
Samma säkra förvaring - hur godset
än ser ut.
Inget gods är för litet. Och inget för skrymmande. Inget
för lätt. Eller för tungt. Samma säkra förvaring gäller
alltid - hur godset än ser ut. Och om dumagasinerar en
kubikmeter eller flera tusen.

Anlitar du dessutom RexAB för transporten till la-
gerlokalen, så kan den säkra förvaringen till exempel
börja från det att vi lastat in godset i fordonet.

Tala med oss! Vi hittar den bästa lösningen för dig.

Tjänster - Ansvar - Kostnad
RexAB:s lagerlokaler är överallt, runt om i landet, lika
moderna och inbrottssäkra. Och överallt kan dumagasi-
nera alltifrån en vecka till flera år.

Våra lagerlokaler välkomnar såväl företag, organi-
sationer och privatpersoner.

Hur länge man magasinerar, det varierar stort.
Ett exempel på en kortvarig magasinering, samtidigt

som volymen ofta är stor, kan vara när ett byggprojekt
har försenats. Ochmanmåste hitta en tillfällig och säker
förvaring av levererat byggmaterial.

RexAB erbjuder, som sagt, naturligtvis även transport
till och från lagret. Vi kan packa och leverera godset till
rätt adress.

För privatpersoner brukar magasinerat gods täckas av
hemförsäkringen. Ditt försäkringsbolag kan ge rätt in-
formation. Företag brukar teckna en extra försäkring.

Men du kan också rådgöramed oss på RexAB om den
bästa lösningen.

Oklarheter är det värsta vi vet. Raka rör det bästa!

Kostnaden baseras på hurmycket och hur länge duma-
gasinerar. För mer info, kontakta gärna huvudkontoret
08-564 840 80.

För en extra trygghet. RexAB är medlem i Svenska
Flyttföretagareförbundet, S3F.

Vänd på bladet för mer försäkrings- och ansvarsinfo!

"Bra lås och säker förvaring
räcker inte..."
Ett proffsigt flyttföretag ska inte bara kunna
ställa upp med bra fordon samt kunnig och
alert personal.

För Brand- & Skaderenovering AB är det
viktigt att transportören förutom detta kan
lova säkrast möjliga magasinering samt att
man också kan komma med kort varsel.

- Och, det kan inte nog tryckas på, säger
företagets ägare Pelle Berg, att man dessu-
tom måste ha den rätta känslan när man
handhar och ansvarar för människors per-
sonliga tillhörigheter.

- Här, säger Pelle Berg, litar vi helt och
fullt på RexAB, som vi i åtskilliga år konti-
nuerligt anlitat för transport ochmagasine-
ring av ett brett spektrum av skadade
inventarier och andra tillhörigheter. Främst
handlar det om brand- och vattenskador.

- För att kunna utföra ett så bra jobb som
möjligt måste vi anlita bästamöjliga samar-
betspartners. När det gäller magasinering
hittade vi på Brand- & Skaderenovering AB
den rätta för länge sedan. Företaget som,
förutom att man är ett pålitligt flyttföretag,
alltid också har kunnat erbjuda det där lilla
extra - utöver bra lås och säker förvaring.
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