KATALOG
USŁUG

Branżą transportową zajmujemy się od 1982r , stale
poszerzając swoją ofertę oraz podnosząc kwalifikacje
naszych kierowców oraz tragarzy którzy na trasach
krajowych i międzynarodowych zdobywali doświadczenie,
aby usługi oferowane przez firmę FIOŁKA-TRANS zawsze
były świadczone na najwyższym poziomie w relatywnie
niskiej cenie dla KAŻDEGO.

ZAKRES USŁUG
Wykonujemy przeprowadzki wszelkich powierzchni,
zarówno małych jak i dużych biur, firm, sklepów,
magazynów, instytucji, przeprowadzamy domy,
mieszkania.

Do każdego klienta podchodzimy zawsze indywidualnie
traktując jego zlecenie priorytetowo.
Posiadane przez nas wieloletnie doświadczenie w
przeprowadzkach i transporcie przełożyło się na ogromną
liczbą zadowolonych klientów , którzy zaufali nam
powierzając swoje mienie!

Służymy pomocą przy załadunku i rozładunku towarów, a
także w czasie przeprowadzki przy ustawianiu i
przemieszczaniu towarów w
lokalach. Oferujemy wynajem
samochodów z kierowcą.

Wykonujemy również krajowy i międzynarodowy transport
ładunków od 1 kg do nawet 5 t wykorzystując przy tym
różnej wielkości :
samochody dostawcze do 3.5 t DMC (blaszaki,
kontenery meblowe, plandeki)
przyczepy towarowe (burtowe, skrzyniowe z
plandeką, platformowe,lawety od 750kg DMC do
2000 kg DMC)
samochody ciężarowe do 7.5t DMC i więcj…
Oferujemy także transport ciężkich przedmiotów oraz
maszyn i ciężkich urządzeń.

Nasza firma zajmuje się także usługami kurierskimi,
przewozem paczek/ładunków „door to door” na terenie
krajów takich jak Anglia,
Irlandia, Belgia, Holandia,
Niemcy, Polska.

Wykonujemy usługi spedycyjne
przy pełnym porozumieniu ze
zleceniodawcą, uwzględniając zasadę poufności. Transport
międzynarodowy oraz krajowy jest realizowany przez
starannie wybranych przewoźników.

Jesteśmy również wykonawcą usług eksmisyjnych.
Posiadamy doświadczenie poparte realizacjami eksmisji
dla komorników sądowych oraz firm windykacyjnych.

Do zabezpieczeń mebli oraz
innych przedmiotów stosujemy;
folię strech, folię bąbelkową,
kartony, koce, maty
antypoślizgowe, pianki
tapicerskie, nasze specjalnie
wyposażone samochody zawsze
posiadają do spinania
expandery linkowe oraz pasy
transportowe.
Posiadamy magazyn
składowania gdzie
przechowujemy mienie
przeprowadzkowe naszych
klientów, oraz towary
dystrybucyjne. Oferujemy
usługę magazynowania na
dowolny okres czasu.

W swojej pracy używamy specjalistyczne
wózki przystosowane do jazdy z meblami po
schodach, wózki transportowe platformowe,
pasy.

Nasze usługi wykonywane są szybko sprawnie oraz
bezpiecznie, zgodnie z obowiązującymi przepisami
transportowymi, każdy przewóz objęty jest drogowym
listem przewozowym CMR.
Posiadamy ubezpieczenie OCP przewoźnika na ładunki w
ruchu krajowym i międzynarodowym w celu zapewnienia
pełnej ochrony Państwa mienia podczas transportu oraz
przeprowadzki.

Wycena usług transportowych jest sprawą indywidualną, w
dużym stopniu uzależnioną od kilku podstawowych
zmiennych. Znając wstępnie specyfikę jesteśmy w stanie
podać szacunkowy koszt relokacji. Nasza propozycja
cenowa będzie więc zależna od:
Dystansu
przeprowadzki,
Utrudnień np.
parking, różnica
pięter,
Rodzajem
koniecznych
zabezpieczeń,
Gabarytami i wagą
rzeczy nietypowych,
Ilością i wartością
transportowanego
mienia,
Zakresem demontażu, pakowania.

Poradnik przeprowadzkowy
przeprowadzkowy FiołkaFiołka-Trans
W
gąszczu
ofert
serwisu
przeprowadzkowego, musimy znaleźć
firmę
która
gwarantuje
wysokiej
jakości,
terminowe
wykonanie
przeprowadzki, najważniejszą rzeczą
jest czy mienie będzie odpowiednio
zabezpieczone,
czy
firma
ma
doświadczenie w tej branży. Przed
podjęciem
decyzji
o
wyborze
odpowiedniej firmy przeprowadzkowej,
warto zastanowić się dłużej, aby był to
jak najlepszy wybór.
Rozważyć trzeba czy przygotowanie mienia do przeprowadzki
zostanie zrobione we własnym zakresie czy zostanie to zlecone
firmie, która podejmie się usługi kompleksowo i wykona to
fachowo zapewniając bezpieczeństwo dobytku podczas całej
usługi. Szereg drobiazgów wymaga specjalnego opakowania,
poukładania w kartonach tak aby podczas przenoszenia do
samochodu, podczas przejazdu oraz wyładunku były bezpieczne.
Warianty przeprowadzki
Generalnie klienci mają do wyboru trzy rodzaje przenosin:
Kompleksowe – pełen serwis przeprowadzkowy z pakowaniem,
transportem i rozładunkiem.
Przewóz i wniesienie – Pakowanie i rozpakowywanie pozostaje w
gestii klienta.
Trzeci wariant – test samodzielności – bez wsparcia firmy
profesjonalnej, wszystko organizowane jest we własnym
zakresie.
Wybierając samodzielne podjęcie się tego przedsięwzięcia
trzeba zdawać sobie sprawę ile trzeba będzie pokonać
niespodzianek.
Niestety
często
wstępne
założenia
oszczędnościowe powodują odstąpienie od wynajęcia firmy
profesjonalnej, często kończy się to pozorną oszczędnością gdy
podsumujemy wszystkie nieprzewidziane wydatki.

Doradzamy głęboką refleksję nad wyborem trybu przeprowadzki
i oszacowanie wszystkich za i przeciw.
Ustalając z konsultantem usługę warto jest zwrócić uwagę na
wszystkie ważne aspekty przeprowadzki, takie jak hierarchię
rzeczy ważnych, wymagających specjalnej troski. Należy
pamiętać o przedmiotach które mają dużą wartość nie tylko
materialną, ale i emocjonalną.
Zwracamy również uwagę, że kierowca pojazdu nie ma
obowiązku udzielania pomocy przy przeprowadzce. Jeśli jego
pomoc będzie potrzebna należy to uzgodnić wcześniej i określić
cenę za pomoc przy przeprowadzce.
Zawieranie umów
Przy przeprowadzkach rzadko zawiera się pisemne umowy.
Najczęściej wszystko odbywa się na podstawie ustnych
uzgodnień. Jeżeli klient chce mieć umowę na piśmie, musi jej
żądać.
W co pakować?
Profesjonalne firmy do zabezpieczania mebli stosują specjalne,
filcowe koce i tkaniny oraz folie pęcherzykowe, warto
wykorzystać takie materiały przy samodzielnym zabezpieczaniu.
Trzeba pamiętać aby kruche rzeczy, zastawy, szklanki itd.
opakować grubo papierem i ciasno rozlokować w kartonie tak,
aby podczas transportu nie przemieszczały się wewnątrz.
Sprzęt TV i komputer wkładać należy do oddzielnych kartonów,
najlepiej z zachowanych z dnia ich zakupu. Luzy w kartonie
najlepiej wypełnić oryginalnym styropianem, w sytuacji kiedy
takiego nie posiadamy to najlepiej użyć koce, albo kilka warstw
tektury kartonowej.
Co z antykami?
Pamiętać trzeba, że ich twórcy w przeszłości nie zakładali ich
wielu przenosin, również upływający czas nie wpłynął na ich
konstrukcję korzystnie. Przy transporcie takich przedmiotów
bardzo ważne jest owijanie ich. Nie należy ograniczać tej
czynności.

Kiedy już wszystko zapakowane, najlepiej upewnić się czy
kartony z przedmiotami są opisane i czy odzież jest dobrze
zabezpieczona przed wybrudzeniem.
Dodatkowe możliwości
Oferta magazynowania mienia może wiele pomóc w pewnych
okolicznościach. Skorzystanie z takiej oferty jest elementem
umożliwiającym skuteczne planowanie przeprowadzki oraz jest
świadectwem profesjonalizmu w strategii rozwoju firmy.

KONTAKT:
Tel:
72 752 4050
665 449 089
e-mail: fiolkatrans@gmail.com
biuro.fiolkatrans@gmail.com
www.fiolka-trans.pl

Korzystając z naszych usług wspierasz grupę kolarską
Fiołka-Trans Magenta Team której głównym sponsorem jest firma
Fiołka-Trans

W biznesie przeprowadzkowy jest wielka konkurencja, lecz nie
wszystkie firmy stawiają na wysoką jakość wykonywanych usług.
Firma Fiołka-Trans zapewni Państwu oczekiwany poziom z
wykonywanej usługi.

