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Przeprowadzki Warszawskie są solidną firmą, która oferuje usługi na terenie stolicy. Może się pochwalić
bogatym doświadczeniem w swojej branży i opiniami setek zadowolonych klientów. Jedną z naszych
flagowych usług jest przeprowadzka prywatna, gdzie przeprowadzamy zarówno mieszkania jak i domy.
Wykonujemy takie usługi od wielu lat, dzięki czemu żadna przeprowadzka prywatna nie jest dla nas
zaskoczeniem.
Jesteśmy doskonale przygotowani do całego procesu od zabezpieczenia i pakowania mienia, poprzez
demontaż i transport kończąc na rozpakowaniu i ustawienia mienia w docelowym miejscu. Posiadamy na
wyposażeniu wszystkie materiały niezbędne do przeprowadzki w tym folię stretch, folię pęcherzykową, worki,
kartony i taśmy. Wszystkie te materiały można zamówić również na naszej stronie internetowej, dzięki czemu
klient może sam zająć się dobytkiem, który chciałby przetransportować we własnym zakresie, zostawiając
nam relokację pozostałych przedmiotów. 
Ważnym elementem każdej usługi jest odpowiednie rozplanowanie całego procesu przeprowadzki. Trzeba się
zastanowić, które przedmioty chcemy zabrać biorąc pod uwagę powierzchnię lokalu docelowego. Jest to
doskonała okazja do pozbycia się rzeczy, które są nam zbędne. W razie problemu zawczasu trzeba zapewnić
dodatkowe miejsce w innym lokalu bądź np. magazynie samoobsługowym. Przygotowana wcześniej lista
przedmiotów jest nieoceniona przy zamawianiu usługi i pozwoli naszemu pracownikowi odpowiednio dobrać
ekipę przeprowadzkową i ilość samochodów. Każda przeprowadzka wymaga indywidualnego podejścia, ale
zazwyczaj do kawalerek wystarczą małe dwu- bądź trzyosobowe ekipy, a liczba osób zwiększa się z ilością
przeprowadzanych osób i pokoi.
W zależności od przygotowania i budżetu klienta do wybory mamy 3 opcje przeprowadzek.
Opcją wymagająca najmniej wysiłku będzie przeprowadzka kompleksowa, gdzie sami zapewniamy potrzebne
materiały i narzędzia, a nasi pracownicy wykonają całą pracę od spakowania zawartości całego drobnego
mienia do kartonów i worków, poprzez zabezpieczenie, ewentualny demontaż i transport, aż do rozpakowania
mienia do odpowiednich pokoi. Mówiąc krótko wystarczy otworzyć drzwi i pozwolić zająć się resztą. 
Jeżeli klient woli sam spakować w kartony i worki zawartość mebli i drobne przedmioty, a większe
przedmioty zostawić nam, to przeprowadzka standardowa będzie rozwiązaniem optymalnym. W cenę
wliczone jest tutaj przygotowanie i zabezpieczenie sprzętu i mebli, transport i wniesienie do mieszkania lub
domu. W naszym internetowym sklepie możesz odpowiednio wcześniej się zaopatrzyć w materiały niezbędne
do przeprowadzki. Na ten wariant decyzuje się większość naszych klientów. 
Jeżeli w grę wchodzi przeprowadzka jedynie rzeczy, których nie trzeba zabezpieczać możliwa jest opcja
ekonomiczna, w której wynosimy, transportujemy i wnosimy dobytek.
Wybór profesjonalnej firmy gwarantuje brak zmartwień i pomoc doświadczonych fachowców. W razie pytań
pomocny jest formularz umieszczony na stronie.
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