
Variationerna på verksamhetsflyttar
är stora.
Här kommer verkligen vår resurser när det handlar om
övergripande planering och samordning av olika kring-
rutiner väl till pass.

Uppdragen kan bestå i att flytta allt från enskilda
maskiner till hela fabriker.

Tjänster -Ansvar-Kostnad-Checklista
Förutom att lastning, transport och lossning alltid sker
på ett smidigt sätt är RexAB:s resurser för övergripande
planering och samordning av olika kringrutiner be-
römda. I detta ingår rådgivning och hjälp inför, under och
efter flytten. Flyttstädning och inredningsexpertis kan vi
också ordna, genom våra underleverantörer.

Naturligtvis kan du anlita oss för en fackmannamäs-
sig upp- och nedpackning.

Om kundens inventarier är av särskilt stort värde re-
kommenderas en tilläggsförsäkring. Vi kan gärna teckna
den - för ett bra skydd till låg kostnad.

Priset för verksamhetsflytten baseras på hur mycket
som ska flyttas, på hur lång transportsträckan är och på
vilka kompletterande tjänster som kunden anlitar oss
för.

Allmänt kan sägas att variationerna på omfattningen
av en verksamhetsflytt är stora. En förutsättningslös
diskussion innan offerten är ofta nödvändigt.

Kontakta gärna huvudkontoret, tel 08-564 840 80, för
det första steget.

I god tid före flytten skickar vi, om så önskas, en check-
lista. Här finns viktig information om vad man ska tänka
på vad gäller värdesaker, krukväxter, datorer, övriga
elektriska prylar, osv.

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

Vänd på bladet för mer försäkrings- och ansvarsinfo!

"Att veta var ribban bör
läggas är en konst..."
Affibody är ett företag som på olika nivåer
deltar i utvecklingsarbetet inom det spän-
nande ämnet: målsökande läkemedel. Finn
Dunås, laboratoriechef, berättar:
- I slutet av 2009 anlitade vi RexAB. Vi

flyttade då från Ulvsunda i Bromma. Erfar-
enheterna från denna flytt, inklusive en
långt innan dess, gör valet lätt när lådorna
åter ska packas.
Han uppskattar att RexAB är utomor-

dentligt trevliga att ha och göra med.
- Och på ett företag som sysslar med det

vi gör värdesätts givetvis deras noggrann-
het. Samtidigt är det en konst att hitta rätt
säkerhetsnivå när man flyttar ett laborato-
rium. En balansakt som RexAB visat sig be-
härska.
Att veta var ribban bör läggas är en

konst. Är man ovan med ett uppdrag som
det här är frågan om, så blir säkerhetsmar-
ginalen lätt antingen för stor eller för liten.
För stor såväl som för liten kan fördyra

eller på annat vis krångla till flyttprocedu-
ren.
Och apropå "krångel", vill Finn Dunås

också poängtera:
- Vi har även erfarenhet av RexAB:s för-

måga att lösa problem som, trots våra nog-
granna förberedelser, ändå kan uppkomma.

Verksamhets-
flytt
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