون  01ای با تجربه در اختیار شما قرار خواهد گرفت تمامی حمل و نقل های باربری 

شهری بوده و در اسرع وقت همراه با تعداد کارگری مشخص با بهترین تجهیزات در حال خدمت رسانی به شما 

 . هستند

  

 شیوه های جدید اثاث کشی | آبسردباربری 

می دانیم که دغدغه شما عزیزان برای یافتن یک سیستم حمل و نقل و اتوبار ای که به صورت  : آبسردباربری 

ر باید به روز و کامال پیشرفته باشد و به این ام آبسرداتوبار قانونی کار میکند و تجهیزاتی که استفاده می کند 

نانی که شما را در این پروژه همراهی خواهند نمود دارای سابقه کاری باال با اهمیت میدهید که کارگر و کارک

اخالق باشد و وسایلی که شما در اختیار باربری قرار می دهید از آن جایی که دارای ارزش باالیی بوده بنابراین 

ع و وسایل در ابتدای شرو باربری که قرار است و سایر شما را حل نماید این اطمینان را باید فراهم نماید که کاال

پروژه توسط شرکت بیمه شده تا در صورت بروز هر گونه مشکل و خسارت بتوانید از شرکت بیمه هزینه آن را 

با  ردآبسباربری دریافت نمایید این بار بری توانسته دغدغه های شما عزیزان را به صورت کامل مدیریت نماید 

های الزم را برای انجام یک های این منطقه پیگیریکوچهچه و پسشناخت کامل از مناطق موجود در تهران کو



حمل و نقلی که دارای تجهیزات و امکانات الزم را دارد فراهم نماید این باربری در جهت افزایش کارایی و 

و  لای و رانندگان زبده و کاری برای انجام انواع حمبازدهی باال از باربری خود توانسته است با چین های حرفه

انجام صحیح کاراته توسط کارکنان و با سالمت و  آبسرداتوبار نقل درون شهری و برون شهری استفاده نماید 

 امنیت کامل رساندن اساسی مردان از اعتبارات باالی این باربری محسوب می شود

 مجوز رسمی از اتحادیه | آبسردباربری 

 

یت کامالً قانونی دارای پشتکار باال برای پیمودن قله های دارای مجوز رسمی از اتحادیه فعال : آبسردباربری 

جهت رفع نیازهای شما عزیزان و تهیه  آبسرداتوبار موفقیت همراه با یک برنامه ریزی هدفمند و فوقالعاده 

سرویس های مناسب متناسب با نیاز به خانواده ها ما در تالشیم تا ترک نیازهای شما را برآورده کنیم و این خود 

ه مرور زمان سبب جلب رضایت مشتریان شده و سبب می شود که خانواده هایی که برای اولین بار تجربه حمل ب

 ارائه بهترین سرویس آبسردباربری و نقل را با این باربری داشتن به عنوان مشتریان دائم شناخته شوند 

 چه هر راحتی برای تهران بزرگ شهر ساکن گرامی های خانواده و  عزیز همشهریان به نقل و حمل خدمات و  های

 ما  نیاد روز امکانات و تجهیزات بهترین با همراه نوین کامال و جدید هایشیوه با سریع بارگیری و کار در تر تمام

بار اتوالعاده به ایده پردازان برای رسیدن به قله های موفقیت مدیریت خارق یک با همراه هستیم شما کنار در

ه کاری همراه با انتقادات و نظرات سازنده شما عزیزان در زمینه های بسته بندی حمل بار در این عرص آبسرد

 بارچینی موفق و خدمات حمل جهیزیه عروس

 بکارگیری تکنیک های کاربردی | آبسردباربری 

 

جمع  واقالم شکستنی و با ارزش منزل شما عزیزان با تکنیکی کامال پیشرفته و عالی بسته بندی : آبسردباربری 

 ردآبساتوبار آوری می شود و داخل جعبه های مخصوص که متناسب با اندازه وسایل شما بوده جاگیری می شوند

این امر سبب می شود تا در حین جابجایی و بارچینی کمترین خسارات را به بار شما عزیزان وارد شود و همواره 

ام هماهنگی ها توسط مدیر آگاه و مدیری که تجربه وسایل با ایمنی و تضمینی باال راهی مقصد مورد نظر شود تم

باالیی در پروژه های بزرگ و گسترده ای داردتنظیم و هماهنگ شده تا با مشتری وارد قرار داد شود این برنامه 

ریزی جامع سبب میگردد کارها در زمان مشخص شده با بهترین کیفیت و سرعت العمل باال با موفقیت به پایان 

بعد از جابجایی بار شما مهربانان به مقصد چیدمان دوبار و نصب توسط متخصصینبا تجربه  آبسردباربری برسد 

انجام میگیرد نصب نمودن انواع لوستر و تلویزیون در محل خود به صورت تمیز و دقیق ارائه انواع ایده های 

 / حرفه در این امر مهم جالب و کامال خالقانه برای چیدمان دکوراسیون در منزل جدید توسط متخصصین این

 های رفهتع از اطالع و مشتیان تر راحت دسترسی برای بوده قانونی و  بروز و آنالین سایتی دارای  آبسرداتوبار 

وبار و خدمات کاربران با مراجعه نمودن به سایت جامع و کامال می توانند نظرات و انتقادات خود را به گوش ات این

 .مسئوالن ما برسانند 

  



 بسته بندی  | آبسرداربری ب 

  

یکی از رکان و مراحل اثاث کشی بسته بندی لوازم خانه است که از تمامی اشیا ریز تا مبل و  : آبسردباربری 

تلویزیون و حتی یخچال هست که باید بسته بندی شود و بعد از بسته بندی کامل تمامی اثاث منزل شروع به 

بندی وارد این مرحله شود . و بسته بندی لوازم منزل جز کارهای حساس  جابه جایی شوند که بعد از مرحله بسته

در اثا کشی هست که اگر به بسته بندی مورد توجه قرار می گیرد دچار خسارت و صدمه جبران ناپذیری می 

شود و در بعضی از باربری بسته بندی انجام نمی شود و اگر هم بسته بندی انجام شود توسط کارگران می شود 

  . ه در این زمینه تخصص ندارند و در این زمینه بسته بندی آشنا نیستند و در این کار را انجام می دهندک

تمامی بسته بندی لوازم منزل در اثاث کشی توسط کارشناس بسته بندی صورت می گیره که  : آبسردباربری در 

ی برای لوازم خونه که اصلی ترین در این کار حرفه ای و متخصص هست که در موقعه جا به جایی هیچ اتفاق

محسوب می شود نیوفتد و تمامی لوازم منزل صحیح و سالم به مقصد برسند و این کار بسته بندی را با حوصله 

  . فراوان و کاربردی انجام می گیرد

ز باربری ها این ویژگی را دارا است که در محل و منزل عمل بسته بندی را انجام می دهد که بعضی اآبسرد باربری در 

این امکان را ندارند که این برای مستاجران آزار دهنده اس است و این کار را برای مستاجران سخت می کند.مستاجران 

که می خواهد اثاث کشی کند باید عمل بسته بندی رو انجام بدهند که در این زمینه رشته ای ندارند ولی بعضی از افراد 

ن کار ، کار سختی نیست خودمان انجامش می دهیم در جواب به این افراد که طرز هستند که با خود می گویند که ای

فکرشان اینطوری و این مدلی است بهشان می گویم که بسته بندی لوازم خانه در اثاث کشی دارای اصول و قوانین خاصی 

ه لوازم منزلتان برای شما حکم است که باید تک به تک آن ها را انجام بشود که حائز اهمیت فراوانی برای شما است . ک

 دارایتان در زندگی را دارد پس مراقب شان باشید


