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 مطهریباربری 

 

  یکی از متخصص ترین باربری های شهر تهران مطهریباربری 

  با بکارگیری متدهای جدید اثاث کشی  مطهریباربری در خیابان 

  ژه ای برای بسته بندی در نظر گرفته استپکیج های وی مطهریباربری در منظقه 

 دارای کارگران زبده فعال و متخصص 

  جدیدترین وسایل نقلیه ها را از ما بخواهید 

 همکاری و هماهنگی در انجام پروژه های جابجایی 

  با فعالیت گسترده در تمامی مناطق مطهریباربری بزرگ 

  مطهرینوین ترین و مجهز تری باربری 

  از ما بخواهید خاورهای مسقف را 

  را تجربه نمایید مطهریمشاوره های رایگان باربری  

می باشد اگر   مطهری با کادری زبده و حرفه ای به صورت شبانه روزی در خدمت اهالی محترم شرق  مطهریباربری 

 .به یک باربری نیازمند هستید که اثاثیه از منظقه ای به منطقه ی دیگر جابجا شود با ما تماس بگیرید



ما برنامه و هدف کای مون جلب رضایت شما عزیزان برای آینده و انجام کارهای باربری و بسته بندی اثاثیه می 

 تماس مطهریباشد هدف ما جلب رضایت شما در این است که هر موقع قصد اثاث کشی و جابجایی داشتید با 

د با توجه به اینکه تعداد باربری ها روز بگیرید و هم از نظر کیفیت کاری و هم از نظر قیمت خیالتان راحت باش

به روز افزایش پیدا کرده است اما کیفیت کار به دلیل اینکه رقبا مشتری ها را از دست ندهند قیمت پایین تر 

از قیمت تعیین شده ی اتحادیه اعالم می کنند . همین اغالم قیمت خیلی پایین باعث می شود که در حین کار از 

. و یا اینکه تایم انجام کار باربری را افزایش داده تا این قیمت پایین ی که ابتدا اعالم شده  کیفیت کار زده شود

 .است را جبران کنند لذا شما عزیزان حتما در انتخاب اتوبار و مجموعه ای که ای که این کاربرانی که انجام دهند

 

  

 : خطر در کمین است مطهریباربری 

ت که تعدادی افراد از شهرستان های دقت فرمائید جدیدا مد شده اس

آمده و با خرید چند خط مختلف و دایورت آن به موبایل   مطهری مختلف به

می نمایند لذا این گونه افراد با اینکه   مطهری اقدام به انجام امور باربری در

ندارند باعث می شود خسارت  باربری هیچ گونه تجربه ای در انجام کار

ا عزیزان شوند لذا حتما باید دقت کنید که حمل جبران ناپذیری به شم

 . اثاثیه آن را به چه کسانی واگذار می نمائید

 

  مطهریاتوبار 

اگر مجموعه ما را قابل دونسته اید مادر کنار شما عزیزان هستیم که بهترین خدمات ممکن را برای شما عزیزان 

و   مطهری به همه جای  مطهری حمل شما را در داخلآماده است بارهای کوچک قابل   مطهریباربری  ارائه دهیم



ایران حمل نماید ما سعی میکنیم در کوتاه ترین زمان ممکن بار شما را جابجا نمائیم و در هر مکان و طبقه ای آن 

را تخلیه نمائیم با نظر شما می توانیم بار و اثاثیه شما عزیزان را بیمه نمائیم می دانیم که نگران هستید که 

های و اثاثیه شما بدون کم ترین صدمه ای جابجا شود ما سعی مان را میکنیم که رضایت شما عزیزان را کسب بار

نمائیم به شما عزیزان پیشنهاد میکنیم که حتما از مشاوره ما استفاده نمائید ما در حین مشاوره نکات مهم را 

م حتما مقصد و مبدا خود را مشخص نمائید قبل از بارگیری به شما عزیزان پیشنهاد خواهیم داشت قبل از تما

بدانید که در طبقه چندم قرار است اثاثیه منتقل شود آیا امکان انتقال بارها از طریق راه پله وجود دارد آیا 

نگهبان و مدیریت ساختمان اجازه تخلیه و بارگیری را در ساعت مشخص خواهد داد یا نه حتما قبل از تماس با 

ت باربری از مبدا از مدیریت ساختمان را بگیرید پس همین مجوز تخلیه اثاثیه را نیز از مقصد ما مجوز الزم را جه

 . و از مدیریت و نگهبانی است بار در انجا تخلیه شود اعالم فرمائید

 مطهریاتوبار 

را  یشنیده و دیده شده است که کسانی به این افراد اعتماد کرده و قول اعالم هزینه خیلی پایین تر جابجای

خورده اند و باعث شده است که بعدا در حین انجام باربری با مشکالت عدیده ای گرفتار شوند مثال توجه کنید 

که این افراد هیچ گونه دفتر و دستکی ندارند و به هر نحو ممکن است و به آینده ی آن هیچ توجه ی 

مشکل برای مردم ندارند چون که هیچ جا  که دارای مجوز نباشند هیچ گونه ترسی از ایجاد باربری هایی ندارند

مورد پاسخگو نیستند و زیر نظر ارگان خاصی نیستند که اگر شما عزیزان شکایتی دارند قابل پیشگیری و دریافت 

 . خسارت های احتمالی باشد

 مطهریباربری 

تمام   مطهری ز مبداهم کار بسته بندی اثاثیه منزل را انجام می دهد و هم کار جابجایی و حمل و نقل آن را ا

حمل بار بین شهری را نیز انجام می دهد اگر   مطهریاتوبار  به مقصد تمام مناطق تهران و ایران با مطهریمحالت 

به دیگر شهر ها جابجا شود و سائط نقلیه ما دارای وسایل کامل و مجهز می باشد در   مطهری بار شما قرار است از

مسقف نیز نمائید کافی است قبل از هرکاری با کارشناس های مشاوره الزم ضمن شما می توانید درخواست خاور 

را انجام دهید تا به نتیجه الزم هم در رابطه با هزینه هم از نظر کادری که الزم است بار شما از ممبدا به مقصد 

ر این حرفه ای تا دبارگیری شوند در فرآیند انتقال و جابجایی بار به یک وسیله نقلیه با راننده به یک بارچین 

زمینه سابقه طوالنی داشته باشد که به دقت بارها ا روی هم بچیند تا کم تر آسیب ممکن را در هگام حمل و 

 .جابجایی داشته باشد



 

  مطهریباربری 

  مطهری  اتوبار

 : زمتخصص اثاث کشی همراه با جدیدترین و پیشرفته ترین تجهیزات بسته بندی و حمل بارهای سنگین اعم ا

  لباسشویی مبلمان سلطنتی و راحتی انواع میز ناهار خوری هم چوبی

 و هم شیشه ای

 ساید بای ساید 

 انواع گاوصندق های اداری و خانگی 

 فرش تجهیزات اتاق پذیرایی شامل لوستر 

 و انواع مجستمه های گرانقیمت 

 جابجایی وسایل شکستنی 

 ..زخانه وهمراه با بیمه نامه معتبر جابجایی و حمل وسایل آشپ

  مطهریاتوبار 

  مطهریباربری 

به صورت شبانه روزی همراه با یک مشاوره فوق العاده کارساز برای خانواده هایی که میخواهند یک اثاث کشی 

موفقی را داشته باشند مشاوره دادن به خانواده ها یک امتیاز بزرگی که به همراه دارد این است خانوم خانه 

مه ریزی کرده و کارها را در زمان مشخص و بدون سردرگمی به انجام برساند داشتن یک میتواند به راحتی برنا

هدف مشخص همراه با یک برنامه ریزی موفق راحتی را به همراه دارد که سبب آسان تر شدن این اثاث کشی 



ت صمیمی می شود تمامی کارکنان و افرادی که در این مجموعه در ال فعالیت کردن می باشند مانند یک دوس

بوده و توانسته اند با ارتباط و رابطه صمیمی کیفیت و سرعت عمل در کارها باال رفته و کارها به صورت عادالنه 

ساعتهدر کنار شما  42بین کادر حرفه ای تقسیم شده و در تایم مشخص شده به اتمام برسند ما به صورت 

آن به عنوان یک خاطره شیرین یاد کنید بهتر است  هستیم تایک اثاث کشی خارق العاده ای را تجربه کنید و از

برای بسته بندی کردن وسایل شکستنی و حساس از کارتن هایی مناسب که دارای ضخامت باالیی دارند و به 

 . صورت ضد آب هستند استفاده نمایید

  مطهریباربری 

 ت در جمع آوری وسایل باالاستفاده صحیح از کارتن ها به خصوص متناسب با ابعاد وسایل سبب می شود سرع

توانسته اند با سپری   مطهریاتوبار  رفته و روند کار با کیفیت بهتری به جلو رود تیم حرفه ای بسته بندی در

نمودن آموزش های الزم برای ایمنی کار در بسته بندی یک بسته بندی حرفه ای را تقدیم شما عزیزان می 

توانسته اولین باربری باشد که با دارا  مطهریبا دارا بودن شعبات متعدد در تمامی مناطق   مطهریباربری  کند

بودن شماره های رند و با سال ها سابقه درخشان خدمات منحصر بفردی را تقدیم شما عزیزان می کند تنها کافی 

اره هایی که در اختیار شما عزیزان قرار می گیرد تماس بگیرید. تا تیم حرفه است گوشی را برداشته و با شم

همراه با وسایل و تجهیزات الزم در محل مورد نظر حاضر شده و خدمات خود را در اختیار شما    مطهریباربری  ای

 . قرار می دهد

 

   مطهریتوبار ا

 : دارای وسایل نقلیه استاندار اعم از

وانت بار همراه با تعداد کارگران مشخص و رانندگان با تجریبه در اختیار شما قرار داده می شود معموال از  -1

 .وانت بار برای جابجایی وسایل بازاری و خرید قطعه از وسایل منازل مورد استفاده قرار می گیرد

ن وسیله نقلیه پر مصرف نیز برای حمل و نقل وسایل سبک به صورت درون شهری مورد استفاده نیسان بار ای -2

 .تماس بگیرید مطهریقرار میگیرد در صورت نیاز به این وسیله نقلیه می توانید با باربری 
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برای  نه وخاور های مسقف و روباز که معموال این وسیله نقلیه پر مصرف برای اثاث کشی و جابجایی وسایل خا -3

هنگامی که از این وسیله نقلیه برای جابجایی وسایل خود  . حمل جهیزیه عروس مورد استفاده قرار می گیرد

انتخاب کرده اید بهتر است در هنگام بارچینی به این نکته توجه کنید که چیدمان درست و صحیح کارتن ها 

هتر است این امر مهم را به یک باربری با سابقه ایمنی و سالمت وسایل شما را تضمین می کند برای همین کار ب

با فعالیت در بسیاری از پروژه های حمل و نقل به  مطهریکه تجربه ای باالیی در این کار دارد قرار دهید باربری 

 .شناخته شده است مطهریعنوان یک باربری نمونه در 

و ارسال کاال به سایر  مطهریه خارج از شهر استفاده از کامیون های بزرگ باربری که بیشتر برای حمل بار ب -4

 .شهرستان ها مورد استفاده قرار می گیرد

 . به صورت درون شهری vip سرویس -5

  مطهریباربری 

یک جابجایی  011از صفر تا  مطهریحمل و نقل انواع وسایل اداری و سازمانی به صورت کامال تضمینی در باربری 

بسپارید ما همیشه در همه حال در کنار شما هستیم تا رضایت شما  مطهریو اثاث کشی موفق را به باربری 

 . عزیزان را جلب نمایییم

  مطهریباربری

 

با سابقه ترین باربری در زمینه های حمل و نقل درون شهری به همراه تیم متخصص و کامال جوان کادری که برای کار انتخاب می شود 

د خانواده های عزیزی که قصد جابجایی به منزل جدیدی را دارند می تواند با اطمنان خاطر همگی متاهل بوده و قابل اعتماد می باش

تمامی کارهای یک اثاث کشی سخت و دشوار را به ما بسپارند استفاده از تجهیزات کامال استاندارد و پیشرفته در بسته بندی ارسال 

رت فعالیت به صو مطهریباربری از جابجایی توسط متخصصین شرکت  کارگر به محل خواسته شده مشاوره و راهنمایی خانواده ها قبل

تمام وقت حتی در روزهای تعطیل شیوه های مدیریتی کامال مدرن و تاثیر بخش تقسیم کار عادالنه انتخاب کار برای تیم متناسب با 

 دارای – روباز و مسقف خاورهای – بار نیسان –کادر خانم و آقا دارای انواع وسایل حمل و نقلی از قبیل وانت بار حرفه خود دارای 

به مشتریان عزیز حمل بار به سایر شهرستان ها به همراه بیمه نامه و بارنامه  vip های سرویس ارائه – ترانزیت کامیون – بار کامیونت

 به و آشنا به مسیر و جاده ها ما در کنار شما هستیم .معتبر دارای رانندگان با تجرر

 ارچینیب بندی  تماس بگیرید و تمامی کارهای مربوط به بسته مطهریباربری حمل وسایل اداری در یک روز تنها کافی است با شماره های 

جام و تقسیم کار بین تیم فعالیت خود را انوسایل را به این باربری بسپارید مدیر موظف است بار برنامه ریزی زمان  دوباره بازگشایی و

دهند تیم متخصص در محل حضور یافته و بدون کوچک ترین معطلی کار خود را شروع می کنند همکاری و روحیه باالی تیم به کارها 

ای این امر استفاده بر سرعت بخشیده بنابراین کار مربوط به بسته بندی با کیفیت باال انجام میگیرد باید گفت که تجهیزات و وسایلی که
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می شود همه استاندارد بوده و ضخامت کافی را به همراه دارند رضایت بخشبودن کار را می توان از چهره مشتریان خواند و همین 

خشنودی سبب میگردد بر تعداد مشتریان افزوده شود حمل تخصصی بار های از قبیل گاوصندق های اداری و خانگی به همراه نیروی 

مل ساید بای ساید با وانت بار حمل جهیزیه عروس با خاورهای مسقف تمامی بارها بیمه شده و در صورت بروز مشکل می کمکی ح

 . توانید خسارات آن ها را بگیرید

ماشین های حمل و نقل که دارای استاندارهای کافی برای یک اثاث کشی را به همره دارند به ویژه خاورها که تمامی آنها به صورت 

تب قسمت اتاقک آنها موکت کاری شده تا ضربه های احتمالی را ممکن از است در طول مسیر به خصوص در پیچ ها بوجود بیاید را مر

به حداقل برساند کسی که عهده دار چیدن بارها به پشت خاور می باشد نقش بسزایی را در حمل و نقل سالم به همراه دارد باید 

تفاده شده برای حمل وسایل باید ضخامت و مقاومت کافی را به همراه داشته باشند بسته های بزرگ گفت که بسته ها و کارتن های اس

تر و سنگین تر در زیر بسته های کوچک تر قرار میگیرند همین امر سبب گردیده تا از فضای موجود بهترین بهره را گرفت و از طرفی 

 و تجرینمس از بسیاری هرساله و باشد می تهران سابقه با  یکی از باربری های مطهریباربری دیگر سالم بودن آنها را نیز ضمانت کرد 

بازاری ها کارهای مربوط به جابجایی بارها و اثاثیه خود را به گروه حرفه ای ما میسپارند ما امین وسایل شما بوده و شما را برای یک 

 . زندگی شاد همراهی می کنیم

شکستنی آشپزخانه همراه با لیست نمودن و کارتن نمودن تک تک آنها و استفاده از وسایل و جمع آوری و بسته نمودن وسایل ریز و 

 مطهری باربریتجهیزات ایمنی مثل ضربه گیر ها و نایلون های حبابدار در کوتاه ترین زمان ممکن توسط نیروی تازه نفس و خوش اخالق 

می مناطق تهران باعث شده دستررسی به این باربری راحت تر از سایر به درستی به انجام می رسد وجود تعداد زیادی شعبات در تما

باربری های تهران باشد استفاده از تکنیک های جدید در حمل و نقل و به روز موندن یکی از دیگر امتیازات برجسته این باربری به 

اداری استفاده می شود تماما موکت کاری شده  حساب می آید خاورهایی که برای حمل و نقل و جابجایی بسته ها و حمل کاالی تجاری و

و به صورت کامال استاندارد در اختیار شما قرار داده می شود سرویس ها و خدمات به صورت شبانه روزی بوده و سرویس های مانند 

ت ا افتخار به شما خدممشاوره دادن به خانواده های عزیز تهیه لیست برنامه ریز به صورت رایگان می باشد در کنار شما هستیم تا ب

 . کنیم

کارگر مشخص متناسب به درخواست شما عزیزان  تعداد همراه به ای حره کامال صورت به  حمل بار با وانت های استاندارد و جدید

ی و یبه صورت شانه روزی بوده و شما عزیزان میتوانید در هرساعت از شبانه روز که نیاز به جابجا مطهریباربری فعالیت اعضای تیم 

حمل وسیله ای داشته باشید با ما در تماس باشید مشاوره رایگان جهت برنامه ریزی و نحوه جمع آوری وسایل توسط متخصصین حرفه 

ای جهت حمل بار به سایر شهرستان ها از کامیون های بزرگ استفاده می شود تمامی کامیون ترانزیت ها مجهز بوده و با تضمین کاالی 

به مقصد مورد نظر می رساند از دیگر حرفه های این باربری بارچینی حرفه ای بار در پشت وسائط نقلیه می باشد شما عزیزان آن را 

چیدمان صحیح وسایل سبب می شود تا خسارات به حداقل خود برسد همین امر باعث شده کارها با سرعت و دقت باالتری به انجام 

انتقادات و پیشنهادات شما مسیر درست را نشان داده تا بتوانید نیازهای شما را برسند و رضایت مشتریان از همه لحاظ جمع باشد 

 . بشناسیم

توانسته از بین افرادی که دارای اخالق  مطهریباربری خدمات رسانی و سرویس دهی شبانه روزی به همراه کارگران حرفه ای و مجرب 

ه و با ارائه آموزش های الزم به تک تک آنها افرادی متخصص وارد سایسته و در حرفه حمل و بسته بندی تخصص دارند انتخاب نمود

عرصه کار نماید سبک و شیوه باربری و حمل بار به صورت جدید کارتن ها همه از سمت شرکت تهیه شده و در اختیار خانواده ها قرار 

ی بوده ایم و تالش کرده ایم از فضای موجود داده می شوند ما در بارچین نمودن کارتن ها در پشت وانت بار و خاورهای مسقف حرفه ا

استفاده بهینه ای داشته باشیم استفاده صحیح این امکان را میدهد که کاال و وسایلی که قرار است از نقطه ای به نقطه دیگر حمل 

ده دیگر خدمات ما بو شود در سالمت کامل بدون کوچک ترین ضرب دیدگی به محل مورد نظر ارسال شود ارسال راننده با تجربه نیز از

 تا اثاثیه شما عزیزان را با انتخاب بهترین مسیر که دارای ترافیک کمتری می باشد به مقصد برساند

منتظر انتقادات و پیشنهادات سازنده شما عزیزان هستیم این انتقادات شماست که راه شناسایی نیازهای حمل و نقل را آسان تر می  

ازلحاظ دارابودت تجهیزات  مطهریباربری   وانیم سرویس ها و خدمات مناسبی را در اختیار شما قرار دهیمکند با تکیه بر این امر می ت

 ببس  و امکانات حمل و نقلی سرتر از سایر باربری های تهران می باشد برنامه ریزی و مدیریت برنامه ها توسط مدیر گروه باربری



د رضایت تک تک مشتریان نشان دهنده تالش ثمر بخش گروه حرفه ای این باربری گردیده کارها با نظم خاصی به انجام برسند لبخن

می باشد همراه روزهای سخت شما هستیم بدونه دغدغه جهیزیه خود را حمل نمایید تنها کافی است با شماره های تماس ما تماس 

جمع  -حل مورد نظر اقدامات الزم اعم از بسته بندی بگیرید تا در کوتاه ترین زمان ممکن با اعزام کارگران متعهد و خوش برخورد به م

 نصب و چیدمان  -خدمات رانندگی  -بارچینی  -حمل تا ماشین  - آوری

اگر قصد اثاث کشی و جابجایی را داشته اید بهتر است قبل از هرگونه اقدامی به جمع آوری یک سری از سواالت را از خودتان بپرسید 

جابجا شوید ؟ آیا می خواهید خودتان کارهای مربوط به بسته بندی را انجام هید یا می خواهید این کار  مثال اینکه چه روزی میخواهید

را به یک شرکت باربری بسپارید ؟تعداد کارگری که مورد نیازتان می باشد چه تعداد است ؟ آیا عمل بازگشایی و چیدمان را در مقصد 

واالت کمک بزرگی به راحت تر کردن کارها انجام میدهد کارتن ها را تهیه نمایید و دو خودتان می خواهید انجام دهید ؟ و ... همین س

هفته مانده به اثاث کشی با یک برنامه ریزی کامال دقیق و تقسیم کار در روز اقدام به جمع آوری وسایل نمایید وسایل شکستنی از 

یلی دقت کنید و بهتر از برای به حداقل رساندن ضربه ها از حساسیت باالیی برخوردار هستند پس در بسته بندی نمودن چنین وسا

ضربه گیر های مخصوص و فوم ها استفاده نمایید بعد از اتمام کار درب کارتن ها را محکم نموده و با یک برچسب محتویات داخلی آن 

 . را بنویسید

  

 آیتباربری 

 آیتاتوبار 

 BRT باربری | آیتبار وانت  | آیتبسته بندی اثاثیه منزل  | BRT باربری

 آیتباربری 

 

  یکی از متخصص ترین باربری های شهر تهران آیتباربری 

  با بکارگیری متدهای جدید اثاث کشی  آیتباربری در خیابان 

  پکیج های ویژه ای برای بسته بندی در نظر گرفته است آیتباربری در منظقه 

 دارای کارگران زبده فعال و متخصص 



 قلیه ها را از ما بخواهید جدیدترین وسایل ن 

 همکاری و هماهنگی در انجام پروژه های جابجایی 

  با فعالیت گسترده در تمامی مناطق آیتباربری بزرگ 

  آیتنوین ترین و مجهز تری باربری 

  خاورهای مسقف را از ما بخواهید 

  را تجربه نمایید آیتمشاوره های رایگان باربری  

می باشد اگر به   آیت رفه ای به صورت شبانه روزی در خدمت اهالی محترم شرقبا کادری زبده و ح  آیتباربری 

 .یک باربری نیازمند هستید که اثاثیه از منظقه ای به منطقه ی دیگر جابجا شود با ما تماس بگیرید

می  هما برنامه و هدف کای مون جلب رضایت شما عزیزان برای آینده و انجام کارهای باربری و بسته بندی اثاثی

تماس  آیتباشد هدف ما جلب رضایت شما در این است که هر موقع قصد اثاث کشی و جابجایی داشتید با 

بگیرید و هم از نظر کیفیت کاری و هم از نظر قیمت خیالتان راحت باشد با توجه به اینکه تعداد باربری ها روز 

ا مشتری ها را از دست ندهند قیمت پایین تر به روز افزایش پیدا کرده است اما کیفیت کار به دلیل اینکه رقب

از قیمت تعیین شده ی اتحادیه اعالم می کنند . همین اغالم قیمت خیلی پایین باعث می شود که در حین کار از 

کیفیت کار زده شود . و یا اینکه تایم انجام کار باربری را افزایش داده تا این قیمت پایین ی که ابتدا اعالم شده 

 .بران کنند لذا شما عزیزان حتما در انتخاب اتوبار و مجموعه ای که ای که این کاربرانی که انجام دهنداست را ج

 

  

 : خطر در کمین است آیتباربری 

دقت فرمائید جدیدا مد شده است که تعدادی افراد از شهرستان های 

ام آمده و با خرید چند خط مختلف و دایورت آن به موبایل اقد  آیت مختلف به

می نمایند لذا این گونه افراد با اینکه هیچ گونه   آیت به انجام امور باربری در

ندارند باعث می شود خسارت جبران ناپذیری  باربری تجربه ای در انجام کار

به شما عزیزان شوند لذا حتما باید دقت کنید که حمل اثاثیه آن را به چه 

 . کسانی واگذار می نمائید



 

  آیتاتوبار 

ر مجموعه ما را قابل دونسته اید مادر کنار شما عزیزان هستیم که بهترین خدمات ممکن را برای شما عزیزان اگ

و ایران   آیت به همه جای  آیت آماده است بارهای کوچک قابل حمل شما را در داخل  آیتباربری  ارائه دهیم

ابجا نمائیم و در هر مکان و طبقه ای آن را حمل نماید ما سعی میکنیم در کوتاه ترین زمان ممکن بار شما را ج

تخلیه نمائیم با نظر شما می توانیم بار و اثاثیه شما عزیزان را بیمه نمائیم می دانیم که نگران هستید که بارهای 

و اثاثیه شما بدون کم ترین صدمه ای جابجا شود ما سعی مان را میکنیم که رضایت شما عزیزان را کسب نمائیم 

یزان پیشنهاد میکنیم که حتما از مشاوره ما استفاده نمائید ما در حین مشاوره نکات مهم را قبل از به شما عز

بارگیری به شما عزیزان پیشنهاد خواهیم داشت قبل از تمام حتما مقصد و مبدا خود را مشخص نمائید بدانید 

طریق راه پله وجود دارد آیا نگهبان و  که در طبقه چندم قرار است اثاثیه منتقل شود آیا امکان انتقال بارها از

مدیریت ساختمان اجازه تخلیه و بارگیری را در ساعت مشخص خواهد داد یا نه حتما قبل از تماس با ما مجوز 

الزم را جهت باربری از مبدا از مدیریت ساختمان را بگیرید پس همین مجوز تخلیه اثاثیه را نیز از مقصد و از 

 . بار در انجا تخلیه شود اعالم فرمائیدمدیریت و نگهبانی است 

 آیتاتوبار 

شنیده و دیده شده است که کسانی به این افراد اعتماد کرده و قول اعالم هزینه خیلی پایین تر جابجایی را 

خورده اند و باعث شده است که بعدا در حین انجام باربری با مشکالت عدیده ای گرفتار شوند مثال توجه کنید 

اد هیچ گونه دفتر و دستکی ندارند و به هر نحو ممکن است و به آینده ی آن هیچ توجه ی که این افر

که دارای مجوز نباشند هیچ گونه ترسی از ایجاد مشکل برای مردم ندارند چون که هیچ جا  باربری هایی ندارند

و دریافت  قابل پیشگیری مورد پاسخگو نیستند و زیر نظر ارگان خاصی نیستند که اگر شما عزیزان شکایتی دارند

 . خسارت های احتمالی باشد

 آیتباربری 



تمام محالت   آیت هم کار بسته بندی اثاثیه منزل را انجام می دهد و هم کار جابجایی و حمل و نقل آن را از مبدا

بار شما قرار حمل بار بین شهری را نیز انجام می دهد اگر   آیتاتوبار  به مقصد تمام مناطق تهران و ایران با آیت

به دیگر شهر ها جابجا شود و سائط نقلیه ما دارای وسایل کامل و مجهز می باشد در ضمن شما می   آیت است از

توانید درخواست خاور مسقف نیز نمائید کافی است قبل از هرکاری با کارشناس های مشاوره الزم را انجام 

نظر کادری که الزم است بار شما از ممبدا به مقصد بارگیری دهید تا به نتیجه الزم هم در رابطه با هزینه هم از 

شوند در فرآیند انتقال و جابجایی بار به یک وسیله نقلیه با راننده به یک بارچین حرفه ای تا در این زمینه 

سابقه طوالنی داشته باشد که به دقت بارها ا روی هم بچیند تا کم تر آسیب ممکن را در هگام حمل و جابجایی 

 .اشته باشدد

 

  آیتباربری 

  آیت  اتوبار

 : متخصص اثاث کشی همراه با جدیدترین و پیشرفته ترین تجهیزات بسته بندی و حمل بارهای سنگین اعم از

  لباسشویی مبلمان سلطنتی و راحتی انواع میز ناهار خوری هم چوبی

 و هم شیشه ای

 ساید بای ساید 

 انواع گاوصندق های اداری و خانگی 

 جهیزات اتاق پذیرایی شامل لوسترفرش ت 

 و انواع مجستمه های گرانقیمت 

 جابجایی وسایل شکستنی 

 ..همراه با بیمه نامه معتبر جابجایی و حمل وسایل آشپزخانه و



  آیتاتوبار 

  آیتباربری 

ی کشبه صورت شبانه روزی همراه با یک مشاوره فوق العاده کارساز برای خانواده هایی که میخواهند یک اثاث 

موفقی را داشته باشند مشاوره دادن به خانواده ها یک امتیاز بزرگی که به همراه دارد این است خانوم خانه 

میتواند به راحتی برنامه ریزی کرده و کارها را در زمان مشخص و بدون سردرگمی به انجام برساند داشتن یک 

دارد که سبب آسان تر شدن این اثاث کشی  هدف مشخص همراه با یک برنامه ریزی موفق راحتی را به همراه

می شود تمامی کارکنان و افرادی که در این مجموعه در ال فعالیت کردن می باشند مانند یک دوست صمیمی 

بوده و توانسته اند با ارتباط و رابطه صمیمی کیفیت و سرعت عمل در کارها باال رفته و کارها به صورت عادالنه 

ساعتهدر کنار شما  42م شده و در تایم مشخص شده به اتمام برسند ما به صورت بین کادر حرفه ای تقسی

هستیم تایک اثاث کشی خارق العاده ای را تجربه کنید و از آن به عنوان یک خاطره شیرین یاد کنید بهتر است 

و به  دبرای بسته بندی کردن وسایل شکستنی و حساس از کارتن هایی مناسب که دارای ضخامت باالیی دارن

 . صورت ضد آب هستند استفاده نمایید

  آیتباربری 

استفاده صحیح از کارتن ها به خصوص متناسب با ابعاد وسایل سبب می شود سرعت در جمع آوری وسایل باال 

توانسته اند با سپری   آیتاتوبار  رفته و روند کار با کیفیت بهتری به جلو رود تیم حرفه ای بسته بندی در

ش های الزم برای ایمنی کار در بسته بندی یک بسته بندی حرفه ای را تقدیم شما عزیزان می نمودن آموز

توانسته اولین باربری باشد که با دارا بودن  آیتبا دارا بودن شعبات متعدد در تمامی مناطق   آیتباربری  کند

های رند و با سال ها سابقه درخشان خدمات منحصر بفردی را تقدیم شما عزیزان می کند تنها کافی است  شماره

اربری ب گوشی را برداشته و با شماره هایی که در اختیار شما عزیزان قرار می گیرد تماس بگیرید. تا تیم حرفه ای

همراه با وسایل و تجهیزات الزم در محل مورد نظر حاضر شده و خدمات خود را در اختیار شما قرار می    آیت

 . دهد
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   آیتاتوبار 

 : دارای وسایل نقلیه استاندار اعم از

ز موال اوانت بار همراه با تعداد کارگران مشخص و رانندگان با تجریبه در اختیار شما قرار داده می شود مع -1

 .وانت بار برای جابجایی وسایل بازاری و خرید قطعه از وسایل منازل مورد استفاده قرار می گیرد

نیسان بار این وسیله نقلیه پر مصرف نیز برای حمل و نقل وسایل سبک به صورت درون شهری مورد استفاده  -2

 .تماس بگیرید آیتی قرار میگیرد در صورت نیاز به این وسیله نقلیه می توانید با باربر

خاور های مسقف و روباز که معموال این وسیله نقلیه پر مصرف برای اثاث کشی و جابجایی وسایل خانه و برای  -3

هنگامی که از این وسیله نقلیه برای جابجایی وسایل خود  . حمل جهیزیه عروس مورد استفاده قرار می گیرد

ی به این نکته توجه کنید که چیدمان درست و صحیح کارتن ها انتخاب کرده اید بهتر است در هنگام بارچین

ایمنی و سالمت وسایل شما را تضمین می کند برای همین کار بهتر است این امر مهم را به یک باربری با سابقه 

 با فعالیت در بسیاری از پروژه های حمل و نقل به آیتکه تجربه ای باالیی در این کار دارد قرار دهید باربری 

 .شناخته شده است آیتعنوان یک باربری نمونه در 

و ارسال کاال به سایر  آیتاستفاده از کامیون های بزرگ باربری که بیشتر برای حمل بار به خارج از شهر  -4

 .شهرستان ها مورد استفاده قرار می گیرد

 . به صورت درون شهری vip سرویس -5

  آیتباربری 

یک جابجایی و  011از صفر تا  آیتو سازمانی به صورت کامال تضمینی در باربری حمل و نقل انواع وسایل اداری 

بسپارید ما همیشه در همه حال در کنار شما هستیم تا رضایت شما عزیزان  آیتاثاث کشی موفق را به باربری 

 . را جلب نمایییم

  آیتباربری

 

مراه تیم متخصص و کامال جوان کادری که برای کار انتخاب می شود با سابقه ترین باربری در زمینه های حمل و نقل درون شهری به ه

همگی متاهل بوده و قابل اعتماد می باشد خانواده های عزیزی که قصد جابجایی به منزل جدیدی را دارند می تواند با اطمنان خاطر 

 استاندارد و پیشرفته در بسته بندی ارسال تمامی کارهای یک اثاث کشی سخت و دشوار را به ما بسپارند استفاده از تجهیزات کامال

 فعالیت به صورت آیتباربری کارگر به محل خواسته شده مشاوره و راهنمایی خانواده ها قبل از جابجایی توسط متخصصین شرکت 

https://www.brtbar.com/brtbar.com/freighttehranno


مدیریتی کامال مدرن و تاثیر بخش تقسیم کار عادالنه انتخاب کار برای تیم متناسب با تمام وقت حتی در روزهای تعطیل شیوه های 

 دارای – روباز و مسقف خاورهای – بار نیسان –حرفه خود دارای کادر خانم و آقا دارای انواع وسایل حمل و نقلی از قبیل وانت بار 

ریان عزیز حمل بار به سایر شهرستان ها به همراه بیمه نامه و بارنامه به مشت vip های سرویس ارائه – ترانزیت کامیون – بار کامیونت

 معتبر دارای رانندگان با تجرربه و آشنا به مسیر و جاده ها ما در کنار شما هستیم .

 ارچینیب بندی  تماس بگیرید و تمامی کارهای مربوط به بسته آیتباربری حمل وسایل اداری در یک روز تنها کافی است با شماره های 

وسایل را به این باربری بسپارید مدیر موظف است بار برنامه ریزی زمان و تقسیم کار بین تیم فعالیت خود را انجام  دوباره بازگشایی و

دهند تیم متخصص در محل حضور یافته و بدون کوچک ترین معطلی کار خود را شروع می کنند همکاری و روحیه باالی تیم به کارها 

ه بنابراین کار مربوط به بسته بندی با کیفیت باال انجام میگیرد باید گفت که تجهیزات و وسایلی که برای این امر استفاده سرعت بخشید

می شود همه استاندارد بوده و ضخامت کافی را به همراه دارند رضایت بخشبودن کار را می توان از چهره مشتریان خواند و همین 

مشتریان افزوده شود حمل تخصصی بار های از قبیل گاوصندق های اداری و خانگی به همراه نیروی خشنودی سبب میگردد بر تعداد 

کمکی حمل ساید بای ساید با وانت بار حمل جهیزیه عروس با خاورهای مسقف تمامی بارها بیمه شده و در صورت بروز مشکل می 

 . توانید خسارات آن ها را بگیرید

ی استاندارهای کافی برای یک اثاث کشی را به همره دارند به ویژه خاورها که تمامی آنها به صورت ماشین های حمل و نقل که دارا

مرتب قسمت اتاقک آنها موکت کاری شده تا ضربه های احتمالی را ممکن از است در طول مسیر به خصوص در پیچ ها بوجود بیاید را 

اور می باشد نقش بسزایی را در حمل و نقل سالم به همراه دارد باید به حداقل برساند کسی که عهده دار چیدن بارها به پشت خ

گفت که بسته ها و کارتن های استفاده شده برای حمل وسایل باید ضخامت و مقاومت کافی را به همراه داشته باشند بسته های بزرگ 

فضای موجود بهترین بهره را گرفت و از طرفی  تر و سنگین تر در زیر بسته های کوچک تر قرار میگیرند همین امر سبب گردیده تا از

 و رینمستج از بسیاری هرساله و باشد می تهران سابقه با  یکی از باربری های آیتباربری دیگر سالم بودن آنها را نیز ضمانت کرد 

یل شما بوده و شما را برای یک بازاری ها کارهای مربوط به جابجایی بارها و اثاثیه خود را به گروه حرفه ای ما میسپارند ما امین وسا

 . زندگی شاد همراهی می کنیم

جمع آوری و بسته نمودن وسایل ریز و شکستنی آشپزخانه همراه با لیست نمودن و کارتن نمودن تک تک آنها و استفاده از وسایل و 

 آیت باربریی تازه نفس و خوش اخالق تجهیزات ایمنی مثل ضربه گیر ها و نایلون های حبابدار در کوتاه ترین زمان ممکن توسط نیرو

به درستی به انجام می رسد وجود تعداد زیادی شعبات در تمامی مناطق تهران باعث شده دستررسی به این باربری راحت تر از سایر 

ه ن باربری بباربری های تهران باشد استفاده از تکنیک های جدید در حمل و نقل و به روز موندن یکی از دیگر امتیازات برجسته ای

حساب می آید خاورهایی که برای حمل و نقل و جابجایی بسته ها و حمل کاالی تجاری و اداری استفاده می شود تماما موکت کاری شده 

و به صورت کامال استاندارد در اختیار شما قرار داده می شود سرویس ها و خدمات به صورت شبانه روزی بوده و سرویس های مانند 

ن به خانواده های عزیز تهیه لیست برنامه ریز به صورت رایگان می باشد در کنار شما هستیم تا با افتخار به شما خدمت مشاوره داد

 . کنیم

کارگر مشخص متناسب به درخواست شما عزیزان  تعداد همراه به ای حره کامال صورت به  حمل بار با وانت های استاندارد و جدید

به صورت شانه روزی بوده و شما عزیزان میتوانید در هرساعت از شبانه روز که نیاز به جابجایی و حمل  تآیباربری فعالیت اعضای تیم 

وسیله ای داشته باشید با ما در تماس باشید مشاوره رایگان جهت برنامه ریزی و نحوه جمع آوری وسایل توسط متخصصین حرفه ای 

رگ استفاده می شود تمامی کامیون ترانزیت ها مجهز بوده و با تضمین کاالی شما جهت حمل بار به سایر شهرستان ها از کامیون های بز

عزیزان آن را به مقصد مورد نظر می رساند از دیگر حرفه های این باربری بارچینی حرفه ای بار در پشت وسائط نقلیه می باشد چیدمان 

ث شده کارها با سرعت و دقت باالتری به انجام برسند و صحیح وسایل سبب می شود تا خسارات به حداقل خود برسد همین امر باع

 رضایت مشتریان از همه لحاظ جمع باشد انتقادات و پیشنهادات شما مسیر درست را نشان داده تا بتوانید نیازهای شما را بشناسیم

. 



از بین افرادی که دارای اخالق توانسته  آیتباربری خدمات رسانی و سرویس دهی شبانه روزی به همراه کارگران حرفه ای و مجرب 

سایسته و در حرفه حمل و بسته بندی تخصص دارند انتخاب نموده و با ارائه آموزش های الزم به تک تک آنها افرادی متخصص وارد 

رار ق عرصه کار نماید سبک و شیوه باربری و حمل بار به صورت جدید کارتن ها همه از سمت شرکت تهیه شده و در اختیار خانواده ها

داده می شوند ما در بارچین نمودن کارتن ها در پشت وانت بار و خاورهای مسقف حرفه ای بوده ایم و تالش کرده ایم از فضای موجود 

استفاده بهینه ای داشته باشیم استفاده صحیح این امکان را میدهد که کاال و وسایلی که قرار است از نقطه ای به نقطه دیگر حمل 

کامل بدون کوچک ترین ضرب دیدگی به محل مورد نظر ارسال شود ارسال راننده با تجربه نیز از دیگر خدمات ما بوده شود در سالمت 

 تا اثاثیه شما عزیزان را با انتخاب بهترین مسیر که دارای ترافیک کمتری می باشد به مقصد برساند

دات شماست که راه شناسایی نیازهای حمل و نقل را آسان تر می منتظر انتقادات و پیشنهادات سازنده شما عزیزان هستیم این انتقا 

ازلحاظ دارابودت تجهیزات  آیتباربری   کند با تکیه بر این امر می توانیم سرویس ها و خدمات مناسبی را در اختیار شما قرار دهیم

 ببس  برنامه ها توسط مدیر گروه باربری و امکانات حمل و نقلی سرتر از سایر باربری های تهران می باشد برنامه ریزی و مدیریت

گردیده کارها با نظم خاصی به انجام برسند لبخند رضایت تک تک مشتریان نشان دهنده تالش ثمر بخش گروه حرفه ای این باربری 

ما تماس می باشد همراه روزهای سخت شما هستیم بدونه دغدغه جهیزیه خود را حمل نمایید تنها کافی است با شماره های تماس 

جمع  -بگیرید تا در کوتاه ترین زمان ممکن با اعزام کارگران متعهد و خوش برخورد به محل مورد نظر اقدامات الزم اعم از بسته بندی 

 نصب و چیدمان  -خدمات رانندگی  -بارچینی  -حمل تا ماشین  - آوری

قدامی به جمع آوری یک سری از سواالت را از خودتان بپرسید اگر قصد اثاث کشی و جابجایی را داشته اید بهتر است قبل از هرگونه ا

مثال اینکه چه روزی میخواهید جابجا شوید ؟ آیا می خواهید خودتان کارهای مربوط به بسته بندی را انجام هید یا می خواهید این کار 

؟ آیا عمل بازگشایی و چیدمان را در مقصد  را به یک شرکت باربری بسپارید ؟تعداد کارگری که مورد نیازتان می باشد چه تعداد است

خودتان می خواهید انجام دهید ؟ و ... همین سواالت کمک بزرگی به راحت تر کردن کارها انجام میدهد کارتن ها را تهیه نمایید و دو 

ز نمایید وسایل شکستنی اهفته مانده به اثاث کشی با یک برنامه ریزی کامال دقیق و تقسیم کار در روز اقدام به جمع آوری وسایل 

حساسیت باالیی برخوردار هستند پس در بسته بندی نمودن چنین وسایلی دقت کنید و بهتر از برای به حداقل رساندن ضربه ها از 

ضربه گیر های مخصوص و فوم ها استفاده نمایید بعد از اتمام کار درب کارتن ها را محکم نموده و با یک برچسب محتویات داخلی آن 

 . ا بنویسیدر

  

 گلبرگباربری 

 گلبرگاتوبار 
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 گلبرگباربری 



 

  یکی از متخصص ترین باربری های شهر تهران گلبرگباربری 

  با بکارگیری متدهای جدید اثاث کشی  گلبرگباربری در خیابان 

  پکیج های ویژه ای برای بسته بندی در نظر گرفته است گلبرگباربری در منظقه 

 دارای کارگران زبده فعال و متخصص 

  جدیدترین وسایل نقلیه ها را از ما بخواهید 

 همکاری و هماهنگی در انجام پروژه های جابجایی 

  با فعالیت گسترده در تمامی مناطق گلبرگباربری بزرگ 

  گلبرگنوین ترین و مجهز تری باربری 

 های مسقف را از ما بخواهید خاور 

  را تجربه نمایید گلبرگمشاوره های رایگان باربری  

می باشد اگر   گلبرگ با کادری زبده و حرفه ای به صورت شبانه روزی در خدمت اهالی محترم شرق  گلبرگباربری 

 .تماس بگیریدبه یک باربری نیازمند هستید که اثاثیه از منظقه ای به منطقه ی دیگر جابجا شود با ما 

ما برنامه و هدف کای مون جلب رضایت شما عزیزان برای آینده و انجام کارهای باربری و بسته بندی اثاثیه می 

اس تم گلبرگباشد هدف ما جلب رضایت شما در این است که هر موقع قصد اثاث کشی و جابجایی داشتید با 

تان راحت باشد با توجه به اینکه تعداد باربری ها روز بگیرید و هم از نظر کیفیت کاری و هم از نظر قیمت خیال

به روز افزایش پیدا کرده است اما کیفیت کار به دلیل اینکه رقبا مشتری ها را از دست ندهند قیمت پایین تر 

از قیمت تعیین شده ی اتحادیه اعالم می کنند . همین اغالم قیمت خیلی پایین باعث می شود که در حین کار از 

کار زده شود . و یا اینکه تایم انجام کار باربری را افزایش داده تا این قیمت پایین ی که ابتدا اعالم شده  کیفیت

 .است را جبران کنند لذا شما عزیزان حتما در انتخاب اتوبار و مجموعه ای که ای که این کاربرانی که انجام دهند

 

  

 : خطر در کمین است گلبرگباربری 



دا مد شده است که تعدادی افراد از شهرستان های دقت فرمائید جدی

آمده و با خرید چند خط مختلف و دایورت آن به موبایل اقدام   گلبرگ مختلف به

می نمایند لذا این گونه افراد با اینکه هیچ   گلبرگ به انجام امور باربری در

ندارند باعث می شود خسارت جبران  باربری گونه تجربه ای در انجام کار

اپذیری به شما عزیزان شوند لذا حتما باید دقت کنید که حمل اثاثیه آن ن

 . را به چه کسانی واگذار می نمائید

 

  گلبرگاتوبار 

اگر مجموعه ما را قابل دونسته اید مادر کنار شما عزیزان هستیم که بهترین خدمات ممکن را برای شما عزیزان 

و   گلبرگ به همه جای  گلبرگ ی کوچک قابل حمل شما را در داخلآماده است بارها  گلبرگباربری  ارائه دهیم

ایران حمل نماید ما سعی میکنیم در کوتاه ترین زمان ممکن بار شما را جابجا نمائیم و در هر مکان و طبقه ای آن 

تید که هسرا تخلیه نمائیم با نظر شما می توانیم بار و اثاثیه شما عزیزان را بیمه نمائیم می دانیم که نگران 

بارهای و اثاثیه شما بدون کم ترین صدمه ای جابجا شود ما سعی مان را میکنیم که رضایت شما عزیزان را کسب 

نمائیم به شما عزیزان پیشنهاد میکنیم که حتما از مشاوره ما استفاده نمائید ما در حین مشاوره نکات مهم را 

ت قبل از تمام حتما مقصد و مبدا خود را مشخص نمائید قبل از بارگیری به شما عزیزان پیشنهاد خواهیم داش

بدانید که در طبقه چندم قرار است اثاثیه منتقل شود آیا امکان انتقال بارها از طریق راه پله وجود دارد آیا 

نگهبان و مدیریت ساختمان اجازه تخلیه و بارگیری را در ساعت مشخص خواهد داد یا نه حتما قبل از تماس با 

ز الزم را جهت باربری از مبدا از مدیریت ساختمان را بگیرید پس همین مجوز تخلیه اثاثیه را نیز از مقصد ما مجو

 . و از مدیریت و نگهبانی است بار در انجا تخلیه شود اعالم فرمائید

 گلبرگاتوبار 



ین تر جابجایی را شنیده و دیده شده است که کسانی به این افراد اعتماد کرده و قول اعالم هزینه خیلی پای

خورده اند و باعث شده است که بعدا در حین انجام باربری با مشکالت عدیده ای گرفتار شوند مثال توجه کنید 

که این افراد هیچ گونه دفتر و دستکی ندارند و به هر نحو ممکن است و به آینده ی آن هیچ توجه ی 

رسی از ایجاد مشکل برای مردم ندارند چون که هیچ جا که دارای مجوز نباشند هیچ گونه ت باربری هایی ندارند

مورد پاسخگو نیستند و زیر نظر ارگان خاصی نیستند که اگر شما عزیزان شکایتی دارند قابل پیشگیری و دریافت 

 . خسارت های احتمالی باشد

 گلبرگباربری 

تمام محالت   گلبرگ نقل آن را از مبدا هم کار بسته بندی اثاثیه منزل را انجام می دهد و هم کار جابجایی و حمل و

حمل بار بین شهری را نیز انجام می دهد اگر بار شما   گلبرگاتوبار  به مقصد تمام مناطق تهران و ایران با گلبرگ

به دیگر شهر ها جابجا شود و سائط نقلیه ما دارای وسایل کامل و مجهز می باشد در ضمن   گلبرگ قرار است از

رخواست خاور مسقف نیز نمائید کافی است قبل از هرکاری با کارشناس های مشاوره الزم را شما می توانید د

انجام دهید تا به نتیجه الزم هم در رابطه با هزینه هم از نظر کادری که الزم است بار شما از ممبدا به مقصد 

ن ه یک بارچین حرفه ای تا در ایبارگیری شوند در فرآیند انتقال و جابجایی بار به یک وسیله نقلیه با راننده ب

زمینه سابقه طوالنی داشته باشد که به دقت بارها ا روی هم بچیند تا کم تر آسیب ممکن را در هگام حمل و 

 .جابجایی داشته باشد

 

  گلبرگباربری 

  گلبرگ  اتوبار

 : از سنگین اعم متخصص اثاث کشی همراه با جدیدترین و پیشرفته ترین تجهیزات بسته بندی و حمل بارهای

  لباسشویی مبلمان سلطنتی و راحتی انواع میز ناهار خوری هم چوبی

 و هم شیشه ای



 ساید بای ساید 

 انواع گاوصندق های اداری و خانگی 

 فرش تجهیزات اتاق پذیرایی شامل لوستر 

 و انواع مجستمه های گرانقیمت 

 جابجایی وسایل شکستنی 

 ..مل وسایل آشپزخانه وهمراه با بیمه نامه معتبر جابجایی و ح

  گلبرگاتوبار 

  گلبرگباربری 

به صورت شبانه روزی همراه با یک مشاوره فوق العاده کارساز برای خانواده هایی که میخواهند یک اثاث کشی 

موفقی را داشته باشند مشاوره دادن به خانواده ها یک امتیاز بزرگی که به همراه دارد این است خانوم خانه 

ه راحتی برنامه ریزی کرده و کارها را در زمان مشخص و بدون سردرگمی به انجام برساند داشتن یک میتواند ب

هدف مشخص همراه با یک برنامه ریزی موفق راحتی را به همراه دارد که سبب آسان تر شدن این اثاث کشی 

مانند یک دوست صمیمی می شود تمامی کارکنان و افرادی که در این مجموعه در ال فعالیت کردن می باشند 

بوده و توانسته اند با ارتباط و رابطه صمیمی کیفیت و سرعت عمل در کارها باال رفته و کارها به صورت عادالنه 

ساعتهدر کنار شما  42بین کادر حرفه ای تقسیم شده و در تایم مشخص شده به اتمام برسند ما به صورت 

به کنید و از آن به عنوان یک خاطره شیرین یاد کنید بهتر است هستیم تایک اثاث کشی خارق العاده ای را تجر

برای بسته بندی کردن وسایل شکستنی و حساس از کارتن هایی مناسب که دارای ضخامت باالیی دارند و به 

 . صورت ضد آب هستند استفاده نمایید

  گلبرگباربری 

ب می شود سرعت در جمع آوری وسایل باال استفاده صحیح از کارتن ها به خصوص متناسب با ابعاد وسایل سب

توانسته اند با سپری   گلبرگاتوبار  رفته و روند کار با کیفیت بهتری به جلو رود تیم حرفه ای بسته بندی در

نمودن آموزش های الزم برای ایمنی کار در بسته بندی یک بسته بندی حرفه ای را تقدیم شما عزیزان می 

را توانسته اولین باربری باشد که با دا گلبرگبا دارا بودن شعبات متعدد در تمامی مناطق   گلبرگباربری  کند

بودن شماره های رند و با سال ها سابقه درخشان خدمات منحصر بفردی را تقدیم شما عزیزان می کند تنها کافی 

اشته و با شماره هایی که در اختیار شما عزیزان قرار می گیرد تماس بگیرید. تا تیم حرفه است گوشی را برد

همراه با وسایل و تجهیزات الزم در محل مورد نظر حاضر شده و خدمات خود را در اختیار شما    گلبرگباربری  ای

 . می دهدقرار 
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   گلبرگاتوبار 

 : دارای وسایل نقلیه استاندار اعم از

وانت بار همراه با تعداد کارگران مشخص و رانندگان با تجریبه در اختیار شما قرار داده می شود معموال از  -1

 .وانت بار برای جابجایی وسایل بازاری و خرید قطعه از وسایل منازل مورد استفاده قرار می گیرد

نیسان بار این وسیله نقلیه پر مصرف نیز برای حمل و نقل وسایل سبک به صورت درون شهری مورد استفاده  -2

 .تماس بگیرید گلبرگقرار میگیرد در صورت نیاز به این وسیله نقلیه می توانید با باربری 

ای ایی وسایل خانه و برخاور های مسقف و روباز که معموال این وسیله نقلیه پر مصرف برای اثاث کشی و جابج -3

هنگامی که از این وسیله نقلیه برای جابجایی وسایل خود  . حمل جهیزیه عروس مورد استفاده قرار می گیرد

انتخاب کرده اید بهتر است در هنگام بارچینی به این نکته توجه کنید که چیدمان درست و صحیح کارتن ها 

ی همین کار بهتر است این امر مهم را به یک باربری با سابقه ایمنی و سالمت وسایل شما را تضمین می کند برا

با فعالیت در بسیاری از پروژه های حمل و نقل به  گلبرگکه تجربه ای باالیی در این کار دارد قرار دهید باربری 

 .شناخته شده است گلبرگعنوان یک باربری نمونه در 

ر و ارسال کاال به سای گلبرگای حمل بار به خارج از شهر استفاده از کامیون های بزرگ باربری که بیشتر بر -4

 .شهرستان ها مورد استفاده قرار می گیرد

 . به صورت درون شهری vip سرویس -5

  گلبرگباربری 

یک جابجایی  011از صفر تا  گلبرگحمل و نقل انواع وسایل اداری و سازمانی به صورت کامال تضمینی در باربری 

بسپارید ما همیشه در همه حال در کنار شما هستیم تا رضایت شما  گلبرگبه باربری  و اثاث کشی موفق را

 . عزیزان را جلب نمایییم



  گلبرگباربری

 

با سابقه ترین باربری در زمینه های حمل و نقل درون شهری به همراه تیم متخصص و کامال جوان کادری که برای کار انتخاب می شود 

عتماد می باشد خانواده های عزیزی که قصد جابجایی به منزل جدیدی را دارند می تواند با اطمنان خاطر همگی متاهل بوده و قابل ا

تمامی کارهای یک اثاث کشی سخت و دشوار را به ما بسپارند استفاده از تجهیزات کامال استاندارد و پیشرفته در بسته بندی ارسال 

ورت فعالیت به ص گلبرگباربری نواده ها قبل از جابجایی توسط متخصصین شرکت کارگر به محل خواسته شده مشاوره و راهنمایی خا

تمام وقت حتی در روزهای تعطیل شیوه های مدیریتی کامال مدرن و تاثیر بخش تقسیم کار عادالنه انتخاب کار برای تیم متناسب با 

 دارای – روباز و مسقف خاورهای – بار نیسان –ه خود دارای کادر خانم و آقا دارای انواع وسایل حمل و نقلی از قبیل وانت بار حرف

به مشتریان عزیز حمل بار به سایر شهرستان ها به همراه بیمه نامه و بارنامه  vip های سرویس ارائه – ترانزیت کامیون – بار کامیونت

 دگان با تجرربه و آشنا به مسیر و جاده ها ما در کنار شما هستیم .معتبر دارای رانن

 بارچینی یبند  تماس بگیرید و تمامی کارهای مربوط به بسته گلبرگباربری حمل وسایل اداری در یک روز تنها کافی است با شماره های 

ه ریزی زمان و تقسیم کار بین تیم فعالیت خود را انجام وسایل را به این باربری بسپارید مدیر موظف است بار برنام دوباره بازگشایی و

دهند تیم متخصص در محل حضور یافته و بدون کوچک ترین معطلی کار خود را شروع می کنند همکاری و روحیه باالی تیم به کارها 

ن امر استفاده و وسایلی که برای ای سرعت بخشیده بنابراین کار مربوط به بسته بندی با کیفیت باال انجام میگیرد باید گفت که تجهیزات

می شود همه استاندارد بوده و ضخامت کافی را به همراه دارند رضایت بخشبودن کار را می توان از چهره مشتریان خواند و همین 

روی نیخشنودی سبب میگردد بر تعداد مشتریان افزوده شود حمل تخصصی بار های از قبیل گاوصندق های اداری و خانگی به همراه 

کمکی حمل ساید بای ساید با وانت بار حمل جهیزیه عروس با خاورهای مسقف تمامی بارها بیمه شده و در صورت بروز مشکل می 

 . توانید خسارات آن ها را بگیرید

ا به صورت ماشین های حمل و نقل که دارای استاندارهای کافی برای یک اثاث کشی را به همره دارند به ویژه خاورها که تمامی آنه

مرتب قسمت اتاقک آنها موکت کاری شده تا ضربه های احتمالی را ممکن از است در طول مسیر به خصوص در پیچ ها بوجود بیاید را 

به حداقل برساند کسی که عهده دار چیدن بارها به پشت خاور می باشد نقش بسزایی را در حمل و نقل سالم به همراه دارد باید 

کارتن های استفاده شده برای حمل وسایل باید ضخامت و مقاومت کافی را به همراه داشته باشند بسته های بزرگ گفت که بسته ها و 

تر و سنگین تر در زیر بسته های کوچک تر قرار میگیرند همین امر سبب گردیده تا از فضای موجود بهترین بهره را گرفت و از طرفی 

 و ستجرینم از بسیاری هرساله و باشد می تهران سابقه با  یکی از باربری های گلبرگاربری بدیگر سالم بودن آنها را نیز ضمانت کرد 

بازاری ها کارهای مربوط به جابجایی بارها و اثاثیه خود را به گروه حرفه ای ما میسپارند ما امین وسایل شما بوده و شما را برای یک 

 . زندگی شاد همراهی می کنیم

وسایل ریز و شکستنی آشپزخانه همراه با لیست نمودن و کارتن نمودن تک تک آنها و استفاده از وسایل و جمع آوری و بسته نمودن 

 گلبرگ باربریتجهیزات ایمنی مثل ضربه گیر ها و نایلون های حبابدار در کوتاه ترین زمان ممکن توسط نیروی تازه نفس و خوش اخالق 

شعبات در تمامی مناطق تهران باعث شده دستررسی به این باربری راحت تر از سایر به درستی به انجام می رسد وجود تعداد زیادی 

باربری های تهران باشد استفاده از تکنیک های جدید در حمل و نقل و به روز موندن یکی از دیگر امتیازات برجسته این باربری به 

االی تجاری و اداری استفاده می شود تماما موکت کاری شده حساب می آید خاورهایی که برای حمل و نقل و جابجایی بسته ها و حمل ک

و به صورت کامال استاندارد در اختیار شما قرار داده می شود سرویس ها و خدمات به صورت شبانه روزی بوده و سرویس های مانند 
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ا هستیم تا با افتخار به شما خدمت مشاوره دادن به خانواده های عزیز تهیه لیست برنامه ریز به صورت رایگان می باشد در کنار شم

 . کنیم

کارگر مشخص متناسب به درخواست شما عزیزان  تعداد همراه به ای حره کامال صورت به  حمل بار با وانت های استاندارد و جدید

ایی و یاز به جابجبه صورت شانه روزی بوده و شما عزیزان میتوانید در هرساعت از شبانه روز که ن گلبرگباربری فعالیت اعضای تیم 

حمل وسیله ای داشته باشید با ما در تماس باشید مشاوره رایگان جهت برنامه ریزی و نحوه جمع آوری وسایل توسط متخصصین حرفه 

ای جهت حمل بار به سایر شهرستان ها از کامیون های بزرگ استفاده می شود تمامی کامیون ترانزیت ها مجهز بوده و با تضمین کاالی 

زیزان آن را به مقصد مورد نظر می رساند از دیگر حرفه های این باربری بارچینی حرفه ای بار در پشت وسائط نقلیه می باشد شما ع

چیدمان صحیح وسایل سبب می شود تا خسارات به حداقل خود برسد همین امر باعث شده کارها با سرعت و دقت باالتری به انجام 

اظ جمع باشد انتقادات و پیشنهادات شما مسیر درست را نشان داده تا بتوانید نیازهای شما را برسند و رضایت مشتریان از همه لح

 . بشناسیم

توانسته از بین افرادی که دارای اخالق  گلبرگباربری خدمات رسانی و سرویس دهی شبانه روزی به همراه کارگران حرفه ای و مجرب 

انتخاب نموده و با ارائه آموزش های الزم به تک تک آنها افرادی متخصص وارد  سایسته و در حرفه حمل و بسته بندی تخصص دارند

عرصه کار نماید سبک و شیوه باربری و حمل بار به صورت جدید کارتن ها همه از سمت شرکت تهیه شده و در اختیار خانواده ها قرار 

مسقف حرفه ای بوده ایم و تالش کرده ایم از فضای موجود  داده می شوند ما در بارچین نمودن کارتن ها در پشت وانت بار و خاورهای

استفاده بهینه ای داشته باشیم استفاده صحیح این امکان را میدهد که کاال و وسایلی که قرار است از نقطه ای به نقطه دیگر حمل 

تجربه نیز از دیگر خدمات ما بوده شود در سالمت کامل بدون کوچک ترین ضرب دیدگی به محل مورد نظر ارسال شود ارسال راننده با 

 تا اثاثیه شما عزیزان را با انتخاب بهترین مسیر که دارای ترافیک کمتری می باشد به مقصد برساند

منتظر انتقادات و پیشنهادات سازنده شما عزیزان هستیم این انتقادات شماست که راه شناسایی نیازهای حمل و نقل را آسان تر می  

ازلحاظ دارابودت تجهیزات  گلبرگباربری   این امر می توانیم سرویس ها و خدمات مناسبی را در اختیار شما قرار دهیمکند با تکیه بر 

 ببس  و امکانات حمل و نقلی سرتر از سایر باربری های تهران می باشد برنامه ریزی و مدیریت برنامه ها توسط مدیر گروه باربری

م برسند لبخند رضایت تک تک مشتریان نشان دهنده تالش ثمر بخش گروه حرفه ای این باربری گردیده کارها با نظم خاصی به انجا

می باشد همراه روزهای سخت شما هستیم بدونه دغدغه جهیزیه خود را حمل نمایید تنها کافی است با شماره های تماس ما تماس 

جمع  -برخورد به محل مورد نظر اقدامات الزم اعم از بسته بندی  بگیرید تا در کوتاه ترین زمان ممکن با اعزام کارگران متعهد و خوش

 نصب و چیدمان  -خدمات رانندگی  -بارچینی  -حمل تا ماشین  - آوری

اگر قصد اثاث کشی و جابجایی را داشته اید بهتر است قبل از هرگونه اقدامی به جمع آوری یک سری از سواالت را از خودتان بپرسید 

وزی میخواهید جابجا شوید ؟ آیا می خواهید خودتان کارهای مربوط به بسته بندی را انجام هید یا می خواهید این کار مثال اینکه چه ر

را به یک شرکت باربری بسپارید ؟تعداد کارگری که مورد نیازتان می باشد چه تعداد است ؟ آیا عمل بازگشایی و چیدمان را در مقصد 

و ... همین سواالت کمک بزرگی به راحت تر کردن کارها انجام میدهد کارتن ها را تهیه نمایید و دو خودتان می خواهید انجام دهید ؟ 

هفته مانده به اثاث کشی با یک برنامه ریزی کامال دقیق و تقسیم کار در روز اقدام به جمع آوری وسایل نمایید وسایل شکستنی از 

ودن چنین وسایلی دقت کنید و بهتر از برای به حداقل رساندن ضربه ها از حساسیت باالیی برخوردار هستند پس در بسته بندی نم

ضربه گیر های مخصوص و فوم ها استفاده نمایید بعد از اتمام کار درب کارتن ها را محکم نموده و با یک برچسب محتویات داخلی آن 

 . را بنویسید

 

  



 نیروهواییباربری 

 نیروهواییاتوبار 

 | نیروهواییوانت بار  | نیروهواییی اثاثیه منزل بسته بند | BRT باربری

 BRT باربری

 نیروهواییباربری 

 

  یکی از متخصص ترین باربری های شهر تهران نیروهواییباربری 

  با بکارگیری متدهای جدید اثاث کشی  نیروهواییباربری در خیابان 

  ظر گرفته استپکیج های ویژه ای برای بسته بندی در ن نیروهواییباربری در منظقه 

 دارای کارگران زبده فعال و متخصص 

  جدیدترین وسایل نقلیه ها را از ما بخواهید 

 همکاری و هماهنگی در انجام پروژه های جابجایی 

  با فعالیت گسترده در تمامی مناطق نیروهواییباربری بزرگ 

  نیروهوایینوین ترین و مجهز تری باربری 

  خاورهای مسقف را از ما بخواهید 

 را تجربه نمایید نیروهواییاوره های رایگان باربری مش  

می   نیروهوایی با کادری زبده و حرفه ای به صورت شبانه روزی در خدمت اهالی محترم شرق  نیروهواییباربری 

 .باشد اگر به یک باربری نیازمند هستید که اثاثیه از منظقه ای به منطقه ی دیگر جابجا شود با ما تماس بگیرید

رنامه و هدف کای مون جلب رضایت شما عزیزان برای آینده و انجام کارهای باربری و بسته بندی اثاثیه می ما ب

 نیروهواییباشد هدف ما جلب رضایت شما در این است که هر موقع قصد اثاث کشی و جابجایی داشتید با 



با توجه به اینکه تعداد باربری  تماس بگیرید و هم از نظر کیفیت کاری و هم از نظر قیمت خیالتان راحت باشد

ها روز به روز افزایش پیدا کرده است اما کیفیت کار به دلیل اینکه رقبا مشتری ها را از دست ندهند قیمت 

پایین تر از قیمت تعیین شده ی اتحادیه اعالم می کنند . همین اغالم قیمت خیلی پایین باعث می شود که در 

. و یا اینکه تایم انجام کار باربری را افزایش داده تا این قیمت پایین ی که ابتدا حین کار از کیفیت کار زده شود 

اعالم شده است را جبران کنند لذا شما عزیزان حتما در انتخاب اتوبار و مجموعه ای که ای که این کاربرانی که 

 .انجام دهند

 

  

 : خطر در کمین است نیروهواییباربری 

است که تعدادی افراد از شهرستان های  دقت فرمائید جدیدا مد شده

آمده و با خرید چند خط مختلف و دایورت آن به موبایل   نیروهوایی مختلف به

می نمایند لذا این گونه افراد با اینکه   نیروهوایی اقدام به انجام امور باربری در

ندارند باعث می شود خسارت  باربری هیچ گونه تجربه ای در انجام کار

پذیری به شما عزیزان شوند لذا حتما باید دقت کنید که حمل جبران نا

 . اثاثیه آن را به چه کسانی واگذار می نمائید

 

  نیروهواییاتوبار 

اگر مجموعه ما را قابل دونسته اید مادر کنار شما عزیزان هستیم که بهترین خدمات ممکن را برای شما عزیزان 

به همه   نیروهوایی ت بارهای کوچک قابل حمل شما را در داخلآماده اس  نیروهواییباربری  ارائه دهیم

و ایران حمل نماید ما سعی میکنیم در کوتاه ترین زمان ممکن بار شما را جابجا نمائیم و در هر   نیروهوایی جای



انیم که دمکان و طبقه ای آن را تخلیه نمائیم با نظر شما می توانیم بار و اثاثیه شما عزیزان را بیمه نمائیم می 

نگران هستید که بارهای و اثاثیه شما بدون کم ترین صدمه ای جابجا شود ما سعی مان را میکنیم که رضایت 

شما عزیزان را کسب نمائیم به شما عزیزان پیشنهاد میکنیم که حتما از مشاوره ما استفاده نمائید ما در حین 

نهاد خواهیم داشت قبل از تمام حتما مقصد و مبدا مشاوره نکات مهم را قبل از بارگیری به شما عزیزان پیش

خود را مشخص نمائید بدانید که در طبقه چندم قرار است اثاثیه منتقل شود آیا امکان انتقال بارها از طریق 

راه پله وجود دارد آیا نگهبان و مدیریت ساختمان اجازه تخلیه و بارگیری را در ساعت مشخص خواهد داد یا نه 

تماس با ما مجوز الزم را جهت باربری از مبدا از مدیریت ساختمان را بگیرید پس همین مجوز تخلیه  حتما قبل از

 . اثاثیه را نیز از مقصد و از مدیریت و نگهبانی است بار در انجا تخلیه شود اعالم فرمائید

 نیروهواییاتوبار 

عالم هزینه خیلی پایین تر جابجایی را شنیده و دیده شده است که کسانی به این افراد اعتماد کرده و قول ا

خورده اند و باعث شده است که بعدا در حین انجام باربری با مشکالت عدیده ای گرفتار شوند مثال توجه کنید 

که این افراد هیچ گونه دفتر و دستکی ندارند و به هر نحو ممکن است و به آینده ی آن هیچ توجه ی 

ز نباشند هیچ گونه ترسی از ایجاد مشکل برای مردم ندارند چون که هیچ جا که دارای مجو باربری هایی ندارند

مورد پاسخگو نیستند و زیر نظر ارگان خاصی نیستند که اگر شما عزیزان شکایتی دارند قابل پیشگیری و دریافت 

 . خسارت های احتمالی باشد

 نیروهواییباربری 

تمام   نیروهوایی هم کار جابجایی و حمل و نقل آن را از مبدا هم کار بسته بندی اثاثیه منزل را انجام می دهد و

حمل بار بین شهری را نیز انجام می   نیروهواییاتوبار  به مقصد تمام مناطق تهران و ایران با نیروهواییمحالت 

ل و مجهز به دیگر شهر ها جابجا شود و سائط نقلیه ما دارای وسایل کام  نیروهوایی دهد اگر بار شما قرار است از

می باشد در ضمن شما می توانید درخواست خاور مسقف نیز نمائید کافی است قبل از هرکاری با کارشناس های 

مشاوره الزم را انجام دهید تا به نتیجه الزم هم در رابطه با هزینه هم از نظر کادری که الزم است بار شما از 

بجایی بار به یک وسیله نقلیه با راننده به یک بارچین حرفه ممبدا به مقصد بارگیری شوند در فرآیند انتقال و جا

ای تا در این زمینه سابقه طوالنی داشته باشد که به دقت بارها ا روی هم بچیند تا کم تر آسیب ممکن را در 

 .هگام حمل و جابجایی داشته باشد



 

  نیروهواییباربری 

  نیروهوایی  اتوبار

 : ن و پیشرفته ترین تجهیزات بسته بندی و حمل بارهای سنگین اعم ازمتخصص اثاث کشی همراه با جدیدتری

  لباسشویی مبلمان سلطنتی و راحتی انواع میز ناهار خوری هم چوبی

 و هم شیشه ای

 ساید بای ساید 

 انواع گاوصندق های اداری و خانگی 

 فرش تجهیزات اتاق پذیرایی شامل لوستر 

 و انواع مجستمه های گرانقیمت 

 ایل شکستنیجابجایی وس 

 ..همراه با بیمه نامه معتبر جابجایی و حمل وسایل آشپزخانه و

  نیروهواییاتوبار 

  نیروهواییباربری 

به صورت شبانه روزی همراه با یک مشاوره فوق العاده کارساز برای خانواده هایی که میخواهند یک اثاث کشی 

یاز بزرگی که به همراه دارد این است خانوم خانه موفقی را داشته باشند مشاوره دادن به خانواده ها یک امت

میتواند به راحتی برنامه ریزی کرده و کارها را در زمان مشخص و بدون سردرگمی به انجام برساند داشتن یک 

هدف مشخص همراه با یک برنامه ریزی موفق راحتی را به همراه دارد که سبب آسان تر شدن این اثاث کشی 



ن و افرادی که در این مجموعه در ال فعالیت کردن می باشند مانند یک دوست صمیمی می شود تمامی کارکنا

بوده و توانسته اند با ارتباط و رابطه صمیمی کیفیت و سرعت عمل در کارها باال رفته و کارها به صورت عادالنه 

تهدر کنار شما ساع 42بین کادر حرفه ای تقسیم شده و در تایم مشخص شده به اتمام برسند ما به صورت 

هستیم تایک اثاث کشی خارق العاده ای را تجربه کنید و از آن به عنوان یک خاطره شیرین یاد کنید بهتر است 

برای بسته بندی کردن وسایل شکستنی و حساس از کارتن هایی مناسب که دارای ضخامت باالیی دارند و به 

 . صورت ضد آب هستند استفاده نمایید

  نیروهواییباربری 

استفاده صحیح از کارتن ها به خصوص متناسب با ابعاد وسایل سبب می شود سرعت در جمع آوری وسایل باال 

توانسته اند با سپری   نیروهواییاتوبار  رفته و روند کار با کیفیت بهتری به جلو رود تیم حرفه ای بسته بندی در

ه بندی حرفه ای را تقدیم شما عزیزان می نمودن آموزش های الزم برای ایمنی کار در بسته بندی یک بست

ه توانسته اولین باربری باشد ک نیروهواییبا دارا بودن شعبات متعدد در تمامی مناطق   نیروهواییباربری  کند

خدمات منحصر بفردی را تقدیم شما عزیزان می کند  با دارا بودن شماره های رند و با سال ها سابقه درخشان

تنها کافی است گوشی را برداشته و با شماره هایی که در اختیار شما عزیزان قرار می گیرد تماس بگیرید. تا 

و تجهیزات الزم در محل مورد نظر حاضر شده و خدمات خود  همراه با وسایل   نیروهواییباربری  تیم حرفه ای

 . را در اختیار شما قرار می دهد

 

   نیروهواییاتوبار 

 : دارای وسایل نقلیه استاندار اعم از

وانت بار همراه با تعداد کارگران مشخص و رانندگان با تجریبه در اختیار شما قرار داده می شود معموال از  -1

 .جابجایی وسایل بازاری و خرید قطعه از وسایل منازل مورد استفاده قرار می گیرد وانت بار برای

نیسان بار این وسیله نقلیه پر مصرف نیز برای حمل و نقل وسایل سبک به صورت درون شهری مورد استفاده  -2

 .یدتماس بگیر نیروهواییقرار میگیرد در صورت نیاز به این وسیله نقلیه می توانید با باربری 

https://www.brtbar.com/brtbar.com/freighttehranno
https://www.brtbar.com/brtbar.com/freighttehranno
https://www.brtbar.com/brtbar.com/freighttehranno


خاور های مسقف و روباز که معموال این وسیله نقلیه پر مصرف برای اثاث کشی و جابجایی وسایل خانه و برای  -3

هنگامی که از این وسیله نقلیه برای جابجایی وسایل خود  . حمل جهیزیه عروس مورد استفاده قرار می گیرد

وجه کنید که چیدمان درست و صحیح کارتن ها انتخاب کرده اید بهتر است در هنگام بارچینی به این نکته ت

ایمنی و سالمت وسایل شما را تضمین می کند برای همین کار بهتر است این امر مهم را به یک باربری با سابقه 

با فعالیت در بسیاری از پروژه های حمل و  نیروهواییکه تجربه ای باالیی در این کار دارد قرار دهید باربری 

 .شناخته شده است نیروهواییباربری نمونه در  نقل به عنوان یک

و ارسال کاال به  نیروهواییاستفاده از کامیون های بزرگ باربری که بیشتر برای حمل بار به خارج از شهر  -4

 .سایر شهرستان ها مورد استفاده قرار می گیرد

 . به صورت درون شهری vip سرویس -5

  نیروهواییباربری 

یک  011از صفر تا  نیروهوایییل اداری و سازمانی به صورت کامال تضمینی در باربری حمل و نقل انواع وسا

بسپارید ما همیشه در همه حال در کنار شما هستیم تا  نیروهواییجابجایی و اثاث کشی موفق را به باربری 

 . رضایت شما عزیزان را جلب نمایییم

  نیروهواییباربری

 

ای حمل و نقل درون شهری به همراه تیم متخصص و کامال جوان کادری که برای کار انتخاب می شود با سابقه ترین باربری در زمینه ه

همگی متاهل بوده و قابل اعتماد می باشد خانواده های عزیزی که قصد جابجایی به منزل جدیدی را دارند می تواند با اطمنان خاطر 

ند استفاده از تجهیزات کامال استاندارد و پیشرفته در بسته بندی ارسال تمامی کارهای یک اثاث کشی سخت و دشوار را به ما بسپار

ه فعالیت ب نیروهواییباربری کارگر به محل خواسته شده مشاوره و راهنمایی خانواده ها قبل از جابجایی توسط متخصصین شرکت 

وقت حتی در روزهای تعطیل شیوه های مدیریتی کامال مدرن و تاثیر بخش تقسیم کار عادالنه انتخاب کار برای تیم متناسب صورت تمام 

 دارای – روباز و مسقف خاورهای – بار نیسان –با حرفه خود دارای کادر خانم و آقا دارای انواع وسایل حمل و نقلی از قبیل وانت بار 

به مشتریان عزیز حمل بار به سایر شهرستان ها به همراه بیمه نامه و بارنامه  vip های سرویس ارائه – نزیتترا کامیون – بار کامیونت

 معتبر دارای رانندگان با تجرربه و آشنا به مسیر و جاده ها ما در کنار شما هستیم .

 ندیب  رید و تمامی کارهای مربوط به بستهتماس بگی نیروهواییباربری حمل وسایل اداری در یک روز تنها کافی است با شماره های 

وسایل را به این باربری بسپارید مدیر موظف است بار برنامه ریزی زمان و تقسیم کار بین تیم فعالیت  دوباره بازگشایی و بارچینی

ی و روحیه باالی خود را انجام دهند تیم متخصص در محل حضور یافته و بدون کوچک ترین معطلی کار خود را شروع می کنند همکار

تیم به کارها سرعت بخشیده بنابراین کار مربوط به بسته بندی با کیفیت باال انجام میگیرد باید گفت که تجهیزات و وسایلی که برای 
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این امر استفاده می شود همه استاندارد بوده و ضخامت کافی را به همراه دارند رضایت بخشبودن کار را می توان از چهره مشتریان 

واند و همین خشنودی سبب میگردد بر تعداد مشتریان افزوده شود حمل تخصصی بار های از قبیل گاوصندق های اداری و خانگی خ

به همراه نیروی کمکی حمل ساید بای ساید با وانت بار حمل جهیزیه عروس با خاورهای مسقف تمامی بارها بیمه شده و در صورت بروز 

 . را بگیریدمشکل می توانید خسارات آن ها 

ماشین های حمل و نقل که دارای استاندارهای کافی برای یک اثاث کشی را به همره دارند به ویژه خاورها که تمامی آنها به صورت 

مرتب قسمت اتاقک آنها موکت کاری شده تا ضربه های احتمالی را ممکن از است در طول مسیر به خصوص در پیچ ها بوجود بیاید را 

اند کسی که عهده دار چیدن بارها به پشت خاور می باشد نقش بسزایی را در حمل و نقل سالم به همراه دارد باید به حداقل برس

گفت که بسته ها و کارتن های استفاده شده برای حمل وسایل باید ضخامت و مقاومت کافی را به همراه داشته باشند بسته های بزرگ 

قرار میگیرند همین امر سبب گردیده تا از فضای موجود بهترین بهره را گرفت و از طرفی  تر و سنگین تر در زیر بسته های کوچک تر

 مستجرین زا بسیاری هرساله و باشد می تهران سابقه با  یکی از باربری های نیروهواییباربری دیگر سالم بودن آنها را نیز ضمانت کرد 

ود را به گروه حرفه ای ما میسپارند ما امین وسایل شما بوده و شما را برای یک بازاری ها کارهای مربوط به جابجایی بارها و اثاثیه خ و

 . زندگی شاد همراهی می کنیم

جمع آوری و بسته نمودن وسایل ریز و شکستنی آشپزخانه همراه با لیست نمودن و کارتن نمودن تک تک آنها و استفاده از وسایل و 

 باربریهای حبابدار در کوتاه ترین زمان ممکن توسط نیروی تازه نفس و خوش اخالق تجهیزات ایمنی مثل ضربه گیر ها و نایلون 

به درستی به انجام می رسد وجود تعداد زیادی شعبات در تمامی مناطق تهران باعث شده دستررسی به این باربری راحت  نیروهوایی

و نقل و به روز موندن یکی از دیگر امتیازات برجسته این تر از سایر باربری های تهران باشد استفاده از تکنیک های جدید در حمل 

باربری به حساب می آید خاورهایی که برای حمل و نقل و جابجایی بسته ها و حمل کاالی تجاری و اداری استفاده می شود تماما موکت 

ه صورت شبانه روزی بوده و سرویس کاری شده و به صورت کامال استاندارد در اختیار شما قرار داده می شود سرویس ها و خدمات ب

های مانند مشاوره دادن به خانواده های عزیز تهیه لیست برنامه ریز به صورت رایگان می باشد در کنار شما هستیم تا با افتخار به 

 . شما خدمت کنیم

سب به درخواست شما عزیزان کارگر مشخص متنا تعداد همراه به ای حره کامال صورت به  حمل بار با وانت های استاندارد و جدید

به صورت شانه روزی بوده و شما عزیزان میتوانید در هرساعت از شبانه روز که نیاز به جابجایی  نیروهواییباربری فعالیت اعضای تیم 

 نو حمل وسیله ای داشته باشید با ما در تماس باشید مشاوره رایگان جهت برنامه ریزی و نحوه جمع آوری وسایل توسط متخصصی

حرفه ای جهت حمل بار به سایر شهرستان ها از کامیون های بزرگ استفاده می شود تمامی کامیون ترانزیت ها مجهز بوده و با تضمین 

کاالی شما عزیزان آن را به مقصد مورد نظر می رساند از دیگر حرفه های این باربری بارچینی حرفه ای بار در پشت وسائط نقلیه می 

وسایل سبب می شود تا خسارات به حداقل خود برسد همین امر باعث شده کارها با سرعت و دقت باالتری به باشد چیدمان صحیح 

انجام برسند و رضایت مشتریان از همه لحاظ جمع باشد انتقادات و پیشنهادات شما مسیر درست را نشان داده تا بتوانید نیازهای شما 

 . را بشناسیم

توانسته از بین افرادی که دارای  نیروهواییباربری روزی به همراه کارگران حرفه ای و مجرب  خدمات رسانی و سرویس دهی شبانه

اخالق سایسته و در حرفه حمل و بسته بندی تخصص دارند انتخاب نموده و با ارائه آموزش های الزم به تک تک آنها افرادی متخصص 

ت جدید کارتن ها همه از سمت شرکت تهیه شده و در اختیار خانواده ها وارد عرصه کار نماید سبک و شیوه باربری و حمل بار به صور

قرار داده می شوند ما در بارچین نمودن کارتن ها در پشت وانت بار و خاورهای مسقف حرفه ای بوده ایم و تالش کرده ایم از فضای 

و وسایلی که قرار است از نقطه ای به نقطه دیگر  موجود استفاده بهینه ای داشته باشیم استفاده صحیح این امکان را میدهد که کاال

حمل شود در سالمت کامل بدون کوچک ترین ضرب دیدگی به محل مورد نظر ارسال شود ارسال راننده با تجربه نیز از دیگر خدمات 

 دما بوده تا اثاثیه شما عزیزان را با انتخاب بهترین مسیر که دارای ترافیک کمتری می باشد به مقصد برسان

منتظر انتقادات و پیشنهادات سازنده شما عزیزان هستیم این انتقادات شماست که راه شناسایی نیازهای حمل و نقل را آسان تر می  

ازلحاظ دارابودت  نیروهواییباربری   کند با تکیه بر این امر می توانیم سرویس ها و خدمات مناسبی را در اختیار شما قرار دهیم

حمل و نقلی سرتر از سایر باربری های تهران می باشد برنامه ریزی و مدیریت برنامه ها توسط مدیر گروه تجهیزات و امکانات 



گردیده کارها با نظم خاصی به انجام برسند لبخند رضایت تک تک مشتریان نشان دهنده تالش ثمر بخش گروه حرفه ای  سبب  باربری

بدونه دغدغه جهیزیه خود را حمل نمایید تنها کافی است با شماره های تماس این باربری می باشد همراه روزهای سخت شما هستیم 

ما تماس بگیرید تا در کوتاه ترین زمان ممکن با اعزام کارگران متعهد و خوش برخورد به محل مورد نظر اقدامات الزم اعم از بسته 

 مان نصب و چید -خدمات رانندگی  -بارچینی  -حمل تا ماشین  - جمع آوری -بندی 

اگر قصد اثاث کشی و جابجایی را داشته اید بهتر است قبل از هرگونه اقدامی به جمع آوری یک سری از سواالت را از خودتان بپرسید 

مثال اینکه چه روزی میخواهید جابجا شوید ؟ آیا می خواهید خودتان کارهای مربوط به بسته بندی را انجام هید یا می خواهید این کار 

رکت باربری بسپارید ؟تعداد کارگری که مورد نیازتان می باشد چه تعداد است ؟ آیا عمل بازگشایی و چیدمان را در مقصد را به یک ش

خودتان می خواهید انجام دهید ؟ و ... همین سواالت کمک بزرگی به راحت تر کردن کارها انجام میدهد کارتن ها را تهیه نمایید و دو 

یک برنامه ریزی کامال دقیق و تقسیم کار در روز اقدام به جمع آوری وسایل نمایید وسایل شکستنی از هفته مانده به اثاث کشی با 

حساسیت باالیی برخوردار هستند پس در بسته بندی نمودن چنین وسایلی دقت کنید و بهتر از برای به حداقل رساندن ضربه ها از 

اتمام کار درب کارتن ها را محکم نموده و با یک برچسب محتویات داخلی آن ضربه گیر های مخصوص و فوم ها استفاده نمایید بعد از 

 . را بنویسید

  

 دماوندباربری 

 دماونداتوبار 

 یباربر | دماوندوانت بار  | دماوندبسته بندی اثاثیه منزل  | BRT باربری
BRT 

 دماوندباربری 

 

  یکی از متخصص ترین باربری های شهر تهران دماوندباربری 

 با بکارگیری متدهای جدید اثاث کشی  دماوندبری در خیابان بار 

  پکیج های ویژه ای برای بسته بندی در نظر گرفته است دماوندباربری در منظقه 



 دارای کارگران زبده فعال و متخصص 

  جدیدترین وسایل نقلیه ها را از ما بخواهید 

 همکاری و هماهنگی در انجام پروژه های جابجایی 

 با فعالیت گسترده در تمامی مناطق دماوند باربری بزرگ 

  دماوندنوین ترین و مجهز تری باربری 

  خاورهای مسقف را از ما بخواهید 

  را تجربه نمایید دماوندمشاوره های رایگان باربری  

 می باشد اگر  دماوند با کادری زبده و حرفه ای به صورت شبانه روزی در خدمت اهالی محترم شرق  دماوندباربری 

 .به یک باربری نیازمند هستید که اثاثیه از منظقه ای به منطقه ی دیگر جابجا شود با ما تماس بگیرید

ما برنامه و هدف کای مون جلب رضایت شما عزیزان برای آینده و انجام کارهای باربری و بسته بندی اثاثیه می 

 تماس دماوندو جابجایی داشتید با باشد هدف ما جلب رضایت شما در این است که هر موقع قصد اثاث کشی 

بگیرید و هم از نظر کیفیت کاری و هم از نظر قیمت خیالتان راحت باشد با توجه به اینکه تعداد باربری ها روز 

به روز افزایش پیدا کرده است اما کیفیت کار به دلیل اینکه رقبا مشتری ها را از دست ندهند قیمت پایین تر 

حادیه اعالم می کنند . همین اغالم قیمت خیلی پایین باعث می شود که در حین کار از از قیمت تعیین شده ی ات

کیفیت کار زده شود . و یا اینکه تایم انجام کار باربری را افزایش داده تا این قیمت پایین ی که ابتدا اعالم شده 

 .ی که این کاربرانی که انجام دهنداست را جبران کنند لذا شما عزیزان حتما در انتخاب اتوبار و مجموعه ای که ا

 

  

 : خطر در کمین است دماوندباربری 

دقت فرمائید جدیدا مد شده است که تعدادی افراد از شهرستان های 

آمده و با خرید چند خط مختلف و دایورت آن به موبایل   دماوند مختلف به

افراد با اینکه  می نمایند لذا این گونه  دماوند اقدام به انجام امور باربری در

ندارند باعث می شود خسارت  باربری هیچ گونه تجربه ای در انجام کار

جبران ناپذیری به شما عزیزان شوند لذا حتما باید دقت کنید که حمل 

 . اثاثیه آن را به چه کسانی واگذار می نمائید



 

  دماونداتوبار 

هستیم که بهترین خدمات ممکن را برای شما عزیزان  اگر مجموعه ما را قابل دونسته اید مادر کنار شما عزیزان

و   دماوند به همه جای  دماوند آماده است بارهای کوچک قابل حمل شما را در داخل  دماوندباربری  ارائه دهیم

ایران حمل نماید ما سعی میکنیم در کوتاه ترین زمان ممکن بار شما را جابجا نمائیم و در هر مکان و طبقه ای آن 

خلیه نمائیم با نظر شما می توانیم بار و اثاثیه شما عزیزان را بیمه نمائیم می دانیم که نگران هستید که را ت

بارهای و اثاثیه شما بدون کم ترین صدمه ای جابجا شود ما سعی مان را میکنیم که رضایت شما عزیزان را کسب 

ستفاده نمائید ما در حین مشاوره نکات مهم را نمائیم به شما عزیزان پیشنهاد میکنیم که حتما از مشاوره ما ا

قبل از بارگیری به شما عزیزان پیشنهاد خواهیم داشت قبل از تمام حتما مقصد و مبدا خود را مشخص نمائید 

بدانید که در طبقه چندم قرار است اثاثیه منتقل شود آیا امکان انتقال بارها از طریق راه پله وجود دارد آیا 

ت ساختمان اجازه تخلیه و بارگیری را در ساعت مشخص خواهد داد یا نه حتما قبل از تماس با نگهبان و مدیری

ما مجوز الزم را جهت باربری از مبدا از مدیریت ساختمان را بگیرید پس همین مجوز تخلیه اثاثیه را نیز از مقصد 

 . و از مدیریت و نگهبانی است بار در انجا تخلیه شود اعالم فرمائید

 دماوندار اتوب

شنیده و دیده شده است که کسانی به این افراد اعتماد کرده و قول اعالم هزینه خیلی پایین تر جابجایی را 

خورده اند و باعث شده است که بعدا در حین انجام باربری با مشکالت عدیده ای گرفتار شوند مثال توجه کنید 

نحو ممکن است و به آینده ی آن هیچ توجه ی  که این افراد هیچ گونه دفتر و دستکی ندارند و به هر

که دارای مجوز نباشند هیچ گونه ترسی از ایجاد مشکل برای مردم ندارند چون که هیچ جا  باربری هایی ندارند

مورد پاسخگو نیستند و زیر نظر ارگان خاصی نیستند که اگر شما عزیزان شکایتی دارند قابل پیشگیری و دریافت 

 . ی باشدخسارت های احتمال

 دماوندباربری 



تمام   دماوند هم کار بسته بندی اثاثیه منزل را انجام می دهد و هم کار جابجایی و حمل و نقل آن را از مبدا

حمل بار بین شهری را نیز انجام می دهد اگر   دماونداتوبار  به مقصد تمام مناطق تهران و ایران با دماوندمحالت 

به دیگر شهر ها جابجا شود و سائط نقلیه ما دارای وسایل کامل و مجهز می باشد در   دماوند بار شما قرار است از

ضمن شما می توانید درخواست خاور مسقف نیز نمائید کافی است قبل از هرکاری با کارشناس های مشاوره الزم 

ر شما از ممبدا به مقصد را انجام دهید تا به نتیجه الزم هم در رابطه با هزینه هم از نظر کادری که الزم است با

بارگیری شوند در فرآیند انتقال و جابجایی بار به یک وسیله نقلیه با راننده به یک بارچین حرفه ای تا در این 

زمینه سابقه طوالنی داشته باشد که به دقت بارها ا روی هم بچیند تا کم تر آسیب ممکن را در هگام حمل و 

 .جابجایی داشته باشد

 

  نددماوباربری 

  دماوند  اتوبار

 : متخصص اثاث کشی همراه با جدیدترین و پیشرفته ترین تجهیزات بسته بندی و حمل بارهای سنگین اعم از

  لباسشویی مبلمان سلطنتی و راحتی انواع میز ناهار خوری هم چوبی

 و هم شیشه ای

 ساید بای ساید 

 انواع گاوصندق های اداری و خانگی 

 ی شامل لوسترفرش تجهیزات اتاق پذیرای 

 و انواع مجستمه های گرانقیمت 

 جابجایی وسایل شکستنی 

 ..همراه با بیمه نامه معتبر جابجایی و حمل وسایل آشپزخانه و



  دماونداتوبار 

  دماوندباربری 

به صورت شبانه روزی همراه با یک مشاوره فوق العاده کارساز برای خانواده هایی که میخواهند یک اثاث کشی 

داشته باشند مشاوره دادن به خانواده ها یک امتیاز بزرگی که به همراه دارد این است خانوم خانه  موفقی را

میتواند به راحتی برنامه ریزی کرده و کارها را در زمان مشخص و بدون سردرگمی به انجام برساند داشتن یک 

آسان تر شدن این اثاث کشی  هدف مشخص همراه با یک برنامه ریزی موفق راحتی را به همراه دارد که سبب

می شود تمامی کارکنان و افرادی که در این مجموعه در ال فعالیت کردن می باشند مانند یک دوست صمیمی 

بوده و توانسته اند با ارتباط و رابطه صمیمی کیفیت و سرعت عمل در کارها باال رفته و کارها به صورت عادالنه 

ساعتهدر کنار شما  42ایم مشخص شده به اتمام برسند ما به صورت بین کادر حرفه ای تقسیم شده و در ت

هستیم تایک اثاث کشی خارق العاده ای را تجربه کنید و از آن به عنوان یک خاطره شیرین یاد کنید بهتر است 

برای بسته بندی کردن وسایل شکستنی و حساس از کارتن هایی مناسب که دارای ضخامت باالیی دارند و به 

 . ضد آب هستند استفاده نماییدصورت 

  دماوندباربری 

استفاده صحیح از کارتن ها به خصوص متناسب با ابعاد وسایل سبب می شود سرعت در جمع آوری وسایل باال 

توانسته اند با سپری   دماونداتوبار  رفته و روند کار با کیفیت بهتری به جلو رود تیم حرفه ای بسته بندی در

الزم برای ایمنی کار در بسته بندی یک بسته بندی حرفه ای را تقدیم شما عزیزان می نمودن آموزش های 

توانسته اولین باربری باشد که با دارا  دماوندبا دارا بودن شعبات متعدد در تمامی مناطق   دماوندباربری  کند

های رند و با سال ها سابقه درخشان خدمات منحصر بفردی را تقدیم شما عزیزان می کند تنها کافی  بودن شماره

است گوشی را برداشته و با شماره هایی که در اختیار شما عزیزان قرار می گیرد تماس بگیرید. تا تیم حرفه 

همراه با وسایل و تجهیزات الزم در محل مورد نظر حاضر شده و خدمات خود را در اختیار    دماونداربری ب ای

 . شما قرار می دهد
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   دماونداتوبار 

 : دارای وسایل نقلیه استاندار اعم از

شود معموال از وانت بار همراه با تعداد کارگران مشخص و رانندگان با تجریبه در اختیار شما قرار داده می  -1

 .وانت بار برای جابجایی وسایل بازاری و خرید قطعه از وسایل منازل مورد استفاده قرار می گیرد

نیسان بار این وسیله نقلیه پر مصرف نیز برای حمل و نقل وسایل سبک به صورت درون شهری مورد استفاده  -2

 .تماس بگیرید دماوندباربری  قرار میگیرد در صورت نیاز به این وسیله نقلیه می توانید با

خاور های مسقف و روباز که معموال این وسیله نقلیه پر مصرف برای اثاث کشی و جابجایی وسایل خانه و برای  -3

هنگامی که از این وسیله نقلیه برای جابجایی وسایل خود  . حمل جهیزیه عروس مورد استفاده قرار می گیرد

ام بارچینی به این نکته توجه کنید که چیدمان درست و صحیح کارتن ها انتخاب کرده اید بهتر است در هنگ

ایمنی و سالمت وسایل شما را تضمین می کند برای همین کار بهتر است این امر مهم را به یک باربری با سابقه 

 وژه های حمل و نقل بهبا فعالیت در بسیاری از پر دماوندکه تجربه ای باالیی در این کار دارد قرار دهید باربری 

 .شناخته شده است دماوندعنوان یک باربری نمونه در 

 و ارسال کاال به سایر دماونداستفاده از کامیون های بزرگ باربری که بیشتر برای حمل بار به خارج از شهر  -4

 .شهرستان ها مورد استفاده قرار می گیرد

 . به صورت درون شهری vip سرویس -5

  دماوندباربری 

یک جابجایی  011از صفر تا  دماوندحمل و نقل انواع وسایل اداری و سازمانی به صورت کامال تضمینی در باربری 

بسپارید ما همیشه در همه حال در کنار شما هستیم تا رضایت شما  دماوندو اثاث کشی موفق را به باربری 

 . عزیزان را جلب نمایییم

  دماوندباربری

 

در زمینه های حمل و نقل درون شهری به همراه تیم متخصص و کامال جوان کادری که برای کار انتخاب می شود  با سابقه ترین باربری

همگی متاهل بوده و قابل اعتماد می باشد خانواده های عزیزی که قصد جابجایی به منزل جدیدی را دارند می تواند با اطمنان خاطر 

به ما بسپارند استفاده از تجهیزات کامال استاندارد و پیشرفته در بسته بندی ارسال تمامی کارهای یک اثاث کشی سخت و دشوار را 

رت وفعالیت به ص دماوندباربری کارگر به محل خواسته شده مشاوره و راهنمایی خانواده ها قبل از جابجایی توسط متخصصین شرکت 
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تمام وقت حتی در روزهای تعطیل شیوه های مدیریتی کامال مدرن و تاثیر بخش تقسیم کار عادالنه انتخاب کار برای تیم متناسب با 

 دارای – روباز و مسقف خاورهای – بار نیسان –حرفه خود دارای کادر خانم و آقا دارای انواع وسایل حمل و نقلی از قبیل وانت بار 

به مشتریان عزیز حمل بار به سایر شهرستان ها به همراه بیمه نامه و بارنامه  vip های سرویس ارائه – ترانزیت میونکا – بار کامیونت

 معتبر دارای رانندگان با تجرربه و آشنا به مسیر و جاده ها ما در کنار شما هستیم .

 بارچینی بندی  س بگیرید و تمامی کارهای مربوط به بستهتما دماوندباربری حمل وسایل اداری در یک روز تنها کافی است با شماره های 

وسایل را به این باربری بسپارید مدیر موظف است بار برنامه ریزی زمان و تقسیم کار بین تیم فعالیت خود را انجام  دوباره بازگشایی و

همکاری و روحیه باالی تیم به کارها دهند تیم متخصص در محل حضور یافته و بدون کوچک ترین معطلی کار خود را شروع می کنند 

سرعت بخشیده بنابراین کار مربوط به بسته بندی با کیفیت باال انجام میگیرد باید گفت که تجهیزات و وسایلی که برای این امر استفاده 

یان خواند و همین می شود همه استاندارد بوده و ضخامت کافی را به همراه دارند رضایت بخشبودن کار را می توان از چهره مشتر

خشنودی سبب میگردد بر تعداد مشتریان افزوده شود حمل تخصصی بار های از قبیل گاوصندق های اداری و خانگی به همراه نیروی 

کمکی حمل ساید بای ساید با وانت بار حمل جهیزیه عروس با خاورهای مسقف تمامی بارها بیمه شده و در صورت بروز مشکل می 

 . ن ها را بگیریدتوانید خسارات آ

ماشین های حمل و نقل که دارای استاندارهای کافی برای یک اثاث کشی را به همره دارند به ویژه خاورها که تمامی آنها به صورت 

مرتب قسمت اتاقک آنها موکت کاری شده تا ضربه های احتمالی را ممکن از است در طول مسیر به خصوص در پیچ ها بوجود بیاید را 

ل برساند کسی که عهده دار چیدن بارها به پشت خاور می باشد نقش بسزایی را در حمل و نقل سالم به همراه دارد باید به حداق

گفت که بسته ها و کارتن های استفاده شده برای حمل وسایل باید ضخامت و مقاومت کافی را به همراه داشته باشند بسته های بزرگ 

چک تر قرار میگیرند همین امر سبب گردیده تا از فضای موجود بهترین بهره را گرفت و از طرفی تر و سنگین تر در زیر بسته های کو

 و تجرینمس از بسیاری هرساله و باشد می تهران سابقه با  یکی از باربری های دماوندباربری دیگر سالم بودن آنها را نیز ضمانت کرد 

خود را به گروه حرفه ای ما میسپارند ما امین وسایل شما بوده و شما را برای یک  بازاری ها کارهای مربوط به جابجایی بارها و اثاثیه

 . زندگی شاد همراهی می کنیم

جمع آوری و بسته نمودن وسایل ریز و شکستنی آشپزخانه همراه با لیست نمودن و کارتن نمودن تک تک آنها و استفاده از وسایل و 

 دماوند باربرین های حبابدار در کوتاه ترین زمان ممکن توسط نیروی تازه نفس و خوش اخالق تجهیزات ایمنی مثل ضربه گیر ها و نایلو

به درستی به انجام می رسد وجود تعداد زیادی شعبات در تمامی مناطق تهران باعث شده دستررسی به این باربری راحت تر از سایر 

نقل و به روز موندن یکی از دیگر امتیازات برجسته این باربری به  باربری های تهران باشد استفاده از تکنیک های جدید در حمل و

حساب می آید خاورهایی که برای حمل و نقل و جابجایی بسته ها و حمل کاالی تجاری و اداری استفاده می شود تماما موکت کاری شده 

صورت شبانه روزی بوده و سرویس های مانند  و به صورت کامال استاندارد در اختیار شما قرار داده می شود سرویس ها و خدمات به

مشاوره دادن به خانواده های عزیز تهیه لیست برنامه ریز به صورت رایگان می باشد در کنار شما هستیم تا با افتخار به شما خدمت 

 . کنیم

ب به درخواست شما عزیزان کارگر مشخص متناس تعداد همراه به ای حره کامال صورت به  حمل بار با وانت های استاندارد و جدید

به صورت شانه روزی بوده و شما عزیزان میتوانید در هرساعت از شبانه روز که نیاز به جابجایی و  دماوندباربری فعالیت اعضای تیم 

ه فحمل وسیله ای داشته باشید با ما در تماس باشید مشاوره رایگان جهت برنامه ریزی و نحوه جمع آوری وسایل توسط متخصصین حر

ای جهت حمل بار به سایر شهرستان ها از کامیون های بزرگ استفاده می شود تمامی کامیون ترانزیت ها مجهز بوده و با تضمین کاالی 

شما عزیزان آن را به مقصد مورد نظر می رساند از دیگر حرفه های این باربری بارچینی حرفه ای بار در پشت وسائط نقلیه می باشد 

ل سبب می شود تا خسارات به حداقل خود برسد همین امر باعث شده کارها با سرعت و دقت باالتری به انجام چیدمان صحیح وسای

برسند و رضایت مشتریان از همه لحاظ جمع باشد انتقادات و پیشنهادات شما مسیر درست را نشان داده تا بتوانید نیازهای شما را 

 . بشناسیم



توانسته از بین افرادی که دارای اخالق  دماوندباربری ی به همراه کارگران حرفه ای و مجرب خدمات رسانی و سرویس دهی شبانه روز

سایسته و در حرفه حمل و بسته بندی تخصص دارند انتخاب نموده و با ارائه آموزش های الزم به تک تک آنها افرادی متخصص وارد 

کارتن ها همه از سمت شرکت تهیه شده و در اختیار خانواده ها قرار عرصه کار نماید سبک و شیوه باربری و حمل بار به صورت جدید 

داده می شوند ما در بارچین نمودن کارتن ها در پشت وانت بار و خاورهای مسقف حرفه ای بوده ایم و تالش کرده ایم از فضای موجود 

لی که قرار است از نقطه ای به نقطه دیگر حمل استفاده بهینه ای داشته باشیم استفاده صحیح این امکان را میدهد که کاال و وسای

شود در سالمت کامل بدون کوچک ترین ضرب دیدگی به محل مورد نظر ارسال شود ارسال راننده با تجربه نیز از دیگر خدمات ما بوده 

 تا اثاثیه شما عزیزان را با انتخاب بهترین مسیر که دارای ترافیک کمتری می باشد به مقصد برساند

ر انتقادات و پیشنهادات سازنده شما عزیزان هستیم این انتقادات شماست که راه شناسایی نیازهای حمل و نقل را آسان تر می منتظ 

ازلحاظ دارابودت تجهیزات  دماوندباربری   کند با تکیه بر این امر می توانیم سرویس ها و خدمات مناسبی را در اختیار شما قرار دهیم

 ببس  سرتر از سایر باربری های تهران می باشد برنامه ریزی و مدیریت برنامه ها توسط مدیر گروه باربری و امکانات حمل و نقلی

گردیده کارها با نظم خاصی به انجام برسند لبخند رضایت تک تک مشتریان نشان دهنده تالش ثمر بخش گروه حرفه ای این باربری 

ه جهیزیه خود را حمل نمایید تنها کافی است با شماره های تماس ما تماس می باشد همراه روزهای سخت شما هستیم بدونه دغدغ

جمع  -بگیرید تا در کوتاه ترین زمان ممکن با اعزام کارگران متعهد و خوش برخورد به محل مورد نظر اقدامات الزم اعم از بسته بندی 

 نصب و چیدمان  -خدمات رانندگی  -بارچینی  -حمل تا ماشین  - آوری

صد اثاث کشی و جابجایی را داشته اید بهتر است قبل از هرگونه اقدامی به جمع آوری یک سری از سواالت را از خودتان بپرسید اگر ق

مثال اینکه چه روزی میخواهید جابجا شوید ؟ آیا می خواهید خودتان کارهای مربوط به بسته بندی را انجام هید یا می خواهید این کار 

بسپارید ؟تعداد کارگری که مورد نیازتان می باشد چه تعداد است ؟ آیا عمل بازگشایی و چیدمان را در مقصد  را به یک شرکت باربری

خودتان می خواهید انجام دهید ؟ و ... همین سواالت کمک بزرگی به راحت تر کردن کارها انجام میدهد کارتن ها را تهیه نمایید و دو 

ریزی کامال دقیق و تقسیم کار در روز اقدام به جمع آوری وسایل نمایید وسایل شکستنی از هفته مانده به اثاث کشی با یک برنامه 

حساسیت باالیی برخوردار هستند پس در بسته بندی نمودن چنین وسایلی دقت کنید و بهتر از برای به حداقل رساندن ضربه ها از 

درب کارتن ها را محکم نموده و با یک برچسب محتویات داخلی آن ضربه گیر های مخصوص و فوم ها استفاده نمایید بعد از اتمام کار 

 . را بنویسید

  

 جارجودباربری 

 جارجوداتوبار 
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BRT 

 جارجودباربری 



 

  یکی از متخصص ترین باربری های شهر تهران جارجودباربری 

 با بکارگیری متدهای جدید اثاث کشی  جارجودبان باربری در خیا 

  پکیج های ویژه ای برای بسته بندی در نظر گرفته است جارجودباربری در منظقه 

 دارای کارگران زبده فعال و متخصص 

  جدیدترین وسایل نقلیه ها را از ما بخواهید 

 همکاری و هماهنگی در انجام پروژه های جابجایی 

  فعالیت گسترده در تمامی مناطق با جارجودباربری بزرگ 

  جارجودنوین ترین و مجهز تری باربری 

  خاورهای مسقف را از ما بخواهید 

  را تجربه نمایید جارجودمشاوره های رایگان باربری  

می باشد   جارجود با کادری زبده و حرفه ای به صورت شبانه روزی در خدمت اهالی محترم شرق  جارجودباربری 

 .بری نیازمند هستید که اثاثیه از منظقه ای به منطقه ی دیگر جابجا شود با ما تماس بگیریداگر به یک بار

ما برنامه و هدف کای مون جلب رضایت شما عزیزان برای آینده و انجام کارهای باربری و بسته بندی اثاثیه می 

 تماس جارجودداشتید با باشد هدف ما جلب رضایت شما در این است که هر موقع قصد اثاث کشی و جابجایی 

بگیرید و هم از نظر کیفیت کاری و هم از نظر قیمت خیالتان راحت باشد با توجه به اینکه تعداد باربری ها روز 

به روز افزایش پیدا کرده است اما کیفیت کار به دلیل اینکه رقبا مشتری ها را از دست ندهند قیمت پایین تر 

م می کنند . همین اغالم قیمت خیلی پایین باعث می شود که در حین کار از از قیمت تعیین شده ی اتحادیه اعال

کیفیت کار زده شود . و یا اینکه تایم انجام کار باربری را افزایش داده تا این قیمت پایین ی که ابتدا اعالم شده 

 .اربرانی که انجام دهنداست را جبران کنند لذا شما عزیزان حتما در انتخاب اتوبار و مجموعه ای که ای که این ک

 

  

 : خطر در کمین است جارجودباربری 



دقت فرمائید جدیدا مد شده است که تعدادی افراد از شهرستان های 

آمده و با خرید چند خط مختلف و دایورت آن به موبایل   جارجود مختلف به

اینکه می نمایند لذا این گونه افراد با   جارجود اقدام به انجام امور باربری در

ندارند باعث می شود خسارت  باربری هیچ گونه تجربه ای در انجام کار

جبران ناپذیری به شما عزیزان شوند لذا حتما باید دقت کنید که حمل 

 . اثاثیه آن را به چه کسانی واگذار می نمائید

 

  جارجوداتوبار 

بهترین خدمات ممکن را برای شما عزیزان اگر مجموعه ما را قابل دونسته اید مادر کنار شما عزیزان هستیم که 

و   جارجود به همه جای  جارجود آماده است بارهای کوچک قابل حمل شما را در داخل  جارجودباربری  ارائه دهیم

ایران حمل نماید ما سعی میکنیم در کوتاه ترین زمان ممکن بار شما را جابجا نمائیم و در هر مکان و طبقه ای آن 

م با نظر شما می توانیم بار و اثاثیه شما عزیزان را بیمه نمائیم می دانیم که نگران هستید که را تخلیه نمائی

بارهای و اثاثیه شما بدون کم ترین صدمه ای جابجا شود ما سعی مان را میکنیم که رضایت شما عزیزان را کسب 

ئید ما در حین مشاوره نکات مهم را نمائیم به شما عزیزان پیشنهاد میکنیم که حتما از مشاوره ما استفاده نما

قبل از بارگیری به شما عزیزان پیشنهاد خواهیم داشت قبل از تمام حتما مقصد و مبدا خود را مشخص نمائید 

بدانید که در طبقه چندم قرار است اثاثیه منتقل شود آیا امکان انتقال بارها از طریق راه پله وجود دارد آیا 

اجازه تخلیه و بارگیری را در ساعت مشخص خواهد داد یا نه حتما قبل از تماس با نگهبان و مدیریت ساختمان 

ما مجوز الزم را جهت باربری از مبدا از مدیریت ساختمان را بگیرید پس همین مجوز تخلیه اثاثیه را نیز از مقصد 

 . و از مدیریت و نگهبانی است بار در انجا تخلیه شود اعالم فرمائید

 جارجوداتوبار 



شنیده و دیده شده است که کسانی به این افراد اعتماد کرده و قول اعالم هزینه خیلی پایین تر جابجایی را 

خورده اند و باعث شده است که بعدا در حین انجام باربری با مشکالت عدیده ای گرفتار شوند مثال توجه کنید 

است و به آینده ی آن هیچ توجه ی که این افراد هیچ گونه دفتر و دستکی ندارند و به هر نحو ممکن 

که دارای مجوز نباشند هیچ گونه ترسی از ایجاد مشکل برای مردم ندارند چون که هیچ جا  باربری هایی ندارند

مورد پاسخگو نیستند و زیر نظر ارگان خاصی نیستند که اگر شما عزیزان شکایتی دارند قابل پیشگیری و دریافت 

 . خسارت های احتمالی باشد

 جارجوداربری ب

تمام   جارجود هم کار بسته بندی اثاثیه منزل را انجام می دهد و هم کار جابجایی و حمل و نقل آن را از مبدا

حمل بار بین شهری را نیز انجام می دهد اگر   جارجوداتوبار  به مقصد تمام مناطق تهران و ایران با جارجودمحالت 

هر ها جابجا شود و سائط نقلیه ما دارای وسایل کامل و مجهز می باشد در به دیگر ش  جارجود بار شما قرار است از

ضمن شما می توانید درخواست خاور مسقف نیز نمائید کافی است قبل از هرکاری با کارشناس های مشاوره الزم 

مبدا به مقصد را انجام دهید تا به نتیجه الزم هم در رابطه با هزینه هم از نظر کادری که الزم است بار شما از م

بارگیری شوند در فرآیند انتقال و جابجایی بار به یک وسیله نقلیه با راننده به یک بارچین حرفه ای تا در این 

زمینه سابقه طوالنی داشته باشد که به دقت بارها ا روی هم بچیند تا کم تر آسیب ممکن را در هگام حمل و 

 .جابجایی داشته باشد

 

  جارجودباربری 

  جارجود  اتوبار

 : متخصص اثاث کشی همراه با جدیدترین و پیشرفته ترین تجهیزات بسته بندی و حمل بارهای سنگین اعم از

  لباسشویی مبلمان سلطنتی و راحتی انواع میز ناهار خوری هم چوبی

 و هم شیشه ای



 ساید بای ساید 

 انواع گاوصندق های اداری و خانگی 

 ترفرش تجهیزات اتاق پذیرایی شامل لوس 

 و انواع مجستمه های گرانقیمت 

 جابجایی وسایل شکستنی 

 ..همراه با بیمه نامه معتبر جابجایی و حمل وسایل آشپزخانه و

  جارجوداتوبار 

  جارجودباربری 

به صورت شبانه روزی همراه با یک مشاوره فوق العاده کارساز برای خانواده هایی که میخواهند یک اثاث کشی 

ند مشاوره دادن به خانواده ها یک امتیاز بزرگی که به همراه دارد این است خانوم خانه موفقی را داشته باش

میتواند به راحتی برنامه ریزی کرده و کارها را در زمان مشخص و بدون سردرگمی به انجام برساند داشتن یک 

دن این اثاث کشی هدف مشخص همراه با یک برنامه ریزی موفق راحتی را به همراه دارد که سبب آسان تر ش

می شود تمامی کارکنان و افرادی که در این مجموعه در ال فعالیت کردن می باشند مانند یک دوست صمیمی 

بوده و توانسته اند با ارتباط و رابطه صمیمی کیفیت و سرعت عمل در کارها باال رفته و کارها به صورت عادالنه 

ساعتهدر کنار شما  42ده به اتمام برسند ما به صورت بین کادر حرفه ای تقسیم شده و در تایم مشخص ش

هستیم تایک اثاث کشی خارق العاده ای را تجربه کنید و از آن به عنوان یک خاطره شیرین یاد کنید بهتر است 

برای بسته بندی کردن وسایل شکستنی و حساس از کارتن هایی مناسب که دارای ضخامت باالیی دارند و به 

 . د استفاده نماییدصورت ضد آب هستن

  جارجودباربری 

استفاده صحیح از کارتن ها به خصوص متناسب با ابعاد وسایل سبب می شود سرعت در جمع آوری وسایل باال 

توانسته اند با سپری   جارجوداتوبار  رفته و روند کار با کیفیت بهتری به جلو رود تیم حرفه ای بسته بندی در

ایمنی کار در بسته بندی یک بسته بندی حرفه ای را تقدیم شما عزیزان می نمودن آموزش های الزم برای 

توانسته اولین باربری باشد که با دارا  جارجودبا دارا بودن شعبات متعدد در تمامی مناطق   جارجودباربری  کند

با سال ها سابقه درخشان خدمات منحصر بفردی را تقدیم شما عزیزان می کند تنها کافی  بودن شماره های رند و

است گوشی را برداشته و با شماره هایی که در اختیار شما عزیزان قرار می گیرد تماس بگیرید. تا تیم حرفه 

همراه با وسایل و تجهیزات الزم در محل مورد نظر حاضر شده و خدمات خود را در اختیار    ودجارجباربری  ای

 . شما قرار می دهد
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   جارجوداتوبار 

 : دارای وسایل نقلیه استاندار اعم از

ز ا وانت بار همراه با تعداد کارگران مشخص و رانندگان با تجریبه در اختیار شما قرار داده می شود معموال -1

 .وانت بار برای جابجایی وسایل بازاری و خرید قطعه از وسایل منازل مورد استفاده قرار می گیرد

نیسان بار این وسیله نقلیه پر مصرف نیز برای حمل و نقل وسایل سبک به صورت درون شهری مورد استفاده  -2

 .تماس بگیرید رجودجاقرار میگیرد در صورت نیاز به این وسیله نقلیه می توانید با باربری 

خاور های مسقف و روباز که معموال این وسیله نقلیه پر مصرف برای اثاث کشی و جابجایی وسایل خانه و برای  -3

هنگامی که از این وسیله نقلیه برای جابجایی وسایل خود  . حمل جهیزیه عروس مورد استفاده قرار می گیرد

به این نکته توجه کنید که چیدمان درست و صحیح کارتن ها  انتخاب کرده اید بهتر است در هنگام بارچینی

ایمنی و سالمت وسایل شما را تضمین می کند برای همین کار بهتر است این امر مهم را به یک باربری با سابقه 

با فعالیت در بسیاری از پروژه های حمل و نقل  جارجودکه تجربه ای باالیی در این کار دارد قرار دهید باربری 

 .شناخته شده است جارجودبه عنوان یک باربری نمونه در 

 و ارسال کاال به سایر جارجوداستفاده از کامیون های بزرگ باربری که بیشتر برای حمل بار به خارج از شهر  -4

 .شهرستان ها مورد استفاده قرار می گیرد

 . به صورت درون شهری vip سرویس -5

  جارجودباربری 

یک جابجایی  011از صفر تا  جارجودسایل اداری و سازمانی به صورت کامال تضمینی در باربری حمل و نقل انواع و

بسپارید ما همیشه در همه حال در کنار شما هستیم تا رضایت شما  جارجودو اثاث کشی موفق را به باربری 

 . عزیزان را جلب نمایییم



  جارجودباربری

 

و نقل درون شهری به همراه تیم متخصص و کامال جوان کادری که برای کار انتخاب می شود با سابقه ترین باربری در زمینه های حمل 

همگی متاهل بوده و قابل اعتماد می باشد خانواده های عزیزی که قصد جابجایی به منزل جدیدی را دارند می تواند با اطمنان خاطر 

اده از تجهیزات کامال استاندارد و پیشرفته در بسته بندی ارسال تمامی کارهای یک اثاث کشی سخت و دشوار را به ما بسپارند استف

ورت فعالیت به ص جارجودباربری کارگر به محل خواسته شده مشاوره و راهنمایی خانواده ها قبل از جابجایی توسط متخصصین شرکت 

روزهای تعطیل شیوه های مدیریتی کامال مدرن و تاثیر بخش تقسیم کار عادالنه انتخاب کار برای تیم متناسب با  تمام وقت حتی در

 دارای – روباز و مسقف خاورهای – بار نیسان –حرفه خود دارای کادر خانم و آقا دارای انواع وسایل حمل و نقلی از قبیل وانت بار 

به مشتریان عزیز حمل بار به سایر شهرستان ها به همراه بیمه نامه و بارنامه  vip های سرویس ئهارا – ترانزیت کامیون – بار کامیونت

 معتبر دارای رانندگان با تجرربه و آشنا به مسیر و جاده ها ما در کنار شما هستیم .

 بندی  ارهای مربوط به بستهتماس بگیرید و تمامی ک جارجودباربری حمل وسایل اداری در یک روز تنها کافی است با شماره های 

وسایل را به این باربری بسپارید مدیر موظف است بار برنامه ریزی زمان و تقسیم کار بین تیم فعالیت  دوباره بازگشایی و بارچینی

ی خود را انجام دهند تیم متخصص در محل حضور یافته و بدون کوچک ترین معطلی کار خود را شروع می کنند همکاری و روحیه باال

تیم به کارها سرعت بخشیده بنابراین کار مربوط به بسته بندی با کیفیت باال انجام میگیرد باید گفت که تجهیزات و وسایلی که برای 

این امر استفاده می شود همه استاندارد بوده و ضخامت کافی را به همراه دارند رضایت بخشبودن کار را می توان از چهره مشتریان 

شنودی سبب میگردد بر تعداد مشتریان افزوده شود حمل تخصصی بار های از قبیل گاوصندق های اداری و خانگی خواند و همین خ

به همراه نیروی کمکی حمل ساید بای ساید با وانت بار حمل جهیزیه عروس با خاورهای مسقف تمامی بارها بیمه شده و در صورت بروز 

 . مشکل می توانید خسارات آن ها را بگیرید

اشین های حمل و نقل که دارای استاندارهای کافی برای یک اثاث کشی را به همره دارند به ویژه خاورها که تمامی آنها به صورت م

مرتب قسمت اتاقک آنها موکت کاری شده تا ضربه های احتمالی را ممکن از است در طول مسیر به خصوص در پیچ ها بوجود بیاید را 

ده دار چیدن بارها به پشت خاور می باشد نقش بسزایی را در حمل و نقل سالم به همراه دارد باید به حداقل برساند کسی که عه

گفت که بسته ها و کارتن های استفاده شده برای حمل وسایل باید ضخامت و مقاومت کافی را به همراه داشته باشند بسته های بزرگ 

همین امر سبب گردیده تا از فضای موجود بهترین بهره را گرفت و از طرفی  تر و سنگین تر در زیر بسته های کوچک تر قرار میگیرند

 و تجرینمس از بسیاری هرساله و باشد می تهران سابقه با  یکی از باربری های جارجودباربری دیگر سالم بودن آنها را نیز ضمانت کرد 

فه ای ما میسپارند ما امین وسایل شما بوده و شما را برای یک بازاری ها کارهای مربوط به جابجایی بارها و اثاثیه خود را به گروه حر

 . زندگی شاد همراهی می کنیم

جمع آوری و بسته نمودن وسایل ریز و شکستنی آشپزخانه همراه با لیست نمودن و کارتن نمودن تک تک آنها و استفاده از وسایل و 

 جارجود باربریوتاه ترین زمان ممکن توسط نیروی تازه نفس و خوش اخالق تجهیزات ایمنی مثل ضربه گیر ها و نایلون های حبابدار در ک

به درستی به انجام می رسد وجود تعداد زیادی شعبات در تمامی مناطق تهران باعث شده دستررسی به این باربری راحت تر از سایر 

ن یکی از دیگر امتیازات برجسته این باربری به باربری های تهران باشد استفاده از تکنیک های جدید در حمل و نقل و به روز موند

حساب می آید خاورهایی که برای حمل و نقل و جابجایی بسته ها و حمل کاالی تجاری و اداری استفاده می شود تماما موکت کاری شده 

وده و سرویس های مانند و به صورت کامال استاندارد در اختیار شما قرار داده می شود سرویس ها و خدمات به صورت شبانه روزی ب
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مشاوره دادن به خانواده های عزیز تهیه لیست برنامه ریز به صورت رایگان می باشد در کنار شما هستیم تا با افتخار به شما خدمت 

 . کنیم

زیزان کارگر مشخص متناسب به درخواست شما ع تعداد همراه به ای حره کامال صورت به  حمل بار با وانت های استاندارد و جدید

به صورت شانه روزی بوده و شما عزیزان میتوانید در هرساعت از شبانه روز که نیاز به جابجایی و  جارجودباربری فعالیت اعضای تیم 

حمل وسیله ای داشته باشید با ما در تماس باشید مشاوره رایگان جهت برنامه ریزی و نحوه جمع آوری وسایل توسط متخصصین حرفه 

به سایر شهرستان ها از کامیون های بزرگ استفاده می شود تمامی کامیون ترانزیت ها مجهز بوده و با تضمین کاالی ای جهت حمل بار 

شما عزیزان آن را به مقصد مورد نظر می رساند از دیگر حرفه های این باربری بارچینی حرفه ای بار در پشت وسائط نقلیه می باشد 

ارات به حداقل خود برسد همین امر باعث شده کارها با سرعت و دقت باالتری به انجام چیدمان صحیح وسایل سبب می شود تا خس

برسند و رضایت مشتریان از همه لحاظ جمع باشد انتقادات و پیشنهادات شما مسیر درست را نشان داده تا بتوانید نیازهای شما را 

 . بشناسیم

توانسته از بین افرادی که دارای اخالق  جارجودباربری حرفه ای و مجرب  خدمات رسانی و سرویس دهی شبانه روزی به همراه کارگران

سایسته و در حرفه حمل و بسته بندی تخصص دارند انتخاب نموده و با ارائه آموزش های الزم به تک تک آنها افرادی متخصص وارد 

ت شرکت تهیه شده و در اختیار خانواده ها قرار عرصه کار نماید سبک و شیوه باربری و حمل بار به صورت جدید کارتن ها همه از سم

داده می شوند ما در بارچین نمودن کارتن ها در پشت وانت بار و خاورهای مسقف حرفه ای بوده ایم و تالش کرده ایم از فضای موجود 

نقطه ای به نقطه دیگر حمل استفاده بهینه ای داشته باشیم استفاده صحیح این امکان را میدهد که کاال و وسایلی که قرار است از 

شود در سالمت کامل بدون کوچک ترین ضرب دیدگی به محل مورد نظر ارسال شود ارسال راننده با تجربه نیز از دیگر خدمات ما بوده 

 تا اثاثیه شما عزیزان را با انتخاب بهترین مسیر که دارای ترافیک کمتری می باشد به مقصد برساند

ادات سازنده شما عزیزان هستیم این انتقادات شماست که راه شناسایی نیازهای حمل و نقل را آسان تر می منتظر انتقادات و پیشنه 

ازلحاظ دارابودت تجهیزات  جارجودباربری   کند با تکیه بر این امر می توانیم سرویس ها و خدمات مناسبی را در اختیار شما قرار دهیم

 ببس  ری های تهران می باشد برنامه ریزی و مدیریت برنامه ها توسط مدیر گروه باربریو امکانات حمل و نقلی سرتر از سایر بارب

گردیده کارها با نظم خاصی به انجام برسند لبخند رضایت تک تک مشتریان نشان دهنده تالش ثمر بخش گروه حرفه ای این باربری 

ل نمایید تنها کافی است با شماره های تماس ما تماس می باشد همراه روزهای سخت شما هستیم بدونه دغدغه جهیزیه خود را حم

جمع  -بگیرید تا در کوتاه ترین زمان ممکن با اعزام کارگران متعهد و خوش برخورد به محل مورد نظر اقدامات الزم اعم از بسته بندی 

 نصب و چیدمان  -خدمات رانندگی  -بارچینی  -حمل تا ماشین  - آوری

ایی را داشته اید بهتر است قبل از هرگونه اقدامی به جمع آوری یک سری از سواالت را از خودتان بپرسید اگر قصد اثاث کشی و جابج

مثال اینکه چه روزی میخواهید جابجا شوید ؟ آیا می خواهید خودتان کارهای مربوط به بسته بندی را انجام هید یا می خواهید این کار 

رگری که مورد نیازتان می باشد چه تعداد است ؟ آیا عمل بازگشایی و چیدمان را در مقصد را به یک شرکت باربری بسپارید ؟تعداد کا

خودتان می خواهید انجام دهید ؟ و ... همین سواالت کمک بزرگی به راحت تر کردن کارها انجام میدهد کارتن ها را تهیه نمایید و دو 

تقسیم کار در روز اقدام به جمع آوری وسایل نمایید وسایل شکستنی از هفته مانده به اثاث کشی با یک برنامه ریزی کامال دقیق و 

حساسیت باالیی برخوردار هستند پس در بسته بندی نمودن چنین وسایلی دقت کنید و بهتر از برای به حداقل رساندن ضربه ها از 

کم نموده و با یک برچسب محتویات داخلی آن ضربه گیر های مخصوص و فوم ها استفاده نمایید بعد از اتمام کار درب کارتن ها را مح

 . را بنویسید

  

 بومهنباربری 



 بومهناتوبار 

 یباربر | بومهنوانت بار  | بومهنبسته بندی اثاثیه منزل  | BRT باربری
BRT 

 بومهنباربری 

 

  یکی از متخصص ترین باربری های شهر تهران بومهنباربری 

  دهای جدید اثاث کشی با بکارگیری مت بومهنباربری در خیابان 

  پکیج های ویژه ای برای بسته بندی در نظر گرفته است بومهنباربری در منظقه 

 دارای کارگران زبده فعال و متخصص 

  جدیدترین وسایل نقلیه ها را از ما بخواهید 

 همکاری و هماهنگی در انجام پروژه های جابجایی 

  طقبا فعالیت گسترده در تمامی منا بومهنباربری بزرگ 

  بومهننوین ترین و مجهز تری باربری 

  خاورهای مسقف را از ما بخواهید 

  را تجربه نمایید بومهنمشاوره های رایگان باربری  

می باشد اگر   بومهن با کادری زبده و حرفه ای به صورت شبانه روزی در خدمت اهالی محترم شرق  بومهنباربری 

 .منظقه ای به منطقه ی دیگر جابجا شود با ما تماس بگیریدبه یک باربری نیازمند هستید که اثاثیه از 

ما برنامه و هدف کای مون جلب رضایت شما عزیزان برای آینده و انجام کارهای باربری و بسته بندی اثاثیه می 

 تماس بومهنباشد هدف ما جلب رضایت شما در این است که هر موقع قصد اثاث کشی و جابجایی داشتید با 

م از نظر کیفیت کاری و هم از نظر قیمت خیالتان راحت باشد با توجه به اینکه تعداد باربری ها روز بگیرید و ه

به روز افزایش پیدا کرده است اما کیفیت کار به دلیل اینکه رقبا مشتری ها را از دست ندهند قیمت پایین تر 

پایین باعث می شود که در حین کار از  از قیمت تعیین شده ی اتحادیه اعالم می کنند . همین اغالم قیمت خیلی



کیفیت کار زده شود . و یا اینکه تایم انجام کار باربری را افزایش داده تا این قیمت پایین ی که ابتدا اعالم شده 

 .است را جبران کنند لذا شما عزیزان حتما در انتخاب اتوبار و مجموعه ای که ای که این کاربرانی که انجام دهند

 

  

 : خطر در کمین است بومهنی باربر

دقت فرمائید جدیدا مد شده است که تعدادی افراد از شهرستان های 

آمده و با خرید چند خط مختلف و دایورت آن به موبایل اقدام   بومهن مختلف به

می نمایند لذا این گونه افراد با اینکه هیچ   بومهن به انجام امور باربری در

ندارند باعث می شود خسارت جبران  باربری رگونه تجربه ای در انجام کا

ناپذیری به شما عزیزان شوند لذا حتما باید دقت کنید که حمل اثاثیه آن 

 . را به چه کسانی واگذار می نمائید

 

  بومهناتوبار 

 اگر مجموعه ما را قابل دونسته اید مادر کنار شما عزیزان هستیم که بهترین خدمات ممکن را برای شما عزیزان

و   بومهن به همه جای  بومهن آماده است بارهای کوچک قابل حمل شما را در داخل  بومهنباربری  ارائه دهیم

ایران حمل نماید ما سعی میکنیم در کوتاه ترین زمان ممکن بار شما را جابجا نمائیم و در هر مکان و طبقه ای آن 

عزیزان را بیمه نمائیم می دانیم که نگران هستید که  را تخلیه نمائیم با نظر شما می توانیم بار و اثاثیه شما

بارهای و اثاثیه شما بدون کم ترین صدمه ای جابجا شود ما سعی مان را میکنیم که رضایت شما عزیزان را کسب 

نمائیم به شما عزیزان پیشنهاد میکنیم که حتما از مشاوره ما استفاده نمائید ما در حین مشاوره نکات مهم را 

بارگیری به شما عزیزان پیشنهاد خواهیم داشت قبل از تمام حتما مقصد و مبدا خود را مشخص نمائید  قبل از



بدانید که در طبقه چندم قرار است اثاثیه منتقل شود آیا امکان انتقال بارها از طریق راه پله وجود دارد آیا 

واهد داد یا نه حتما قبل از تماس با نگهبان و مدیریت ساختمان اجازه تخلیه و بارگیری را در ساعت مشخص خ

ما مجوز الزم را جهت باربری از مبدا از مدیریت ساختمان را بگیرید پس همین مجوز تخلیه اثاثیه را نیز از مقصد 

 . و از مدیریت و نگهبانی است بار در انجا تخلیه شود اعالم فرمائید

 بومهناتوبار 

اد اعتماد کرده و قول اعالم هزینه خیلی پایین تر جابجایی را شنیده و دیده شده است که کسانی به این افر

خورده اند و باعث شده است که بعدا در حین انجام باربری با مشکالت عدیده ای گرفتار شوند مثال توجه کنید 

که این افراد هیچ گونه دفتر و دستکی ندارند و به هر نحو ممکن است و به آینده ی آن هیچ توجه ی 

که دارای مجوز نباشند هیچ گونه ترسی از ایجاد مشکل برای مردم ندارند چون که هیچ جا  ربری هاییبا ندارند

مورد پاسخگو نیستند و زیر نظر ارگان خاصی نیستند که اگر شما عزیزان شکایتی دارند قابل پیشگیری و دریافت 

 . خسارت های احتمالی باشد

 بومهنباربری 

تمام محالت   بومهن را انجام می دهد و هم کار جابجایی و حمل و نقل آن را از مبدا هم کار بسته بندی اثاثیه منزل

حمل بار بین شهری را نیز انجام می دهد اگر بار شما   بومهناتوبار  به مقصد تمام مناطق تهران و ایران با بومهن

امل و مجهز می باشد در ضمن به دیگر شهر ها جابجا شود و سائط نقلیه ما دارای وسایل ک  بومهن قرار است از

شما می توانید درخواست خاور مسقف نیز نمائید کافی است قبل از هرکاری با کارشناس های مشاوره الزم را 

انجام دهید تا به نتیجه الزم هم در رابطه با هزینه هم از نظر کادری که الزم است بار شما از ممبدا به مقصد 

جابجایی بار به یک وسیله نقلیه با راننده به یک بارچین حرفه ای تا در این بارگیری شوند در فرآیند انتقال و 

زمینه سابقه طوالنی داشته باشد که به دقت بارها ا روی هم بچیند تا کم تر آسیب ممکن را در هگام حمل و 

 .جابجایی داشته باشد

 

  بومهنباربری 



  بومهن  اتوبار

 : شرفته ترین تجهیزات بسته بندی و حمل بارهای سنگین اعم ازمتخصص اثاث کشی همراه با جدیدترین و پی

  لباسشویی مبلمان سلطنتی و راحتی انواع میز ناهار خوری هم چوبی

 و هم شیشه ای

 ساید بای ساید 

 انواع گاوصندق های اداری و خانگی 

 فرش تجهیزات اتاق پذیرایی شامل لوستر 

 و انواع مجستمه های گرانقیمت 

 ستنیجابجایی وسایل شک 

 ..همراه با بیمه نامه معتبر جابجایی و حمل وسایل آشپزخانه و

  بومهناتوبار 

  بومهنباربری 

به صورت شبانه روزی همراه با یک مشاوره فوق العاده کارساز برای خانواده هایی که میخواهند یک اثاث کشی 

ه همراه دارد این است خانوم خانه موفقی را داشته باشند مشاوره دادن به خانواده ها یک امتیاز بزرگی که ب

میتواند به راحتی برنامه ریزی کرده و کارها را در زمان مشخص و بدون سردرگمی به انجام برساند داشتن یک 

هدف مشخص همراه با یک برنامه ریزی موفق راحتی را به همراه دارد که سبب آسان تر شدن این اثاث کشی 

در این مجموعه در ال فعالیت کردن می باشند مانند یک دوست صمیمی می شود تمامی کارکنان و افرادی که 

بوده و توانسته اند با ارتباط و رابطه صمیمی کیفیت و سرعت عمل در کارها باال رفته و کارها به صورت عادالنه 

ساعتهدر کنار شما  42بین کادر حرفه ای تقسیم شده و در تایم مشخص شده به اتمام برسند ما به صورت 

هستیم تایک اثاث کشی خارق العاده ای را تجربه کنید و از آن به عنوان یک خاطره شیرین یاد کنید بهتر است 

برای بسته بندی کردن وسایل شکستنی و حساس از کارتن هایی مناسب که دارای ضخامت باالیی دارند و به 

 . صورت ضد آب هستند استفاده نمایید

  بومهنباربری 

کارتن ها به خصوص متناسب با ابعاد وسایل سبب می شود سرعت در جمع آوری وسایل باال استفاده صحیح از 

توانسته اند با سپری   بومهناتوبار  رفته و روند کار با کیفیت بهتری به جلو رود تیم حرفه ای بسته بندی در



م شما عزیزان می نمودن آموزش های الزم برای ایمنی کار در بسته بندی یک بسته بندی حرفه ای را تقدی

توانسته اولین باربری باشد که با دارا  بومهنبا دارا بودن شعبات متعدد در تمامی مناطق   بومهنباربری  کند

 ا عزیزان می کند تنها کافیبودن شماره های رند و با سال ها سابقه درخشان خدمات منحصر بفردی را تقدیم شم

است گوشی را برداشته و با شماره هایی که در اختیار شما عزیزان قرار می گیرد تماس بگیرید. تا تیم حرفه 

ضر شده و خدمات خود را در اختیار شما همراه با وسایل و تجهیزات الزم در محل مورد نظر حا   بومهنباربری  ای

 . قرار می دهد

 

   بومهناتوبار 

 : دارای وسایل نقلیه استاندار اعم از

وانت بار همراه با تعداد کارگران مشخص و رانندگان با تجریبه در اختیار شما قرار داده می شود معموال از  -1

 .سایل منازل مورد استفاده قرار می گیردوانت بار برای جابجایی وسایل بازاری و خرید قطعه از و

نیسان بار این وسیله نقلیه پر مصرف نیز برای حمل و نقل وسایل سبک به صورت درون شهری مورد استفاده  -2

 .تماس بگیرید بومهنقرار میگیرد در صورت نیاز به این وسیله نقلیه می توانید با باربری 

وسیله نقلیه پر مصرف برای اثاث کشی و جابجایی وسایل خانه و برای  خاور های مسقف و روباز که معموال این -3

هنگامی که از این وسیله نقلیه برای جابجایی وسایل خود  . حمل جهیزیه عروس مورد استفاده قرار می گیرد

انتخاب کرده اید بهتر است در هنگام بارچینی به این نکته توجه کنید که چیدمان درست و صحیح کارتن ها 

منی و سالمت وسایل شما را تضمین می کند برای همین کار بهتر است این امر مهم را به یک باربری با سابقه ای

با فعالیت در بسیاری از پروژه های حمل و نقل به  بومهنکه تجربه ای باالیی در این کار دارد قرار دهید باربری 

 .شناخته شده است بومهنعنوان یک باربری نمونه در 

 و ارسال کاال به سایر بومهناده از کامیون های بزرگ باربری که بیشتر برای حمل بار به خارج از شهر استف -4

 .شهرستان ها مورد استفاده قرار می گیرد
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 . به صورت درون شهری vip سرویس -5

  بومهنباربری 

یک جابجایی  011صفر تا  از بومهنحمل و نقل انواع وسایل اداری و سازمانی به صورت کامال تضمینی در باربری 

بسپارید ما همیشه در همه حال در کنار شما هستیم تا رضایت شما  بومهنو اثاث کشی موفق را به باربری 

 . عزیزان را جلب نمایییم

  بومهنباربری

 

د ار انتخاب می شوبا سابقه ترین باربری در زمینه های حمل و نقل درون شهری به همراه تیم متخصص و کامال جوان کادری که برای ک

همگی متاهل بوده و قابل اعتماد می باشد خانواده های عزیزی که قصد جابجایی به منزل جدیدی را دارند می تواند با اطمنان خاطر 

تمامی کارهای یک اثاث کشی سخت و دشوار را به ما بسپارند استفاده از تجهیزات کامال استاندارد و پیشرفته در بسته بندی ارسال 

ورت فعالیت به ص بومهنباربری گر به محل خواسته شده مشاوره و راهنمایی خانواده ها قبل از جابجایی توسط متخصصین شرکت کار

عادالنه انتخاب کار برای تیم متناسب با تمام وقت حتی در روزهای تعطیل شیوه های مدیریتی کامال مدرن و تاثیر بخش تقسیم کار 

 دارای – روباز و مسقف خاورهای – بار نیسان –حرفه خود دارای کادر خانم و آقا دارای انواع وسایل حمل و نقلی از قبیل وانت بار 

مراه بیمه نامه و بارنامه به مشتریان عزیز حمل بار به سایر شهرستان ها به ه vip های سرویس ارائه – ترانزیت کامیون – بار کامیونت

 معتبر دارای رانندگان با تجرربه و آشنا به مسیر و جاده ها ما در کنار شما هستیم .

 بارچینی بندی  تماس بگیرید و تمامی کارهای مربوط به بسته بومهنباربری حمل وسایل اداری در یک روز تنها کافی است با شماره های 

ین باربری بسپارید مدیر موظف است بار برنامه ریزی زمان و تقسیم کار بین تیم فعالیت خود را انجام وسایل را به ا دوباره بازگشایی و

دهند تیم متخصص در محل حضور یافته و بدون کوچک ترین معطلی کار خود را شروع می کنند همکاری و روحیه باالی تیم به کارها 

فیت باال انجام میگیرد باید گفت که تجهیزات و وسایلی که برای این امر استفاده سرعت بخشیده بنابراین کار مربوط به بسته بندی با کی

می شود همه استاندارد بوده و ضخامت کافی را به همراه دارند رضایت بخشبودن کار را می توان از چهره مشتریان خواند و همین 

قبیل گاوصندق های اداری و خانگی به همراه نیروی  خشنودی سبب میگردد بر تعداد مشتریان افزوده شود حمل تخصصی بار های از

کمکی حمل ساید بای ساید با وانت بار حمل جهیزیه عروس با خاورهای مسقف تمامی بارها بیمه شده و در صورت بروز مشکل می 

 . توانید خسارات آن ها را بگیرید

به همره دارند به ویژه خاورها که تمامی آنها به صورت ماشین های حمل و نقل که دارای استاندارهای کافی برای یک اثاث کشی را 

مرتب قسمت اتاقک آنها موکت کاری شده تا ضربه های احتمالی را ممکن از است در طول مسیر به خصوص در پیچ ها بوجود بیاید را 

سالم به همراه دارد باید به حداقل برساند کسی که عهده دار چیدن بارها به پشت خاور می باشد نقش بسزایی را در حمل و نقل 

گفت که بسته ها و کارتن های استفاده شده برای حمل وسایل باید ضخامت و مقاومت کافی را به همراه داشته باشند بسته های بزرگ 

ی فتر و سنگین تر در زیر بسته های کوچک تر قرار میگیرند همین امر سبب گردیده تا از فضای موجود بهترین بهره را گرفت و از طر

 و تجرینمس از بسیاری هرساله و باشد می تهران سابقه با  یکی از باربری های بومهنباربری دیگر سالم بودن آنها را نیز ضمانت کرد 

https://www.brtbar.com/brtbar.com/freighttehranno


بازاری ها کارهای مربوط به جابجایی بارها و اثاثیه خود را به گروه حرفه ای ما میسپارند ما امین وسایل شما بوده و شما را برای یک 

 . د همراهی می کنیمزندگی شا

جمع آوری و بسته نمودن وسایل ریز و شکستنی آشپزخانه همراه با لیست نمودن و کارتن نمودن تک تک آنها و استفاده از وسایل و 

 بومهن باربریتجهیزات ایمنی مثل ضربه گیر ها و نایلون های حبابدار در کوتاه ترین زمان ممکن توسط نیروی تازه نفس و خوش اخالق 

ه درستی به انجام می رسد وجود تعداد زیادی شعبات در تمامی مناطق تهران باعث شده دستررسی به این باربری راحت تر از سایر ب

باربری های تهران باشد استفاده از تکنیک های جدید در حمل و نقل و به روز موندن یکی از دیگر امتیازات برجسته این باربری به 

برای حمل و نقل و جابجایی بسته ها و حمل کاالی تجاری و اداری استفاده می شود تماما موکت کاری شده  حساب می آید خاورهایی که

و به صورت کامال استاندارد در اختیار شما قرار داده می شود سرویس ها و خدمات به صورت شبانه روزی بوده و سرویس های مانند 

امه ریز به صورت رایگان می باشد در کنار شما هستیم تا با افتخار به شما خدمت مشاوره دادن به خانواده های عزیز تهیه لیست برن

 . کنیم

کارگر مشخص متناسب به درخواست شما عزیزان  تعداد همراه به ای حره کامال صورت به  حمل بار با وانت های استاندارد و جدید

یزان میتوانید در هرساعت از شبانه روز که نیاز به جابجایی و به صورت شانه روزی بوده و شما عز بومهنباربری فعالیت اعضای تیم 

حمل وسیله ای داشته باشید با ما در تماس باشید مشاوره رایگان جهت برنامه ریزی و نحوه جمع آوری وسایل توسط متخصصین حرفه 

انزیت ها مجهز بوده و با تضمین کاالی ای جهت حمل بار به سایر شهرستان ها از کامیون های بزرگ استفاده می شود تمامی کامیون تر

شما عزیزان آن را به مقصد مورد نظر می رساند از دیگر حرفه های این باربری بارچینی حرفه ای بار در پشت وسائط نقلیه می باشد 

 به انجام چیدمان صحیح وسایل سبب می شود تا خسارات به حداقل خود برسد همین امر باعث شده کارها با سرعت و دقت باالتری

برسند و رضایت مشتریان از همه لحاظ جمع باشد انتقادات و پیشنهادات شما مسیر درست را نشان داده تا بتوانید نیازهای شما را 

 . بشناسیم

توانسته از بین افرادی که دارای اخالق  بومهنباربری خدمات رسانی و سرویس دهی شبانه روزی به همراه کارگران حرفه ای و مجرب 

یسته و در حرفه حمل و بسته بندی تخصص دارند انتخاب نموده و با ارائه آموزش های الزم به تک تک آنها افرادی متخصص وارد سا

عرصه کار نماید سبک و شیوه باربری و حمل بار به صورت جدید کارتن ها همه از سمت شرکت تهیه شده و در اختیار خانواده ها قرار 

نمودن کارتن ها در پشت وانت بار و خاورهای مسقف حرفه ای بوده ایم و تالش کرده ایم از فضای موجود  داده می شوند ما در بارچین

استفاده بهینه ای داشته باشیم استفاده صحیح این امکان را میدهد که کاال و وسایلی که قرار است از نقطه ای به نقطه دیگر حمل 

ه محل مورد نظر ارسال شود ارسال راننده با تجربه نیز از دیگر خدمات ما بوده شود در سالمت کامل بدون کوچک ترین ضرب دیدگی ب

 تا اثاثیه شما عزیزان را با انتخاب بهترین مسیر که دارای ترافیک کمتری می باشد به مقصد برساند

می  ی حمل و نقل را آسان ترمنتظر انتقادات و پیشنهادات سازنده شما عزیزان هستیم این انتقادات شماست که راه شناسایی نیازها 

ازلحاظ دارابودت تجهیزات  بومهنباربری   کند با تکیه بر این امر می توانیم سرویس ها و خدمات مناسبی را در اختیار شما قرار دهیم

 ببس  بریو امکانات حمل و نقلی سرتر از سایر باربری های تهران می باشد برنامه ریزی و مدیریت برنامه ها توسط مدیر گروه بار

گردیده کارها با نظم خاصی به انجام برسند لبخند رضایت تک تک مشتریان نشان دهنده تالش ثمر بخش گروه حرفه ای این باربری 

می باشد همراه روزهای سخت شما هستیم بدونه دغدغه جهیزیه خود را حمل نمایید تنها کافی است با شماره های تماس ما تماس 

جمع  -ین زمان ممکن با اعزام کارگران متعهد و خوش برخورد به محل مورد نظر اقدامات الزم اعم از بسته بندی بگیرید تا در کوتاه تر

 نصب و چیدمان  -خدمات رانندگی  -بارچینی  -حمل تا ماشین  - آوری

واالت را از خودتان بپرسید اگر قصد اثاث کشی و جابجایی را داشته اید بهتر است قبل از هرگونه اقدامی به جمع آوری یک سری از س

مثال اینکه چه روزی میخواهید جابجا شوید ؟ آیا می خواهید خودتان کارهای مربوط به بسته بندی را انجام هید یا می خواهید این کار 

قصد را در مرا به یک شرکت باربری بسپارید ؟تعداد کارگری که مورد نیازتان می باشد چه تعداد است ؟ آیا عمل بازگشایی و چیدمان 

خودتان می خواهید انجام دهید ؟ و ... همین سواالت کمک بزرگی به راحت تر کردن کارها انجام میدهد کارتن ها را تهیه نمایید و دو 

هفته مانده به اثاث کشی با یک برنامه ریزی کامال دقیق و تقسیم کار در روز اقدام به جمع آوری وسایل نمایید وسایل شکستنی از 

باالیی برخوردار هستند پس در بسته بندی نمودن چنین وسایلی دقت کنید و بهتر از برای به حداقل رساندن ضربه ها از  حساسیت



ضربه گیر های مخصوص و فوم ها استفاده نمایید بعد از اتمام کار درب کارتن ها را محکم نموده و با یک برچسب محتویات داخلی آن 

 . را بنویسید

  

 رودهنباربری 

 رودهنوبار ات

 باربری | رودهنوانت بار  | رودهنبسته بندی اثاثیه منزل  | BRT باربری

BRT 

 رودهنباربری 

 

  یکی از متخصص ترین باربری های شهر تهران رودهنباربری 

  با بکارگیری متدهای جدید اثاث کشی  رودهنباربری در خیابان 

  ندی در نظر گرفته استپکیج های ویژه ای برای بسته ب رودهنباربری در منظقه 

 دارای کارگران زبده فعال و متخصص 

  جدیدترین وسایل نقلیه ها را از ما بخواهید 

 همکاری و هماهنگی در انجام پروژه های جابجایی 

  با فعالیت گسترده در تمامی مناطق رودهنباربری بزرگ 

  رودهننوین ترین و مجهز تری باربری 

  خاورهای مسقف را از ما بخواهید 

 را تجربه نمایید رودهناوره های رایگان باربری مش  



می باشد   رودهن با کادری زبده و حرفه ای به صورت شبانه روزی در خدمت اهالی محترم شرق  رودهنباربری 

 .اگر به یک باربری نیازمند هستید که اثاثیه از منظقه ای به منطقه ی دیگر جابجا شود با ما تماس بگیرید

کای مون جلب رضایت شما عزیزان برای آینده و انجام کارهای باربری و بسته بندی اثاثیه می ما برنامه و هدف 

 تماس رودهنباشد هدف ما جلب رضایت شما در این است که هر موقع قصد اثاث کشی و جابجایی داشتید با 

ه تعداد باربری ها روز بگیرید و هم از نظر کیفیت کاری و هم از نظر قیمت خیالتان راحت باشد با توجه به اینک

به روز افزایش پیدا کرده است اما کیفیت کار به دلیل اینکه رقبا مشتری ها را از دست ندهند قیمت پایین تر 

از قیمت تعیین شده ی اتحادیه اعالم می کنند . همین اغالم قیمت خیلی پایین باعث می شود که در حین کار از 

م انجام کار باربری را افزایش داده تا این قیمت پایین ی که ابتدا اعالم شده کیفیت کار زده شود . و یا اینکه تای

 .است را جبران کنند لذا شما عزیزان حتما در انتخاب اتوبار و مجموعه ای که ای که این کاربرانی که انجام دهند

 

  

 : خطر در کمین است رودهنباربری 

از شهرستان های  دقت فرمائید جدیدا مد شده است که تعدادی افراد

آمده و با خرید چند خط مختلف و دایورت آن به موبایل   رودهن مختلف به

می نمایند لذا این گونه افراد با اینکه   رودهن اقدام به انجام امور باربری در

ندارند باعث می شود خسارت  باربری هیچ گونه تجربه ای در انجام کار

حتما باید دقت کنید که حمل  جبران ناپذیری به شما عزیزان شوند لذا

 . اثاثیه آن را به چه کسانی واگذار می نمائید

 

  رودهناتوبار 



اگر مجموعه ما را قابل دونسته اید مادر کنار شما عزیزان هستیم که بهترین خدمات ممکن را برای شما عزیزان 

و   رودهن به همه جای  رودهن لآماده است بارهای کوچک قابل حمل شما را در داخ  رودهنباربری  ارائه دهیم

ایران حمل نماید ما سعی میکنیم در کوتاه ترین زمان ممکن بار شما را جابجا نمائیم و در هر مکان و طبقه ای آن 

را تخلیه نمائیم با نظر شما می توانیم بار و اثاثیه شما عزیزان را بیمه نمائیم می دانیم که نگران هستید که 

بدون کم ترین صدمه ای جابجا شود ما سعی مان را میکنیم که رضایت شما عزیزان را کسب بارهای و اثاثیه شما 

نمائیم به شما عزیزان پیشنهاد میکنیم که حتما از مشاوره ما استفاده نمائید ما در حین مشاوره نکات مهم را 

ا خود را مشخص نمائید قبل از بارگیری به شما عزیزان پیشنهاد خواهیم داشت قبل از تمام حتما مقصد و مبد

بدانید که در طبقه چندم قرار است اثاثیه منتقل شود آیا امکان انتقال بارها از طریق راه پله وجود دارد آیا 

نگهبان و مدیریت ساختمان اجازه تخلیه و بارگیری را در ساعت مشخص خواهد داد یا نه حتما قبل از تماس با 

از مدیریت ساختمان را بگیرید پس همین مجوز تخلیه اثاثیه را نیز از مقصد ما مجوز الزم را جهت باربری از مبدا 

 . و از مدیریت و نگهبانی است بار در انجا تخلیه شود اعالم فرمائید

 رودهناتوبار 

شنیده و دیده شده است که کسانی به این افراد اعتماد کرده و قول اعالم هزینه خیلی پایین تر جابجایی را 

باعث شده است که بعدا در حین انجام باربری با مشکالت عدیده ای گرفتار شوند مثال توجه کنید خورده اند و 

که این افراد هیچ گونه دفتر و دستکی ندارند و به هر نحو ممکن است و به آینده ی آن هیچ توجه ی 

دارند چون که هیچ جا که دارای مجوز نباشند هیچ گونه ترسی از ایجاد مشکل برای مردم ن باربری هایی ندارند

مورد پاسخگو نیستند و زیر نظر ارگان خاصی نیستند که اگر شما عزیزان شکایتی دارند قابل پیشگیری و دریافت 

 . خسارت های احتمالی باشد

 رودهنباربری 

م تما  رودهن هم کار بسته بندی اثاثیه منزل را انجام می دهد و هم کار جابجایی و حمل و نقل آن را از مبدا

حمل بار بین شهری را نیز انجام می دهد اگر   رودهناتوبار  به مقصد تمام مناطق تهران و ایران با رودهنمحالت 

به دیگر شهر ها جابجا شود و سائط نقلیه ما دارای وسایل کامل و مجهز می باشد در   رودهن بار شما قرار است از

افی است قبل از هرکاری با کارشناس های مشاوره الزم ضمن شما می توانید درخواست خاور مسقف نیز نمائید ک

را انجام دهید تا به نتیجه الزم هم در رابطه با هزینه هم از نظر کادری که الزم است بار شما از ممبدا به مقصد 

 بارگیری شوند در فرآیند انتقال و جابجایی بار به یک وسیله نقلیه با راننده به یک بارچین حرفه ای تا در این

زمینه سابقه طوالنی داشته باشد که به دقت بارها ا روی هم بچیند تا کم تر آسیب ممکن را در هگام حمل و 

 .جابجایی داشته باشد



 

  رودهنباربری 

  رودهن  اتوبار

 : متخصص اثاث کشی همراه با جدیدترین و پیشرفته ترین تجهیزات بسته بندی و حمل بارهای سنگین اعم از

 ان سلطنتی و راحتی انواع میز ناهار خوری هم چوبی لباسشویی مبلم

 و هم شیشه ای

 ساید بای ساید 

 انواع گاوصندق های اداری و خانگی 

 فرش تجهیزات اتاق پذیرایی شامل لوستر 

 و انواع مجستمه های گرانقیمت 

 جابجایی وسایل شکستنی 

 ..همراه با بیمه نامه معتبر جابجایی و حمل وسایل آشپزخانه و

  رودهناتوبار 

  رودهنباربری 

به صورت شبانه روزی همراه با یک مشاوره فوق العاده کارساز برای خانواده هایی که میخواهند یک اثاث کشی 

موفقی را داشته باشند مشاوره دادن به خانواده ها یک امتیاز بزرگی که به همراه دارد این است خانوم خانه 

رها را در زمان مشخص و بدون سردرگمی به انجام برساند داشتن یک میتواند به راحتی برنامه ریزی کرده و کا

هدف مشخص همراه با یک برنامه ریزی موفق راحتی را به همراه دارد که سبب آسان تر شدن این اثاث کشی 



می شود تمامی کارکنان و افرادی که در این مجموعه در ال فعالیت کردن می باشند مانند یک دوست صمیمی 

انسته اند با ارتباط و رابطه صمیمی کیفیت و سرعت عمل در کارها باال رفته و کارها به صورت عادالنه بوده و تو

ساعتهدر کنار شما  42بین کادر حرفه ای تقسیم شده و در تایم مشخص شده به اتمام برسند ما به صورت 

اطره شیرین یاد کنید بهتر است هستیم تایک اثاث کشی خارق العاده ای را تجربه کنید و از آن به عنوان یک خ

برای بسته بندی کردن وسایل شکستنی و حساس از کارتن هایی مناسب که دارای ضخامت باالیی دارند و به 

 . صورت ضد آب هستند استفاده نمایید

  رودهنباربری 

باال  یلاستفاده صحیح از کارتن ها به خصوص متناسب با ابعاد وسایل سبب می شود سرعت در جمع آوری وسا

توانسته اند با سپری   رودهناتوبار  رفته و روند کار با کیفیت بهتری به جلو رود تیم حرفه ای بسته بندی در

نمودن آموزش های الزم برای ایمنی کار در بسته بندی یک بسته بندی حرفه ای را تقدیم شما عزیزان می 

توانسته اولین باربری باشد که با دارا  رودهنبا دارا بودن شعبات متعدد در تمامی مناطق   رودهنباربری  کند

بودن شماره های رند و با سال ها سابقه درخشان خدمات منحصر بفردی را تقدیم شما عزیزان می کند تنها کافی 

تیار شما عزیزان قرار می گیرد تماس بگیرید. تا تیم حرفه است گوشی را برداشته و با شماره هایی که در اخ

همراه با وسایل و تجهیزات الزم در محل مورد نظر حاضر شده و خدمات خود را در اختیار    رودهنباربری  ای

 . شما قرار می دهد

 

   رودهناتوبار 

 : ای وسایل نقلیه استاندار اعم ازدار

وانت بار همراه با تعداد کارگران مشخص و رانندگان با تجریبه در اختیار شما قرار داده می شود معموال از  -1

 .وانت بار برای جابجایی وسایل بازاری و خرید قطعه از وسایل منازل مورد استفاده قرار می گیرد

مصرف نیز برای حمل و نقل وسایل سبک به صورت درون شهری مورد استفاده نیسان بار این وسیله نقلیه پر  -2

 .تماس بگیرید رودهنقرار میگیرد در صورت نیاز به این وسیله نقلیه می توانید با باربری 
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خاور های مسقف و روباز که معموال این وسیله نقلیه پر مصرف برای اثاث کشی و جابجایی وسایل خانه و برای  -3

هنگامی که از این وسیله نقلیه برای جابجایی وسایل خود  . زیه عروس مورد استفاده قرار می گیردحمل جهی

انتخاب کرده اید بهتر است در هنگام بارچینی به این نکته توجه کنید که چیدمان درست و صحیح کارتن ها 

ه هم را به یک باربری با سابقایمنی و سالمت وسایل شما را تضمین می کند برای همین کار بهتر است این امر م

با فعالیت در بسیاری از پروژه های حمل و نقل  رودهنکه تجربه ای باالیی در این کار دارد قرار دهید باربری 

 .شناخته شده است رودهنبه عنوان یک باربری نمونه در 

و ارسال کاال به سایر  هنروداستفاده از کامیون های بزرگ باربری که بیشتر برای حمل بار به خارج از شهر  -4

 .شهرستان ها مورد استفاده قرار می گیرد

 . به صورت درون شهری vip سرویس -5

  رودهنباربری 

یک جابجایی  011از صفر تا  رودهنحمل و نقل انواع وسایل اداری و سازمانی به صورت کامال تضمینی در باربری 

میشه در همه حال در کنار شما هستیم تا رضایت شما بسپارید ما ه رودهنو اثاث کشی موفق را به باربری 

 . عزیزان را جلب نمایییم

  رودهنباربری

 

با سابقه ترین باربری در زمینه های حمل و نقل درون شهری به همراه تیم متخصص و کامال جوان کادری که برای کار انتخاب می شود 

زی که قصد جابجایی به منزل جدیدی را دارند می تواند با اطمنان خاطر همگی متاهل بوده و قابل اعتماد می باشد خانواده های عزی

تمامی کارهای یک اثاث کشی سخت و دشوار را به ما بسپارند استفاده از تجهیزات کامال استاندارد و پیشرفته در بسته بندی ارسال 

رت فعالیت به صو رودهنباربری متخصصین شرکت کارگر به محل خواسته شده مشاوره و راهنمایی خانواده ها قبل از جابجایی توسط 

تمام وقت حتی در روزهای تعطیل شیوه های مدیریتی کامال مدرن و تاثیر بخش تقسیم کار عادالنه انتخاب کار برای تیم متناسب با 

 دارای – روباز و مسقف خاورهای – بار نیسان –ارای انواع وسایل حمل و نقلی از قبیل وانت بار حرفه خود دارای کادر خانم و آقا د

به مشتریان عزیز حمل بار به سایر شهرستان ها به همراه بیمه نامه و بارنامه  vip های سرویس ارائه – ترانزیت کامیون – بار کامیونت

 و جاده ها ما در کنار شما هستیم . معتبر دارای رانندگان با تجرربه و آشنا به مسیر

 بندی  تماس بگیرید و تمامی کارهای مربوط به بسته رودهنباربری حمل وسایل اداری در یک روز تنها کافی است با شماره های 

م فعالیت یوسایل را به این باربری بسپارید مدیر موظف است بار برنامه ریزی زمان و تقسیم کار بین ت دوباره بازگشایی و بارچینی

خود را انجام دهند تیم متخصص در محل حضور یافته و بدون کوچک ترین معطلی کار خود را شروع می کنند همکاری و روحیه باالی 

تیم به کارها سرعت بخشیده بنابراین کار مربوط به بسته بندی با کیفیت باال انجام میگیرد باید گفت که تجهیزات و وسایلی که برای 
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فاده می شود همه استاندارد بوده و ضخامت کافی را به همراه دارند رضایت بخشبودن کار را می توان از چهره مشتریان این امر است

خواند و همین خشنودی سبب میگردد بر تعداد مشتریان افزوده شود حمل تخصصی بار های از قبیل گاوصندق های اداری و خانگی 

با وانت بار حمل جهیزیه عروس با خاورهای مسقف تمامی بارها بیمه شده و در صورت بروز به همراه نیروی کمکی حمل ساید بای ساید 

 . مشکل می توانید خسارات آن ها را بگیرید

ماشین های حمل و نقل که دارای استاندارهای کافی برای یک اثاث کشی را به همره دارند به ویژه خاورها که تمامی آنها به صورت 

ا موکت کاری شده تا ضربه های احتمالی را ممکن از است در طول مسیر به خصوص در پیچ ها بوجود بیاید را مرتب قسمت اتاقک آنه

به حداقل برساند کسی که عهده دار چیدن بارها به پشت خاور می باشد نقش بسزایی را در حمل و نقل سالم به همراه دارد باید 

ل وسایل باید ضخامت و مقاومت کافی را به همراه داشته باشند بسته های بزرگ گفت که بسته ها و کارتن های استفاده شده برای حم

تر و سنگین تر در زیر بسته های کوچک تر قرار میگیرند همین امر سبب گردیده تا از فضای موجود بهترین بهره را گرفت و از طرفی 

 و تجرینمس از بسیاری هرساله و باشد می تهران سابقه با  یکی از باربری های رودهنباربری دیگر سالم بودن آنها را نیز ضمانت کرد 

بازاری ها کارهای مربوط به جابجایی بارها و اثاثیه خود را به گروه حرفه ای ما میسپارند ما امین وسایل شما بوده و شما را برای یک 

 . زندگی شاد همراهی می کنیم

مراه با لیست نمودن و کارتن نمودن تک تک آنها و استفاده از وسایل و جمع آوری و بسته نمودن وسایل ریز و شکستنی آشپزخانه ه

 رودهن باربریتجهیزات ایمنی مثل ضربه گیر ها و نایلون های حبابدار در کوتاه ترین زمان ممکن توسط نیروی تازه نفس و خوش اخالق 

عث شده دستررسی به این باربری راحت تر از سایر به درستی به انجام می رسد وجود تعداد زیادی شعبات در تمامی مناطق تهران با

باربری های تهران باشد استفاده از تکنیک های جدید در حمل و نقل و به روز موندن یکی از دیگر امتیازات برجسته این باربری به 

شود تماما موکت کاری شده  حساب می آید خاورهایی که برای حمل و نقل و جابجایی بسته ها و حمل کاالی تجاری و اداری استفاده می

و به صورت کامال استاندارد در اختیار شما قرار داده می شود سرویس ها و خدمات به صورت شبانه روزی بوده و سرویس های مانند 

مت دمشاوره دادن به خانواده های عزیز تهیه لیست برنامه ریز به صورت رایگان می باشد در کنار شما هستیم تا با افتخار به شما خ

 . کنیم

کارگر مشخص متناسب به درخواست شما عزیزان  تعداد همراه به ای حره کامال صورت به  حمل بار با وانت های استاندارد و جدید

به صورت شانه روزی بوده و شما عزیزان میتوانید در هرساعت از شبانه روز که نیاز به جابجایی و  رودهنباربری فعالیت اعضای تیم 

داشته باشید با ما در تماس باشید مشاوره رایگان جهت برنامه ریزی و نحوه جمع آوری وسایل توسط متخصصین حرفه  حمل وسیله ای

ای جهت حمل بار به سایر شهرستان ها از کامیون های بزرگ استفاده می شود تمامی کامیون ترانزیت ها مجهز بوده و با تضمین کاالی 

می رساند از دیگر حرفه های این باربری بارچینی حرفه ای بار در پشت وسائط نقلیه می باشد شما عزیزان آن را به مقصد مورد نظر 

چیدمان صحیح وسایل سبب می شود تا خسارات به حداقل خود برسد همین امر باعث شده کارها با سرعت و دقت باالتری به انجام 

دات شما مسیر درست را نشان داده تا بتوانید نیازهای شما را برسند و رضایت مشتریان از همه لحاظ جمع باشد انتقادات و پیشنها

 . بشناسیم

توانسته از بین افرادی که دارای اخالق  رودهنباربری خدمات رسانی و سرویس دهی شبانه روزی به همراه کارگران حرفه ای و مجرب 

ش های الزم به تک تک آنها افرادی متخصص وارد سایسته و در حرفه حمل و بسته بندی تخصص دارند انتخاب نموده و با ارائه آموز

عرصه کار نماید سبک و شیوه باربری و حمل بار به صورت جدید کارتن ها همه از سمت شرکت تهیه شده و در اختیار خانواده ها قرار 

کرده ایم از فضای موجود  داده می شوند ما در بارچین نمودن کارتن ها در پشت وانت بار و خاورهای مسقف حرفه ای بوده ایم و تالش

استفاده بهینه ای داشته باشیم استفاده صحیح این امکان را میدهد که کاال و وسایلی که قرار است از نقطه ای به نقطه دیگر حمل 

ه دشود در سالمت کامل بدون کوچک ترین ضرب دیدگی به محل مورد نظر ارسال شود ارسال راننده با تجربه نیز از دیگر خدمات ما بو

 تا اثاثیه شما عزیزان را با انتخاب بهترین مسیر که دارای ترافیک کمتری می باشد به مقصد برساند

منتظر انتقادات و پیشنهادات سازنده شما عزیزان هستیم این انتقادات شماست که راه شناسایی نیازهای حمل و نقل را آسان تر می  

ازلحاظ دارابودت تجهیزات  رودهنباربری   خدمات مناسبی را در اختیار شما قرار دهیمکند با تکیه بر این امر می توانیم سرویس ها و 

 ببس  و امکانات حمل و نقلی سرتر از سایر باربری های تهران می باشد برنامه ریزی و مدیریت برنامه ها توسط مدیر گروه باربری



ریان نشان دهنده تالش ثمر بخش گروه حرفه ای این باربری گردیده کارها با نظم خاصی به انجام برسند لبخند رضایت تک تک مشت

می باشد همراه روزهای سخت شما هستیم بدونه دغدغه جهیزیه خود را حمل نمایید تنها کافی است با شماره های تماس ما تماس 

جمع  -ات الزم اعم از بسته بندی بگیرید تا در کوتاه ترین زمان ممکن با اعزام کارگران متعهد و خوش برخورد به محل مورد نظر اقدام

 نصب و چیدمان  -خدمات رانندگی  -بارچینی  -حمل تا ماشین  - آوری

اگر قصد اثاث کشی و جابجایی را داشته اید بهتر است قبل از هرگونه اقدامی به جمع آوری یک سری از سواالت را از خودتان بپرسید 

می خواهید خودتان کارهای مربوط به بسته بندی را انجام هید یا می خواهید این کار  مثال اینکه چه روزی میخواهید جابجا شوید ؟ آیا

را به یک شرکت باربری بسپارید ؟تعداد کارگری که مورد نیازتان می باشد چه تعداد است ؟ آیا عمل بازگشایی و چیدمان را در مقصد 

ه راحت تر کردن کارها انجام میدهد کارتن ها را تهیه نمایید و دو خودتان می خواهید انجام دهید ؟ و ... همین سواالت کمک بزرگی ب

هفته مانده به اثاث کشی با یک برنامه ریزی کامال دقیق و تقسیم کار در روز اقدام به جمع آوری وسایل نمایید وسایل شکستنی از 

تر از برای به حداقل رساندن ضربه ها از حساسیت باالیی برخوردار هستند پس در بسته بندی نمودن چنین وسایلی دقت کنید و به

ضربه گیر های مخصوص و فوم ها استفاده نمایید بعد از اتمام کار درب کارتن ها را محکم نموده و با یک برچسب محتویات داخلی آن 

 . را بنویسید

  

 پردیسباربری 

 پردیساتوبار 

 ربریبا | پردیسوانت بار  | پردیسبسته بندی اثاثیه منزل  | BRT باربری

BRT 

 پردیسباربری 

 

  یکی از متخصص ترین باربری های شهر تهران پردیسباربری 

  با بکارگیری متدهای جدید اثاث کشی  پردیسباربری در خیابان 

  پکیج های ویژه ای برای بسته بندی در نظر گرفته است پردیسباربری در منظقه 



 دارای کارگران زبده فعال و متخصص 

 لیه ها را از ما بخواهید جدیدترین وسایل نق 

 همکاری و هماهنگی در انجام پروژه های جابجایی 

  با فعالیت گسترده در تمامی مناطق پردیسباربری بزرگ 

  پردیسنوین ترین و مجهز تری باربری 

  خاورهای مسقف را از ما بخواهید 

  را تجربه نمایید پردیسمشاوره های رایگان باربری  

می باشد   پردیس بده و حرفه ای به صورت شبانه روزی در خدمت اهالی محترم شرقبا کادری ز  پردیسباربری 

 .اگر به یک باربری نیازمند هستید که اثاثیه از منظقه ای به منطقه ی دیگر جابجا شود با ما تماس بگیرید

 ندی اثاثیه میما برنامه و هدف کای مون جلب رضایت شما عزیزان برای آینده و انجام کارهای باربری و بسته ب

اس تم پردیسباشد هدف ما جلب رضایت شما در این است که هر موقع قصد اثاث کشی و جابجایی داشتید با 

بگیرید و هم از نظر کیفیت کاری و هم از نظر قیمت خیالتان راحت باشد با توجه به اینکه تعداد باربری ها روز 

ل اینکه رقبا مشتری ها را از دست ندهند قیمت پایین تر به روز افزایش پیدا کرده است اما کیفیت کار به دلی

از قیمت تعیین شده ی اتحادیه اعالم می کنند . همین اغالم قیمت خیلی پایین باعث می شود که در حین کار از 

ه دکیفیت کار زده شود . و یا اینکه تایم انجام کار باربری را افزایش داده تا این قیمت پایین ی که ابتدا اعالم ش

 .است را جبران کنند لذا شما عزیزان حتما در انتخاب اتوبار و مجموعه ای که ای که این کاربرانی که انجام دهند

 

  

 : خطر در کمین است پردیسباربری 

دقت فرمائید جدیدا مد شده است که تعدادی افراد از شهرستان های 

ن به موبایل آمده و با خرید چند خط مختلف و دایورت آ  پردیس مختلف به

می نمایند لذا این گونه افراد با اینکه   پردیس اقدام به انجام امور باربری در

ندارند باعث می شود خسارت  باربری هیچ گونه تجربه ای در انجام کار

جبران ناپذیری به شما عزیزان شوند لذا حتما باید دقت کنید که حمل 

 . اثاثیه آن را به چه کسانی واگذار می نمائید



 

  پردیساتوبار 

اگر مجموعه ما را قابل دونسته اید مادر کنار شما عزیزان هستیم که بهترین خدمات ممکن را برای شما عزیزان 

و   پردیس به همه جای  پردیس آماده است بارهای کوچک قابل حمل شما را در داخل  پردیسباربری  ارائه دهیم

ین زمان ممکن بار شما را جابجا نمائیم و در هر مکان و طبقه ای آن ایران حمل نماید ما سعی میکنیم در کوتاه تر

را تخلیه نمائیم با نظر شما می توانیم بار و اثاثیه شما عزیزان را بیمه نمائیم می دانیم که نگران هستید که 

سب ن را کبارهای و اثاثیه شما بدون کم ترین صدمه ای جابجا شود ما سعی مان را میکنیم که رضایت شما عزیزا

نمائیم به شما عزیزان پیشنهاد میکنیم که حتما از مشاوره ما استفاده نمائید ما در حین مشاوره نکات مهم را 

قبل از بارگیری به شما عزیزان پیشنهاد خواهیم داشت قبل از تمام حتما مقصد و مبدا خود را مشخص نمائید 

آیا امکان انتقال بارها از طریق راه پله وجود دارد آیا بدانید که در طبقه چندم قرار است اثاثیه منتقل شود 

نگهبان و مدیریت ساختمان اجازه تخلیه و بارگیری را در ساعت مشخص خواهد داد یا نه حتما قبل از تماس با 

ما مجوز الزم را جهت باربری از مبدا از مدیریت ساختمان را بگیرید پس همین مجوز تخلیه اثاثیه را نیز از مقصد 

 . از مدیریت و نگهبانی است بار در انجا تخلیه شود اعالم فرمائید و

 پردیساتوبار 

شنیده و دیده شده است که کسانی به این افراد اعتماد کرده و قول اعالم هزینه خیلی پایین تر جابجایی را 

د د مثال توجه کنیخورده اند و باعث شده است که بعدا در حین انجام باربری با مشکالت عدیده ای گرفتار شون

که این افراد هیچ گونه دفتر و دستکی ندارند و به هر نحو ممکن است و به آینده ی آن هیچ توجه ی 

که دارای مجوز نباشند هیچ گونه ترسی از ایجاد مشکل برای مردم ندارند چون که هیچ جا  باربری هایی ندارند

 اگر شما عزیزان شکایتی دارند قابل پیشگیری و دریافتمورد پاسخگو نیستند و زیر نظر ارگان خاصی نیستند که 

 . خسارت های احتمالی باشد

 پردیسباربری 



تمام   پردیس هم کار بسته بندی اثاثیه منزل را انجام می دهد و هم کار جابجایی و حمل و نقل آن را از مبدا

ر بین شهری را نیز انجام می دهد اگر حمل با  پردیساتوبار  به مقصد تمام مناطق تهران و ایران با پردیسمحالت 

به دیگر شهر ها جابجا شود و سائط نقلیه ما دارای وسایل کامل و مجهز می باشد در   پردیس بار شما قرار است از

ضمن شما می توانید درخواست خاور مسقف نیز نمائید کافی است قبل از هرکاری با کارشناس های مشاوره الزم 

تیجه الزم هم در رابطه با هزینه هم از نظر کادری که الزم است بار شما از ممبدا به مقصد را انجام دهید تا به ن

بارگیری شوند در فرآیند انتقال و جابجایی بار به یک وسیله نقلیه با راننده به یک بارچین حرفه ای تا در این 

آسیب ممکن را در هگام حمل و  زمینه سابقه طوالنی داشته باشد که به دقت بارها ا روی هم بچیند تا کم تر

 .جابجایی داشته باشد

 

  پردیسباربری 

  پردیس  اتوبار

 : متخصص اثاث کشی همراه با جدیدترین و پیشرفته ترین تجهیزات بسته بندی و حمل بارهای سنگین اعم از

  لباسشویی مبلمان سلطنتی و راحتی انواع میز ناهار خوری هم چوبی

 و هم شیشه ای

 ایدساید بای س 

 انواع گاوصندق های اداری و خانگی 

 فرش تجهیزات اتاق پذیرایی شامل لوستر 

 و انواع مجستمه های گرانقیمت 

 جابجایی وسایل شکستنی 

 ..همراه با بیمه نامه معتبر جابجایی و حمل وسایل آشپزخانه و



  پردیساتوبار 

  پردیسباربری 

کارساز برای خانواده هایی که میخواهند یک اثاث کشی به صورت شبانه روزی همراه با یک مشاوره فوق العاده 

موفقی را داشته باشند مشاوره دادن به خانواده ها یک امتیاز بزرگی که به همراه دارد این است خانوم خانه 

میتواند به راحتی برنامه ریزی کرده و کارها را در زمان مشخص و بدون سردرگمی به انجام برساند داشتن یک 

مراه با یک برنامه ریزی موفق راحتی را به همراه دارد که سبب آسان تر شدن این اثاث کشی هدف مشخص ه

می شود تمامی کارکنان و افرادی که در این مجموعه در ال فعالیت کردن می باشند مانند یک دوست صمیمی 

نه و کارها به صورت عادالبوده و توانسته اند با ارتباط و رابطه صمیمی کیفیت و سرعت عمل در کارها باال رفته 

ساعتهدر کنار شما  42بین کادر حرفه ای تقسیم شده و در تایم مشخص شده به اتمام برسند ما به صورت 

هستیم تایک اثاث کشی خارق العاده ای را تجربه کنید و از آن به عنوان یک خاطره شیرین یاد کنید بهتر است 

ز کارتن هایی مناسب که دارای ضخامت باالیی دارند و به برای بسته بندی کردن وسایل شکستنی و حساس ا

 . صورت ضد آب هستند استفاده نمایید

  پردیسباربری 

استفاده صحیح از کارتن ها به خصوص متناسب با ابعاد وسایل سبب می شود سرعت در جمع آوری وسایل باال 

توانسته اند با سپری   پردیساتوبار  ی دررفته و روند کار با کیفیت بهتری به جلو رود تیم حرفه ای بسته بند

نمودن آموزش های الزم برای ایمنی کار در بسته بندی یک بسته بندی حرفه ای را تقدیم شما عزیزان می 

ا توانسته اولین باربری باشد که با دار پردیسبا دارا بودن شعبات متعدد در تمامی مناطق   پردیسباربری  کند

بودن شماره های رند و با سال ها سابقه درخشان خدمات منحصر بفردی را تقدیم شما عزیزان می کند تنها کافی 

است گوشی را برداشته و با شماره هایی که در اختیار شما عزیزان قرار می گیرد تماس بگیرید. تا تیم حرفه 

همراه با وسایل و تجهیزات الزم در محل مورد نظر حاضر شده و خدمات خود را در اختیار    پردیسباربری  ای

 . شما قرار می دهد

 

https://www.brtbar.com/brtbar.com/freighttehranno
https://www.brtbar.com/brtbar.com/freighttehranno
https://www.brtbar.com/brtbar.com/freighttehranno


   پردیساتوبار 

 : دارای وسایل نقلیه استاندار اعم از

خص و رانندگان با تجریبه در اختیار شما قرار داده می شود معموال از وانت بار همراه با تعداد کارگران مش -1

 .وانت بار برای جابجایی وسایل بازاری و خرید قطعه از وسایل منازل مورد استفاده قرار می گیرد

نیسان بار این وسیله نقلیه پر مصرف نیز برای حمل و نقل وسایل سبک به صورت درون شهری مورد استفاده  -2

 .تماس بگیرید پردیسمیگیرد در صورت نیاز به این وسیله نقلیه می توانید با باربری قرار 

خاور های مسقف و روباز که معموال این وسیله نقلیه پر مصرف برای اثاث کشی و جابجایی وسایل خانه و برای  -3

جابجایی وسایل خود  هنگامی که از این وسیله نقلیه برای . حمل جهیزیه عروس مورد استفاده قرار می گیرد

انتخاب کرده اید بهتر است در هنگام بارچینی به این نکته توجه کنید که چیدمان درست و صحیح کارتن ها 

ایمنی و سالمت وسایل شما را تضمین می کند برای همین کار بهتر است این امر مهم را به یک باربری با سابقه 

با فعالیت در بسیاری از پروژه های حمل و نقل  پردیسید باربری که تجربه ای باالیی در این کار دارد قرار ده

 .شناخته شده است پردیسبه عنوان یک باربری نمونه در 

ر و ارسال کاال به سای پردیساستفاده از کامیون های بزرگ باربری که بیشتر برای حمل بار به خارج از شهر  -4

 .شهرستان ها مورد استفاده قرار می گیرد

 . به صورت درون شهری vip سرویس -5

  پردیسباربری 

یک جابجایی  011از صفر تا  پردیسحمل و نقل انواع وسایل اداری و سازمانی به صورت کامال تضمینی در باربری 

بسپارید ما همیشه در همه حال در کنار شما هستیم تا رضایت شما  پردیسو اثاث کشی موفق را به باربری 

 . عزیزان را جلب نمایییم

  پردیسباربری

 

با سابقه ترین باربری در زمینه های حمل و نقل درون شهری به همراه تیم متخصص و کامال جوان کادری که برای کار انتخاب می شود 

همگی متاهل بوده و قابل اعتماد می باشد خانواده های عزیزی که قصد جابجایی به منزل جدیدی را دارند می تواند با اطمنان خاطر 

کارهای یک اثاث کشی سخت و دشوار را به ما بسپارند استفاده از تجهیزات کامال استاندارد و پیشرفته در بسته بندی ارسال  تمامی

ورت فعالیت به ص پردیسباربری کارگر به محل خواسته شده مشاوره و راهنمایی خانواده ها قبل از جابجایی توسط متخصصین شرکت 
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تمام وقت حتی در روزهای تعطیل شیوه های مدیریتی کامال مدرن و تاثیر بخش تقسیم کار عادالنه انتخاب کار برای تیم متناسب با 

 دارای – روباز و فمسق خاورهای – بار نیسان –حرفه خود دارای کادر خانم و آقا دارای انواع وسایل حمل و نقلی از قبیل وانت بار 

به مشتریان عزیز حمل بار به سایر شهرستان ها به همراه بیمه نامه و بارنامه  vip های سرویس ارائه – ترانزیت کامیون – بار کامیونت

 معتبر دارای رانندگان با تجرربه و آشنا به مسیر و جاده ها ما در کنار شما هستیم .

 یبند  تماس بگیرید و تمامی کارهای مربوط به بسته پردیسباربری است با شماره های حمل وسایل اداری در یک روز تنها کافی 

وسایل را به این باربری بسپارید مدیر موظف است بار برنامه ریزی زمان و تقسیم کار بین تیم فعالیت  دوباره بازگشایی و بارچینی

ین معطلی کار خود را شروع می کنند همکاری و روحیه باالی خود را انجام دهند تیم متخصص در محل حضور یافته و بدون کوچک تر

تیم به کارها سرعت بخشیده بنابراین کار مربوط به بسته بندی با کیفیت باال انجام میگیرد باید گفت که تجهیزات و وسایلی که برای 

شبودن کار را می توان از چهره مشتریان این امر استفاده می شود همه استاندارد بوده و ضخامت کافی را به همراه دارند رضایت بخ

خواند و همین خشنودی سبب میگردد بر تعداد مشتریان افزوده شود حمل تخصصی بار های از قبیل گاوصندق های اداری و خانگی 

وز صورت بربه همراه نیروی کمکی حمل ساید بای ساید با وانت بار حمل جهیزیه عروس با خاورهای مسقف تمامی بارها بیمه شده و در 

 . مشکل می توانید خسارات آن ها را بگیرید

ماشین های حمل و نقل که دارای استاندارهای کافی برای یک اثاث کشی را به همره دارند به ویژه خاورها که تمامی آنها به صورت 

در پیچ ها بوجود بیاید را  مرتب قسمت اتاقک آنها موکت کاری شده تا ضربه های احتمالی را ممکن از است در طول مسیر به خصوص

به حداقل برساند کسی که عهده دار چیدن بارها به پشت خاور می باشد نقش بسزایی را در حمل و نقل سالم به همراه دارد باید 

 گفت که بسته ها و کارتن های استفاده شده برای حمل وسایل باید ضخامت و مقاومت کافی را به همراه داشته باشند بسته های بزرگ

تر و سنگین تر در زیر بسته های کوچک تر قرار میگیرند همین امر سبب گردیده تا از فضای موجود بهترین بهره را گرفت و از طرفی 

 ستجرینم از بسیاری هرساله و باشد می تهران سابقه با  یکی از باربری های پردیسباربری دیگر سالم بودن آنها را نیز ضمانت کرد 

مربوط به جابجایی بارها و اثاثیه خود را به گروه حرفه ای ما میسپارند ما امین وسایل شما بوده و شما را برای یک  بازاری ها کارهای و

 . زندگی شاد همراهی می کنیم

جمع آوری و بسته نمودن وسایل ریز و شکستنی آشپزخانه همراه با لیست نمودن و کارتن نمودن تک تک آنها و استفاده از وسایل و 

 پردیس باربریات ایمنی مثل ضربه گیر ها و نایلون های حبابدار در کوتاه ترین زمان ممکن توسط نیروی تازه نفس و خوش اخالق تجهیز

به درستی به انجام می رسد وجود تعداد زیادی شعبات در تمامی مناطق تهران باعث شده دستررسی به این باربری راحت تر از سایر 

فاده از تکنیک های جدید در حمل و نقل و به روز موندن یکی از دیگر امتیازات برجسته این باربری به باربری های تهران باشد است

حساب می آید خاورهایی که برای حمل و نقل و جابجایی بسته ها و حمل کاالی تجاری و اداری استفاده می شود تماما موکت کاری شده 

داده می شود سرویس ها و خدمات به صورت شبانه روزی بوده و سرویس های مانند و به صورت کامال استاندارد در اختیار شما قرار 

مشاوره دادن به خانواده های عزیز تهیه لیست برنامه ریز به صورت رایگان می باشد در کنار شما هستیم تا با افتخار به شما خدمت 

 . کنیم

کارگر مشخص متناسب به درخواست شما عزیزان  تعداد همراه به ای حره کامال صورت به  حمل بار با وانت های استاندارد و جدید

به صورت شانه روزی بوده و شما عزیزان میتوانید در هرساعت از شبانه روز که نیاز به جابجایی و  پردیسباربری فعالیت اعضای تیم 

جمع آوری وسایل توسط متخصصین حرفه حمل وسیله ای داشته باشید با ما در تماس باشید مشاوره رایگان جهت برنامه ریزی و نحوه 

ای جهت حمل بار به سایر شهرستان ها از کامیون های بزرگ استفاده می شود تمامی کامیون ترانزیت ها مجهز بوده و با تضمین کاالی 

 نقلیه می باشدشما عزیزان آن را به مقصد مورد نظر می رساند از دیگر حرفه های این باربری بارچینی حرفه ای بار در پشت وسائط 

چیدمان صحیح وسایل سبب می شود تا خسارات به حداقل خود برسد همین امر باعث شده کارها با سرعت و دقت باالتری به انجام 

برسند و رضایت مشتریان از همه لحاظ جمع باشد انتقادات و پیشنهادات شما مسیر درست را نشان داده تا بتوانید نیازهای شما را 

 . بشناسیم



توانسته از بین افرادی که دارای  پردیسباربری ات رسانی و سرویس دهی شبانه روزی به همراه کارگران حرفه ای و مجرب خدم

اخالق سایسته و در حرفه حمل و بسته بندی تخصص دارند انتخاب نموده و با ارائه آموزش های الزم به تک تک آنها افرادی متخصص 

اربری و حمل بار به صورت جدید کارتن ها همه از سمت شرکت تهیه شده و در اختیار خانواده ها وارد عرصه کار نماید سبک و شیوه ب

قرار داده می شوند ما در بارچین نمودن کارتن ها در پشت وانت بار و خاورهای مسقف حرفه ای بوده ایم و تالش کرده ایم از فضای 

امکان را میدهد که کاال و وسایلی که قرار است از نقطه ای به نقطه دیگر موجود استفاده بهینه ای داشته باشیم استفاده صحیح این 

حمل شود در سالمت کامل بدون کوچک ترین ضرب دیدگی به محل مورد نظر ارسال شود ارسال راننده با تجربه نیز از دیگر خدمات 

 می باشد به مقصد برساند ما بوده تا اثاثیه شما عزیزان را با انتخاب بهترین مسیر که دارای ترافیک کمتری

منتظر انتقادات و پیشنهادات سازنده شما عزیزان هستیم این انتقادات شماست که راه شناسایی نیازهای حمل و نقل را آسان تر می  

تجهیزات ازلحاظ دارابودت  پردیسباربری   کند با تکیه بر این امر می توانیم سرویس ها و خدمات مناسبی را در اختیار شما قرار دهیم

 ببس  و امکانات حمل و نقلی سرتر از سایر باربری های تهران می باشد برنامه ریزی و مدیریت برنامه ها توسط مدیر گروه باربری

گردیده کارها با نظم خاصی به انجام برسند لبخند رضایت تک تک مشتریان نشان دهنده تالش ثمر بخش گروه حرفه ای این باربری 

های سخت شما هستیم بدونه دغدغه جهیزیه خود را حمل نمایید تنها کافی است با شماره های تماس ما تماس می باشد همراه روز

جمع  -بگیرید تا در کوتاه ترین زمان ممکن با اعزام کارگران متعهد و خوش برخورد به محل مورد نظر اقدامات الزم اعم از بسته بندی 

 نصب و چیدمان  -انندگی خدمات ر -بارچینی  -حمل تا ماشین  - آوری

اگر قصد اثاث کشی و جابجایی را داشته اید بهتر است قبل از هرگونه اقدامی به جمع آوری یک سری از سواالت را از خودتان بپرسید 

این کار مثال اینکه چه روزی میخواهید جابجا شوید ؟ آیا می خواهید خودتان کارهای مربوط به بسته بندی را انجام هید یا می خواهید 

را به یک شرکت باربری بسپارید ؟تعداد کارگری که مورد نیازتان می باشد چه تعداد است ؟ آیا عمل بازگشایی و چیدمان را در مقصد 

خودتان می خواهید انجام دهید ؟ و ... همین سواالت کمک بزرگی به راحت تر کردن کارها انجام میدهد کارتن ها را تهیه نمایید و دو 

ده به اثاث کشی با یک برنامه ریزی کامال دقیق و تقسیم کار در روز اقدام به جمع آوری وسایل نمایید وسایل شکستنی از هفته مان

حساسیت باالیی برخوردار هستند پس در بسته بندی نمودن چنین وسایلی دقت کنید و بهتر از برای به حداقل رساندن ضربه ها از 

اده نمایید بعد از اتمام کار درب کارتن ها را محکم نموده و با یک برچسب محتویات داخلی آن ضربه گیر های مخصوص و فوم ها استف

 . را بنویسید

 

  

 مطهریباربری 

 مطهریاتوبار 

 باربری | مطهریوانت بار  | مطهریبسته بندی اثاثیه منزل  | BRT باربری

BRT 

 مطهریباربری 



 

  یکی از متخصص ترین باربری های شهر تهران مطهریباربری 

  با بکارگیری متدهای جدید اثاث کشی  مطهریباربری در خیابان 

  ژه ای برای بسته بندی در نظر گرفته استپکیج های وی مطهریباربری در منظقه 

 دارای کارگران زبده فعال و متخصص 

  جدیدترین وسایل نقلیه ها را از ما بخواهید 

 همکاری و هماهنگی در انجام پروژه های جابجایی 

  با فعالیت گسترده در تمامی مناطق مطهریباربری بزرگ 

  مطهرینوین ترین و مجهز تری باربری 

  از ما بخواهید خاورهای مسقف را 

  را تجربه نمایید مطهریمشاوره های رایگان باربری  

می باشد اگر   مطهری با کادری زبده و حرفه ای به صورت شبانه روزی در خدمت اهالی محترم شرق  مطهریباربری 

 .به یک باربری نیازمند هستید که اثاثیه از منظقه ای به منطقه ی دیگر جابجا شود با ما تماس بگیرید

ما برنامه و هدف کای مون جلب رضایت شما عزیزان برای آینده و انجام کارهای باربری و بسته بندی اثاثیه می 

 تماس مطهریباشد هدف ما جلب رضایت شما در این است که هر موقع قصد اثاث کشی و جابجایی داشتید با 

د با توجه به اینکه تعداد باربری ها روز بگیرید و هم از نظر کیفیت کاری و هم از نظر قیمت خیالتان راحت باش

به روز افزایش پیدا کرده است اما کیفیت کار به دلیل اینکه رقبا مشتری ها را از دست ندهند قیمت پایین تر 

از قیمت تعیین شده ی اتحادیه اعالم می کنند . همین اغالم قیمت خیلی پایین باعث می شود که در حین کار از 

. و یا اینکه تایم انجام کار باربری را افزایش داده تا این قیمت پایین ی که ابتدا اعالم شده  کیفیت کار زده شود

 .است را جبران کنند لذا شما عزیزان حتما در انتخاب اتوبار و مجموعه ای که ای که این کاربرانی که انجام دهند

 

  

 : خطر در کمین است مطهریباربری 



ت که تعدادی افراد از شهرستان های دقت فرمائید جدیدا مد شده اس

آمده و با خرید چند خط مختلف و دایورت آن به موبایل   مطهری مختلف به

می نمایند لذا این گونه افراد با اینکه   مطهری اقدام به انجام امور باربری در

ندارند باعث می شود خسارت  باربری هیچ گونه تجربه ای در انجام کار

ا عزیزان شوند لذا حتما باید دقت کنید که حمل جبران ناپذیری به شم

 . اثاثیه آن را به چه کسانی واگذار می نمائید

 

  مطهریاتوبار 

اگر مجموعه ما را قابل دونسته اید مادر کنار شما عزیزان هستیم که بهترین خدمات ممکن را برای شما عزیزان 

و   مطهری به همه جای  مطهری حمل شما را در داخلآماده است بارهای کوچک قابل   مطهریباربری  ارائه دهیم

ایران حمل نماید ما سعی میکنیم در کوتاه ترین زمان ممکن بار شما را جابجا نمائیم و در هر مکان و طبقه ای آن 

را تخلیه نمائیم با نظر شما می توانیم بار و اثاثیه شما عزیزان را بیمه نمائیم می دانیم که نگران هستید که 

های و اثاثیه شما بدون کم ترین صدمه ای جابجا شود ما سعی مان را میکنیم که رضایت شما عزیزان را کسب بار

نمائیم به شما عزیزان پیشنهاد میکنیم که حتما از مشاوره ما استفاده نمائید ما در حین مشاوره نکات مهم را 

م حتما مقصد و مبدا خود را مشخص نمائید قبل از بارگیری به شما عزیزان پیشنهاد خواهیم داشت قبل از تما

بدانید که در طبقه چندم قرار است اثاثیه منتقل شود آیا امکان انتقال بارها از طریق راه پله وجود دارد آیا 

نگهبان و مدیریت ساختمان اجازه تخلیه و بارگیری را در ساعت مشخص خواهد داد یا نه حتما قبل از تماس با 

ت باربری از مبدا از مدیریت ساختمان را بگیرید پس همین مجوز تخلیه اثاثیه را نیز از مقصد ما مجوز الزم را جه

 . و از مدیریت و نگهبانی است بار در انجا تخلیه شود اعالم فرمائید

 مطهریاتوبار 



را  یشنیده و دیده شده است که کسانی به این افراد اعتماد کرده و قول اعالم هزینه خیلی پایین تر جابجای

خورده اند و باعث شده است که بعدا در حین انجام باربری با مشکالت عدیده ای گرفتار شوند مثال توجه کنید 

که این افراد هیچ گونه دفتر و دستکی ندارند و به هر نحو ممکن است و به آینده ی آن هیچ توجه ی 

مشکل برای مردم ندارند چون که هیچ جا  که دارای مجوز نباشند هیچ گونه ترسی از ایجاد باربری هایی ندارند

مورد پاسخگو نیستند و زیر نظر ارگان خاصی نیستند که اگر شما عزیزان شکایتی دارند قابل پیشگیری و دریافت 

 . خسارت های احتمالی باشد

 مطهریباربری 

تمام   مطهری ز مبداهم کار بسته بندی اثاثیه منزل را انجام می دهد و هم کار جابجایی و حمل و نقل آن را ا

حمل بار بین شهری را نیز انجام می دهد اگر   مطهریاتوبار  به مقصد تمام مناطق تهران و ایران با مطهریمحالت 

به دیگر شهر ها جابجا شود و سائط نقلیه ما دارای وسایل کامل و مجهز می باشد در   مطهری بار شما قرار است از

مسقف نیز نمائید کافی است قبل از هرکاری با کارشناس های مشاوره الزم ضمن شما می توانید درخواست خاور 

را انجام دهید تا به نتیجه الزم هم در رابطه با هزینه هم از نظر کادری که الزم است بار شما از ممبدا به مقصد 

ر این حرفه ای تا دبارگیری شوند در فرآیند انتقال و جابجایی بار به یک وسیله نقلیه با راننده به یک بارچین 

زمینه سابقه طوالنی داشته باشد که به دقت بارها ا روی هم بچیند تا کم تر آسیب ممکن را در هگام حمل و 

 .جابجایی داشته باشد

 

  مطهریباربری 

  مطهری  اتوبار

 : زمتخصص اثاث کشی همراه با جدیدترین و پیشرفته ترین تجهیزات بسته بندی و حمل بارهای سنگین اعم ا

  لباسشویی مبلمان سلطنتی و راحتی انواع میز ناهار خوری هم چوبی

 و هم شیشه ای



 ساید بای ساید 

 انواع گاوصندق های اداری و خانگی 

 فرش تجهیزات اتاق پذیرایی شامل لوستر 

 و انواع مجستمه های گرانقیمت 

 جابجایی وسایل شکستنی 

 ..زخانه وهمراه با بیمه نامه معتبر جابجایی و حمل وسایل آشپ

  مطهریاتوبار 

  مطهریباربری 

به صورت شبانه روزی همراه با یک مشاوره فوق العاده کارساز برای خانواده هایی که میخواهند یک اثاث کشی 

موفقی را داشته باشند مشاوره دادن به خانواده ها یک امتیاز بزرگی که به همراه دارد این است خانوم خانه 

مه ریزی کرده و کارها را در زمان مشخص و بدون سردرگمی به انجام برساند داشتن یک میتواند به راحتی برنا

هدف مشخص همراه با یک برنامه ریزی موفق راحتی را به همراه دارد که سبب آسان تر شدن این اثاث کشی 

ت صمیمی می شود تمامی کارکنان و افرادی که در این مجموعه در ال فعالیت کردن می باشند مانند یک دوس

بوده و توانسته اند با ارتباط و رابطه صمیمی کیفیت و سرعت عمل در کارها باال رفته و کارها به صورت عادالنه 

ساعتهدر کنار شما  42بین کادر حرفه ای تقسیم شده و در تایم مشخص شده به اتمام برسند ما به صورت 

آن به عنوان یک خاطره شیرین یاد کنید بهتر است  هستیم تایک اثاث کشی خارق العاده ای را تجربه کنید و از

برای بسته بندی کردن وسایل شکستنی و حساس از کارتن هایی مناسب که دارای ضخامت باالیی دارند و به 

 . صورت ضد آب هستند استفاده نمایید

  مطهریباربری 

 ت در جمع آوری وسایل باالاستفاده صحیح از کارتن ها به خصوص متناسب با ابعاد وسایل سبب می شود سرع

توانسته اند با سپری   مطهریاتوبار  رفته و روند کار با کیفیت بهتری به جلو رود تیم حرفه ای بسته بندی در

نمودن آموزش های الزم برای ایمنی کار در بسته بندی یک بسته بندی حرفه ای را تقدیم شما عزیزان می 

توانسته اولین باربری باشد که با دارا  مطهریبا دارا بودن شعبات متعدد در تمامی مناطق   مطهریباربری  کند

بودن شماره های رند و با سال ها سابقه درخشان خدمات منحصر بفردی را تقدیم شما عزیزان می کند تنها کافی 

اره هایی که در اختیار شما عزیزان قرار می گیرد تماس بگیرید. تا تیم حرفه است گوشی را برداشته و با شم

همراه با وسایل و تجهیزات الزم در محل مورد نظر حاضر شده و خدمات خود را در اختیار شما    مطهریباربری  ای

 . قرار می دهد
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   مطهریتوبار ا

 : دارای وسایل نقلیه استاندار اعم از

وانت بار همراه با تعداد کارگران مشخص و رانندگان با تجریبه در اختیار شما قرار داده می شود معموال از  -1

 .وانت بار برای جابجایی وسایل بازاری و خرید قطعه از وسایل منازل مورد استفاده قرار می گیرد

ن وسیله نقلیه پر مصرف نیز برای حمل و نقل وسایل سبک به صورت درون شهری مورد استفاده نیسان بار ای -2

 .تماس بگیرید مطهریقرار میگیرد در صورت نیاز به این وسیله نقلیه می توانید با باربری 

برای  نه وخاور های مسقف و روباز که معموال این وسیله نقلیه پر مصرف برای اثاث کشی و جابجایی وسایل خا -3

هنگامی که از این وسیله نقلیه برای جابجایی وسایل خود  . حمل جهیزیه عروس مورد استفاده قرار می گیرد

انتخاب کرده اید بهتر است در هنگام بارچینی به این نکته توجه کنید که چیدمان درست و صحیح کارتن ها 

هتر است این امر مهم را به یک باربری با سابقه ایمنی و سالمت وسایل شما را تضمین می کند برای همین کار ب

با فعالیت در بسیاری از پروژه های حمل و نقل به  مطهریکه تجربه ای باالیی در این کار دارد قرار دهید باربری 

 .شناخته شده است مطهریعنوان یک باربری نمونه در 

و ارسال کاال به سایر  مطهریه خارج از شهر استفاده از کامیون های بزرگ باربری که بیشتر برای حمل بار ب -4

 .شهرستان ها مورد استفاده قرار می گیرد

 . به صورت درون شهری vip سرویس -5

  مطهریباربری 

یک جابجایی  011از صفر تا  مطهریحمل و نقل انواع وسایل اداری و سازمانی به صورت کامال تضمینی در باربری 

بسپارید ما همیشه در همه حال در کنار شما هستیم تا رضایت شما  مطهریو اثاث کشی موفق را به باربری 

 . عزیزان را جلب نمایییم



  مطهریباربری

 

با سابقه ترین باربری در زمینه های حمل و نقل درون شهری به همراه تیم متخصص و کامال جوان کادری که برای کار انتخاب می شود 

د خانواده های عزیزی که قصد جابجایی به منزل جدیدی را دارند می تواند با اطمنان خاطر همگی متاهل بوده و قابل اعتماد می باش

تمامی کارهای یک اثاث کشی سخت و دشوار را به ما بسپارند استفاده از تجهیزات کامال استاندارد و پیشرفته در بسته بندی ارسال 

رت فعالیت به صو مطهریباربری از جابجایی توسط متخصصین شرکت  کارگر به محل خواسته شده مشاوره و راهنمایی خانواده ها قبل

تمام وقت حتی در روزهای تعطیل شیوه های مدیریتی کامال مدرن و تاثیر بخش تقسیم کار عادالنه انتخاب کار برای تیم متناسب با 

 دارای – روباز و مسقف خاورهای – بار نیسان –کادر خانم و آقا دارای انواع وسایل حمل و نقلی از قبیل وانت بار حرفه خود دارای 

به مشتریان عزیز حمل بار به سایر شهرستان ها به همراه بیمه نامه و بارنامه  vip های سرویس ارائه – ترانزیت کامیون – بار کامیونت

 به و آشنا به مسیر و جاده ها ما در کنار شما هستیم .معتبر دارای رانندگان با تجرر

 ارچینیب بندی  تماس بگیرید و تمامی کارهای مربوط به بسته مطهریباربری حمل وسایل اداری در یک روز تنها کافی است با شماره های 

جام و تقسیم کار بین تیم فعالیت خود را انوسایل را به این باربری بسپارید مدیر موظف است بار برنامه ریزی زمان  دوباره بازگشایی و

دهند تیم متخصص در محل حضور یافته و بدون کوچک ترین معطلی کار خود را شروع می کنند همکاری و روحیه باالی تیم به کارها 

ای این امر استفاده بر سرعت بخشیده بنابراین کار مربوط به بسته بندی با کیفیت باال انجام میگیرد باید گفت که تجهیزات و وسایلی که

می شود همه استاندارد بوده و ضخامت کافی را به همراه دارند رضایت بخشبودن کار را می توان از چهره مشتریان خواند و همین 

خشنودی سبب میگردد بر تعداد مشتریان افزوده شود حمل تخصصی بار های از قبیل گاوصندق های اداری و خانگی به همراه نیروی 

مل ساید بای ساید با وانت بار حمل جهیزیه عروس با خاورهای مسقف تمامی بارها بیمه شده و در صورت بروز مشکل می کمکی ح

 . توانید خسارات آن ها را بگیرید

ماشین های حمل و نقل که دارای استاندارهای کافی برای یک اثاث کشی را به همره دارند به ویژه خاورها که تمامی آنها به صورت 

تب قسمت اتاقک آنها موکت کاری شده تا ضربه های احتمالی را ممکن از است در طول مسیر به خصوص در پیچ ها بوجود بیاید را مر

به حداقل برساند کسی که عهده دار چیدن بارها به پشت خاور می باشد نقش بسزایی را در حمل و نقل سالم به همراه دارد باید 

تفاده شده برای حمل وسایل باید ضخامت و مقاومت کافی را به همراه داشته باشند بسته های بزرگ گفت که بسته ها و کارتن های اس

تر و سنگین تر در زیر بسته های کوچک تر قرار میگیرند همین امر سبب گردیده تا از فضای موجود بهترین بهره را گرفت و از طرفی 

 و تجرینمس از بسیاری هرساله و باشد می تهران سابقه با  یکی از باربری های مطهریباربری دیگر سالم بودن آنها را نیز ضمانت کرد 

بازاری ها کارهای مربوط به جابجایی بارها و اثاثیه خود را به گروه حرفه ای ما میسپارند ما امین وسایل شما بوده و شما را برای یک 

 . زندگی شاد همراهی می کنیم

شکستنی آشپزخانه همراه با لیست نمودن و کارتن نمودن تک تک آنها و استفاده از وسایل و جمع آوری و بسته نمودن وسایل ریز و 

 مطهری باربریتجهیزات ایمنی مثل ضربه گیر ها و نایلون های حبابدار در کوتاه ترین زمان ممکن توسط نیروی تازه نفس و خوش اخالق 

می مناطق تهران باعث شده دستررسی به این باربری راحت تر از سایر به درستی به انجام می رسد وجود تعداد زیادی شعبات در تما

باربری های تهران باشد استفاده از تکنیک های جدید در حمل و نقل و به روز موندن یکی از دیگر امتیازات برجسته این باربری به 

اداری استفاده می شود تماما موکت کاری شده  حساب می آید خاورهایی که برای حمل و نقل و جابجایی بسته ها و حمل کاالی تجاری و

و به صورت کامال استاندارد در اختیار شما قرار داده می شود سرویس ها و خدمات به صورت شبانه روزی بوده و سرویس های مانند 
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ت ا افتخار به شما خدممشاوره دادن به خانواده های عزیز تهیه لیست برنامه ریز به صورت رایگان می باشد در کنار شما هستیم تا ب

 . کنیم

کارگر مشخص متناسب به درخواست شما عزیزان  تعداد همراه به ای حره کامال صورت به  حمل بار با وانت های استاندارد و جدید

ی و یبه صورت شانه روزی بوده و شما عزیزان میتوانید در هرساعت از شبانه روز که نیاز به جابجا مطهریباربری فعالیت اعضای تیم 

حمل وسیله ای داشته باشید با ما در تماس باشید مشاوره رایگان جهت برنامه ریزی و نحوه جمع آوری وسایل توسط متخصصین حرفه 

ای جهت حمل بار به سایر شهرستان ها از کامیون های بزرگ استفاده می شود تمامی کامیون ترانزیت ها مجهز بوده و با تضمین کاالی 

به مقصد مورد نظر می رساند از دیگر حرفه های این باربری بارچینی حرفه ای بار در پشت وسائط نقلیه می باشد شما عزیزان آن را 

چیدمان صحیح وسایل سبب می شود تا خسارات به حداقل خود برسد همین امر باعث شده کارها با سرعت و دقت باالتری به انجام 

انتقادات و پیشنهادات شما مسیر درست را نشان داده تا بتوانید نیازهای شما را برسند و رضایت مشتریان از همه لحاظ جمع باشد 

 . بشناسیم

توانسته از بین افرادی که دارای اخالق  مطهریباربری خدمات رسانی و سرویس دهی شبانه روزی به همراه کارگران حرفه ای و مجرب 

ه و با ارائه آموزش های الزم به تک تک آنها افرادی متخصص وارد سایسته و در حرفه حمل و بسته بندی تخصص دارند انتخاب نمود

عرصه کار نماید سبک و شیوه باربری و حمل بار به صورت جدید کارتن ها همه از سمت شرکت تهیه شده و در اختیار خانواده ها قرار 

ی بوده ایم و تالش کرده ایم از فضای موجود داده می شوند ما در بارچین نمودن کارتن ها در پشت وانت بار و خاورهای مسقف حرفه ا

استفاده بهینه ای داشته باشیم استفاده صحیح این امکان را میدهد که کاال و وسایلی که قرار است از نقطه ای به نقطه دیگر حمل 

ده دیگر خدمات ما بو شود در سالمت کامل بدون کوچک ترین ضرب دیدگی به محل مورد نظر ارسال شود ارسال راننده با تجربه نیز از

 تا اثاثیه شما عزیزان را با انتخاب بهترین مسیر که دارای ترافیک کمتری می باشد به مقصد برساند

منتظر انتقادات و پیشنهادات سازنده شما عزیزان هستیم این انتقادات شماست که راه شناسایی نیازهای حمل و نقل را آسان تر می  

ازلحاظ دارابودت تجهیزات  مطهریباربری   وانیم سرویس ها و خدمات مناسبی را در اختیار شما قرار دهیمکند با تکیه بر این امر می ت

 ببس  و امکانات حمل و نقلی سرتر از سایر باربری های تهران می باشد برنامه ریزی و مدیریت برنامه ها توسط مدیر گروه باربری

د رضایت تک تک مشتریان نشان دهنده تالش ثمر بخش گروه حرفه ای این باربری گردیده کارها با نظم خاصی به انجام برسند لبخن

می باشد همراه روزهای سخت شما هستیم بدونه دغدغه جهیزیه خود را حمل نمایید تنها کافی است با شماره های تماس ما تماس 

جمع  -حل مورد نظر اقدامات الزم اعم از بسته بندی بگیرید تا در کوتاه ترین زمان ممکن با اعزام کارگران متعهد و خوش برخورد به م

 نصب و چیدمان  -خدمات رانندگی  -بارچینی  -حمل تا ماشین  - آوری

اگر قصد اثاث کشی و جابجایی را داشته اید بهتر است قبل از هرگونه اقدامی به جمع آوری یک سری از سواالت را از خودتان بپرسید 

جابجا شوید ؟ آیا می خواهید خودتان کارهای مربوط به بسته بندی را انجام هید یا می خواهید این کار  مثال اینکه چه روزی میخواهید

را به یک شرکت باربری بسپارید ؟تعداد کارگری که مورد نیازتان می باشد چه تعداد است ؟ آیا عمل بازگشایی و چیدمان را در مقصد 

واالت کمک بزرگی به راحت تر کردن کارها انجام میدهد کارتن ها را تهیه نمایید و دو خودتان می خواهید انجام دهید ؟ و ... همین س

هفته مانده به اثاث کشی با یک برنامه ریزی کامال دقیق و تقسیم کار در روز اقدام به جمع آوری وسایل نمایید وسایل شکستنی از 

یلی دقت کنید و بهتر از برای به حداقل رساندن ضربه ها از حساسیت باالیی برخوردار هستند پس در بسته بندی نمودن چنین وسا

ضربه گیر های مخصوص و فوم ها استفاده نمایید بعد از اتمام کار درب کارتن ها را محکم نموده و با یک برچسب محتویات داخلی آن 

 . را بنویسید

  

 پیروزیباربری 



 پیروزیاتوبار 
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 پیروزیباربری 

 

  یکی از متخصص ترین باربری های شهر تهران پیروزیباربری 

  با بکارگیری متدهای جدید اثاث کشی  پیروزیباربری در خیابان 

  ژه ای برای بسته بندی در نظر گرفته استپکیج های وی پیروزیباربری در منظقه 

 دارای کارگران زبده فعال و متخصص 

  جدیدترین وسایل نقلیه ها را از ما بخواهید 

 همکاری و هماهنگی در انجام پروژه های جابجایی 

  با فعالیت گسترده در تمامی مناطق پیروزیباربری بزرگ 

  پیروزینوین ترین و مجهز تری باربری 

  از ما بخواهید خاورهای مسقف را 

  را تجربه نمایید پیروزیمشاوره های رایگان باربری  

می باشد   پیروزی با کادری زبده و حرفه ای به صورت شبانه روزی در خدمت اهالی محترم شرق  پیروزیباربری 

 .اگر به یک باربری نیازمند هستید که اثاثیه از منظقه ای به منطقه ی دیگر جابجا شود با ما تماس بگیرید

ما برنامه و هدف کای مون جلب رضایت شما عزیزان برای آینده و انجام کارهای باربری و بسته بندی اثاثیه می 

س تما پیروزیباشد هدف ما جلب رضایت شما در این است که هر موقع قصد اثاث کشی و جابجایی داشتید با 

د با توجه به اینکه تعداد باربری ها روز بگیرید و هم از نظر کیفیت کاری و هم از نظر قیمت خیالتان راحت باش

به روز افزایش پیدا کرده است اما کیفیت کار به دلیل اینکه رقبا مشتری ها را از دست ندهند قیمت پایین تر 

از قیمت تعیین شده ی اتحادیه اعالم می کنند . همین اغالم قیمت خیلی پایین باعث می شود که در حین کار از 



. و یا اینکه تایم انجام کار باربری را افزایش داده تا این قیمت پایین ی که ابتدا اعالم شده  کیفیت کار زده شود

 .است را جبران کنند لذا شما عزیزان حتما در انتخاب اتوبار و مجموعه ای که ای که این کاربرانی که انجام دهند

 

  

 : خطر در کمین است پیروزیباربری 

ت که تعدادی افراد از شهرستان های دقت فرمائید جدیدا مد شده اس

آمده و با خرید چند خط مختلف و دایورت آن به موبایل   پیروزی مختلف به

می نمایند لذا این گونه افراد با اینکه   پیروزی اقدام به انجام امور باربری در

ندارند باعث می شود خسارت  باربری هیچ گونه تجربه ای در انجام کار

ا عزیزان شوند لذا حتما باید دقت کنید که حمل جبران ناپذیری به شم

 . اثاثیه آن را به چه کسانی واگذار می نمائید

 

  پیروزیاتوبار 

اگر مجموعه ما را قابل دونسته اید مادر کنار شما عزیزان هستیم که بهترین خدمات ممکن را برای شما عزیزان 

و   پیروزی به همه جای  پیروزی حمل شما را در داخلآماده است بارهای کوچک قابل   پیروزیباربری  ارائه دهیم

ایران حمل نماید ما سعی میکنیم در کوتاه ترین زمان ممکن بار شما را جابجا نمائیم و در هر مکان و طبقه ای آن 

را تخلیه نمائیم با نظر شما می توانیم بار و اثاثیه شما عزیزان را بیمه نمائیم می دانیم که نگران هستید که 

های و اثاثیه شما بدون کم ترین صدمه ای جابجا شود ما سعی مان را میکنیم که رضایت شما عزیزان را کسب بار

نمائیم به شما عزیزان پیشنهاد میکنیم که حتما از مشاوره ما استفاده نمائید ما در حین مشاوره نکات مهم را 

م حتما مقصد و مبدا خود را مشخص نمائید قبل از بارگیری به شما عزیزان پیشنهاد خواهیم داشت قبل از تما



بدانید که در طبقه چندم قرار است اثاثیه منتقل شود آیا امکان انتقال بارها از طریق راه پله وجود دارد آیا 

نگهبان و مدیریت ساختمان اجازه تخلیه و بارگیری را در ساعت مشخص خواهد داد یا نه حتما قبل از تماس با 

ت باربری از مبدا از مدیریت ساختمان را بگیرید پس همین مجوز تخلیه اثاثیه را نیز از مقصد ما مجوز الزم را جه

 . و از مدیریت و نگهبانی است بار در انجا تخلیه شود اعالم فرمائید

 پیروزیاتوبار 

را  یشنیده و دیده شده است که کسانی به این افراد اعتماد کرده و قول اعالم هزینه خیلی پایین تر جابجای

خورده اند و باعث شده است که بعدا در حین انجام باربری با مشکالت عدیده ای گرفتار شوند مثال توجه کنید 

که این افراد هیچ گونه دفتر و دستکی ندارند و به هر نحو ممکن است و به آینده ی آن هیچ توجه ی 

مشکل برای مردم ندارند چون که هیچ جا  که دارای مجوز نباشند هیچ گونه ترسی از ایجاد باربری هایی ندارند

مورد پاسخگو نیستند و زیر نظر ارگان خاصی نیستند که اگر شما عزیزان شکایتی دارند قابل پیشگیری و دریافت 

 . خسارت های احتمالی باشد

 پیروزیباربری 

تمام   پیروزی ز مبداهم کار بسته بندی اثاثیه منزل را انجام می دهد و هم کار جابجایی و حمل و نقل آن را ا

حمل بار بین شهری را نیز انجام می دهد اگر   پیروزیاتوبار  به مقصد تمام مناطق تهران و ایران با پیروزیمحالت 

به دیگر شهر ها جابجا شود و سائط نقلیه ما دارای وسایل کامل و مجهز می باشد در   پیروزی بار شما قرار است از

مسقف نیز نمائید کافی است قبل از هرکاری با کارشناس های مشاوره الزم ضمن شما می توانید درخواست خاور 

را انجام دهید تا به نتیجه الزم هم در رابطه با هزینه هم از نظر کادری که الزم است بار شما از ممبدا به مقصد 

ر این حرفه ای تا دبارگیری شوند در فرآیند انتقال و جابجایی بار به یک وسیله نقلیه با راننده به یک بارچین 

زمینه سابقه طوالنی داشته باشد که به دقت بارها ا روی هم بچیند تا کم تر آسیب ممکن را در هگام حمل و 

 .جابجایی داشته باشد

 

  پیروزیباربری 



  پیروزی  اتوبار

 : زمتخصص اثاث کشی همراه با جدیدترین و پیشرفته ترین تجهیزات بسته بندی و حمل بارهای سنگین اعم ا

  لباسشویی مبلمان سلطنتی و راحتی انواع میز ناهار خوری هم چوبی

 و هم شیشه ای

 ساید بای ساید 

 انواع گاوصندق های اداری و خانگی 

 فرش تجهیزات اتاق پذیرایی شامل لوستر 

 و انواع مجستمه های گرانقیمت 

 جابجایی وسایل شکستنی 

 ..زخانه وهمراه با بیمه نامه معتبر جابجایی و حمل وسایل آشپ

  پیروزیاتوبار 

  پیروزیباربری 

به صورت شبانه روزی همراه با یک مشاوره فوق العاده کارساز برای خانواده هایی که میخواهند یک اثاث کشی 

موفقی را داشته باشند مشاوره دادن به خانواده ها یک امتیاز بزرگی که به همراه دارد این است خانوم خانه 

مه ریزی کرده و کارها را در زمان مشخص و بدون سردرگمی به انجام برساند داشتن یک میتواند به راحتی برنا

هدف مشخص همراه با یک برنامه ریزی موفق راحتی را به همراه دارد که سبب آسان تر شدن این اثاث کشی 

ت صمیمی می شود تمامی کارکنان و افرادی که در این مجموعه در ال فعالیت کردن می باشند مانند یک دوس

بوده و توانسته اند با ارتباط و رابطه صمیمی کیفیت و سرعت عمل در کارها باال رفته و کارها به صورت عادالنه 

ساعتهدر کنار شما  42بین کادر حرفه ای تقسیم شده و در تایم مشخص شده به اتمام برسند ما به صورت 

آن به عنوان یک خاطره شیرین یاد کنید بهتر است  هستیم تایک اثاث کشی خارق العاده ای را تجربه کنید و از

برای بسته بندی کردن وسایل شکستنی و حساس از کارتن هایی مناسب که دارای ضخامت باالیی دارند و به 

 . صورت ضد آب هستند استفاده نمایید

  پیروزیباربری 

 ت در جمع آوری وسایل باالاستفاده صحیح از کارتن ها به خصوص متناسب با ابعاد وسایل سبب می شود سرع

توانسته اند با سپری   پیروزیاتوبار  رفته و روند کار با کیفیت بهتری به جلو رود تیم حرفه ای بسته بندی در



نمودن آموزش های الزم برای ایمنی کار در بسته بندی یک بسته بندی حرفه ای را تقدیم شما عزیزان می 

ا توانسته اولین باربری باشد که با دار پیروزیبا دارا بودن شعبات متعدد در تمامی مناطق   پیروزیباربری  کند

بودن شماره های رند و با سال ها سابقه درخشان خدمات منحصر بفردی را تقدیم شما عزیزان می کند تنها کافی 

اره هایی که در اختیار شما عزیزان قرار می گیرد تماس بگیرید. تا تیم حرفه است گوشی را برداشته و با شم

همراه با وسایل و تجهیزات الزم در محل مورد نظر حاضر شده و خدمات خود را در اختیار    پیروزیباربری  ای

 . شما قرار می دهد

 

   پیروزیتوبار ا

 : دارای وسایل نقلیه استاندار اعم از

وانت بار همراه با تعداد کارگران مشخص و رانندگان با تجریبه در اختیار شما قرار داده می شود معموال از  -1

 .وانت بار برای جابجایی وسایل بازاری و خرید قطعه از وسایل منازل مورد استفاده قرار می گیرد

ن وسیله نقلیه پر مصرف نیز برای حمل و نقل وسایل سبک به صورت درون شهری مورد استفاده نیسان بار ای -2

 .تماس بگیرید پیروزیقرار میگیرد در صورت نیاز به این وسیله نقلیه می توانید با باربری 

برای  نه وخاور های مسقف و روباز که معموال این وسیله نقلیه پر مصرف برای اثاث کشی و جابجایی وسایل خا -3

هنگامی که از این وسیله نقلیه برای جابجایی وسایل خود  . حمل جهیزیه عروس مورد استفاده قرار می گیرد

انتخاب کرده اید بهتر است در هنگام بارچینی به این نکته توجه کنید که چیدمان درست و صحیح کارتن ها 

هتر است این امر مهم را به یک باربری با سابقه ایمنی و سالمت وسایل شما را تضمین می کند برای همین کار ب

با فعالیت در بسیاری از پروژه های حمل و نقل  پیروزیکه تجربه ای باالیی در این کار دارد قرار دهید باربری 

 .شناخته شده است پیروزیبه عنوان یک باربری نمونه در 

ر و ارسال کاال به سای پیروزیه خارج از شهر استفاده از کامیون های بزرگ باربری که بیشتر برای حمل بار ب -4

 .شهرستان ها مورد استفاده قرار می گیرد
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 . به صورت درون شهری vip سرویس -5

  پیروزیباربری 

یک جابجایی  011از صفر تا  پیروزیحمل و نقل انواع وسایل اداری و سازمانی به صورت کامال تضمینی در باربری 

بسپارید ما همیشه در همه حال در کنار شما هستیم تا رضایت شما  پیروزیو اثاث کشی موفق را به باربری 

 . عزیزان را جلب نمایییم

  پیروزیباربری

 

با سابقه ترین باربری در زمینه های حمل و نقل درون شهری به همراه تیم متخصص و کامال جوان کادری که برای کار انتخاب می شود 

د خانواده های عزیزی که قصد جابجایی به منزل جدیدی را دارند می تواند با اطمنان خاطر همگی متاهل بوده و قابل اعتماد می باش

تمامی کارهای یک اثاث کشی سخت و دشوار را به ما بسپارند استفاده از تجهیزات کامال استاندارد و پیشرفته در بسته بندی ارسال 

ورت فعالیت به ص پیروزیباربری از جابجایی توسط متخصصین شرکت  کارگر به محل خواسته شده مشاوره و راهنمایی خانواده ها قبل

تمام وقت حتی در روزهای تعطیل شیوه های مدیریتی کامال مدرن و تاثیر بخش تقسیم کار عادالنه انتخاب کار برای تیم متناسب با 

 دارای – روباز و مسقف خاورهای – بار نیسان –کادر خانم و آقا دارای انواع وسایل حمل و نقلی از قبیل وانت بار حرفه خود دارای 

به مشتریان عزیز حمل بار به سایر شهرستان ها به همراه بیمه نامه و بارنامه  vip های سرویس ارائه – ترانزیت کامیون – بار کامیونت

 به و آشنا به مسیر و جاده ها ما در کنار شما هستیم .معتبر دارای رانندگان با تجرر

 یبند  تماس بگیرید و تمامی کارهای مربوط به بسته پیروزیباربری حمل وسایل اداری در یک روز تنها کافی است با شماره های 

یت و تقسیم کار بین تیم فعالوسایل را به این باربری بسپارید مدیر موظف است بار برنامه ریزی زمان  دوباره بازگشایی و بارچینی

خود را انجام دهند تیم متخصص در محل حضور یافته و بدون کوچک ترین معطلی کار خود را شروع می کنند همکاری و روحیه باالی 

رای ب تیم به کارها سرعت بخشیده بنابراین کار مربوط به بسته بندی با کیفیت باال انجام میگیرد باید گفت که تجهیزات و وسایلی که

این امر استفاده می شود همه استاندارد بوده و ضخامت کافی را به همراه دارند رضایت بخشبودن کار را می توان از چهره مشتریان 

خواند و همین خشنودی سبب میگردد بر تعداد مشتریان افزوده شود حمل تخصصی بار های از قبیل گاوصندق های اداری و خانگی 

مل ساید بای ساید با وانت بار حمل جهیزیه عروس با خاورهای مسقف تمامی بارها بیمه شده و در صورت بروز به همراه نیروی کمکی ح

 . مشکل می توانید خسارات آن ها را بگیرید

ماشین های حمل و نقل که دارای استاندارهای کافی برای یک اثاث کشی را به همره دارند به ویژه خاورها که تمامی آنها به صورت 

تب قسمت اتاقک آنها موکت کاری شده تا ضربه های احتمالی را ممکن از است در طول مسیر به خصوص در پیچ ها بوجود بیاید را مر

به حداقل برساند کسی که عهده دار چیدن بارها به پشت خاور می باشد نقش بسزایی را در حمل و نقل سالم به همراه دارد باید 

تفاده شده برای حمل وسایل باید ضخامت و مقاومت کافی را به همراه داشته باشند بسته های بزرگ گفت که بسته ها و کارتن های اس

تر و سنگین تر در زیر بسته های کوچک تر قرار میگیرند همین امر سبب گردیده تا از فضای موجود بهترین بهره را گرفت و از طرفی 

 و ستجرینم از بسیاری هرساله و باشد می تهران سابقه با  یکی از باربری های پیروزیباربری دیگر سالم بودن آنها را نیز ضمانت کرد 
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بازاری ها کارهای مربوط به جابجایی بارها و اثاثیه خود را به گروه حرفه ای ما میسپارند ما امین وسایل شما بوده و شما را برای یک 

 . زندگی شاد همراهی می کنیم

شکستنی آشپزخانه همراه با لیست نمودن و کارتن نمودن تک تک آنها و استفاده از وسایل و جمع آوری و بسته نمودن وسایل ریز و 

 پیروزی باربریتجهیزات ایمنی مثل ضربه گیر ها و نایلون های حبابدار در کوتاه ترین زمان ممکن توسط نیروی تازه نفس و خوش اخالق 

می مناطق تهران باعث شده دستررسی به این باربری راحت تر از سایر به درستی به انجام می رسد وجود تعداد زیادی شعبات در تما

باربری های تهران باشد استفاده از تکنیک های جدید در حمل و نقل و به روز موندن یکی از دیگر امتیازات برجسته این باربری به 

اداری استفاده می شود تماما موکت کاری شده  حساب می آید خاورهایی که برای حمل و نقل و جابجایی بسته ها و حمل کاالی تجاری و

و به صورت کامال استاندارد در اختیار شما قرار داده می شود سرویس ها و خدمات به صورت شبانه روزی بوده و سرویس های مانند 

ت ا افتخار به شما خدممشاوره دادن به خانواده های عزیز تهیه لیست برنامه ریز به صورت رایگان می باشد در کنار شما هستیم تا ب

 . کنیم

کارگر مشخص متناسب به درخواست شما عزیزان  تعداد همراه به ای حره کامال صورت به  حمل بار با وانت های استاندارد و جدید

ی و یبه صورت شانه روزی بوده و شما عزیزان میتوانید در هرساعت از شبانه روز که نیاز به جابجا پیروزیباربری فعالیت اعضای تیم 

حمل وسیله ای داشته باشید با ما در تماس باشید مشاوره رایگان جهت برنامه ریزی و نحوه جمع آوری وسایل توسط متخصصین حرفه 

ای جهت حمل بار به سایر شهرستان ها از کامیون های بزرگ استفاده می شود تمامی کامیون ترانزیت ها مجهز بوده و با تضمین کاالی 

به مقصد مورد نظر می رساند از دیگر حرفه های این باربری بارچینی حرفه ای بار در پشت وسائط نقلیه می باشد شما عزیزان آن را 

چیدمان صحیح وسایل سبب می شود تا خسارات به حداقل خود برسد همین امر باعث شده کارها با سرعت و دقت باالتری به انجام 

انتقادات و پیشنهادات شما مسیر درست را نشان داده تا بتوانید نیازهای شما را برسند و رضایت مشتریان از همه لحاظ جمع باشد 

 . بشناسیم

توانسته از بین افرادی که دارای  پیروزیباربری خدمات رسانی و سرویس دهی شبانه روزی به همراه کارگران حرفه ای و مجرب 

ه و با ارائه آموزش های الزم به تک تک آنها افرادی متخصص اخالق سایسته و در حرفه حمل و بسته بندی تخصص دارند انتخاب نمود

وارد عرصه کار نماید سبک و شیوه باربری و حمل بار به صورت جدید کارتن ها همه از سمت شرکت تهیه شده و در اختیار خانواده ها 

ی بوده ایم و تالش کرده ایم از فضای قرار داده می شوند ما در بارچین نمودن کارتن ها در پشت وانت بار و خاورهای مسقف حرفه ا

موجود استفاده بهینه ای داشته باشیم استفاده صحیح این امکان را میدهد که کاال و وسایلی که قرار است از نقطه ای به نقطه دیگر 

 دیگر خدمات حمل شود در سالمت کامل بدون کوچک ترین ضرب دیدگی به محل مورد نظر ارسال شود ارسال راننده با تجربه نیز از

 ما بوده تا اثاثیه شما عزیزان را با انتخاب بهترین مسیر که دارای ترافیک کمتری می باشد به مقصد برساند

منتظر انتقادات و پیشنهادات سازنده شما عزیزان هستیم این انتقادات شماست که راه شناسایی نیازهای حمل و نقل را آسان تر می  

ازلحاظ دارابودت تجهیزات  پیروزیباربری   وانیم سرویس ها و خدمات مناسبی را در اختیار شما قرار دهیمکند با تکیه بر این امر می ت

 ببس  و امکانات حمل و نقلی سرتر از سایر باربری های تهران می باشد برنامه ریزی و مدیریت برنامه ها توسط مدیر گروه باربری

د رضایت تک تک مشتریان نشان دهنده تالش ثمر بخش گروه حرفه ای این باربری گردیده کارها با نظم خاصی به انجام برسند لبخن

می باشد همراه روزهای سخت شما هستیم بدونه دغدغه جهیزیه خود را حمل نمایید تنها کافی است با شماره های تماس ما تماس 

جمع  -حل مورد نظر اقدامات الزم اعم از بسته بندی بگیرید تا در کوتاه ترین زمان ممکن با اعزام کارگران متعهد و خوش برخورد به م

 نصب و چیدمان  -خدمات رانندگی  -بارچینی  -حمل تا ماشین  - آوری

اگر قصد اثاث کشی و جابجایی را داشته اید بهتر است قبل از هرگونه اقدامی به جمع آوری یک سری از سواالت را از خودتان بپرسید 

جابجا شوید ؟ آیا می خواهید خودتان کارهای مربوط به بسته بندی را انجام هید یا می خواهید این کار  مثال اینکه چه روزی میخواهید

را به یک شرکت باربری بسپارید ؟تعداد کارگری که مورد نیازتان می باشد چه تعداد است ؟ آیا عمل بازگشایی و چیدمان را در مقصد 

واالت کمک بزرگی به راحت تر کردن کارها انجام میدهد کارتن ها را تهیه نمایید و دو خودتان می خواهید انجام دهید ؟ و ... همین س

هفته مانده به اثاث کشی با یک برنامه ریزی کامال دقیق و تقسیم کار در روز اقدام به جمع آوری وسایل نمایید وسایل شکستنی از 

یلی دقت کنید و بهتر از برای به حداقل رساندن ضربه ها از حساسیت باالیی برخوردار هستند پس در بسته بندی نمودن چنین وسا



ضربه گیر های مخصوص و فوم ها استفاده نمایید بعد از اتمام کار درب کارتن ها را محکم نموده و با یک برچسب محتویات داخلی آن 

 . را بنویسید

  

 ولیعصرباربری 

 ولیعصراتوبار 

 اربریب | ولیعصروانت بار  | ولیعصربسته بندی اثاثیه منزل  | BRT باربری

BRT 

 ولیعصرباربری 

 

  یکی از متخصص ترین باربری های شهر تهران ولیعصرباربری 

  با بکارگیری متدهای جدید اثاث کشی  ولیعصرباربری در خیابان 

  ژه ای برای بسته بندی در نظر گرفته استپکیج های وی ولیعصرباربری در منظقه 

 دارای کارگران زبده فعال و متخصص 

  جدیدترین وسایل نقلیه ها را از ما بخواهید 

 همکاری و هماهنگی در انجام پروژه های جابجایی 

  با فعالیت گسترده در تمامی مناطق ولیعصرباربری بزرگ 

  ولیعصرنوین ترین و مجهز تری باربری 

  از ما بخواهید خاورهای مسقف را 

  را تجربه نمایید ولیعصرمشاوره های رایگان باربری  



می باشد   ولیعصر با کادری زبده و حرفه ای به صورت شبانه روزی در خدمت اهالی محترم شرق  ولیعصرباربری 

 .اگر به یک باربری نیازمند هستید که اثاثیه از منظقه ای به منطقه ی دیگر جابجا شود با ما تماس بگیرید

ما برنامه و هدف کای مون جلب رضایت شما عزیزان برای آینده و انجام کارهای باربری و بسته بندی اثاثیه می 

اس تم ولیعصرباشد هدف ما جلب رضایت شما در این است که هر موقع قصد اثاث کشی و جابجایی داشتید با 

د با توجه به اینکه تعداد باربری ها روز بگیرید و هم از نظر کیفیت کاری و هم از نظر قیمت خیالتان راحت باش

به روز افزایش پیدا کرده است اما کیفیت کار به دلیل اینکه رقبا مشتری ها را از دست ندهند قیمت پایین تر 

از قیمت تعیین شده ی اتحادیه اعالم می کنند . همین اغالم قیمت خیلی پایین باعث می شود که در حین کار از 

. و یا اینکه تایم انجام کار باربری را افزایش داده تا این قیمت پایین ی که ابتدا اعالم شده  کیفیت کار زده شود

 .است را جبران کنند لذا شما عزیزان حتما در انتخاب اتوبار و مجموعه ای که ای که این کاربرانی که انجام دهند

 

  

 : خطر در کمین است ولیعصرباربری 

ت که تعدادی افراد از شهرستان های دقت فرمائید جدیدا مد شده اس

آمده و با خرید چند خط مختلف و دایورت آن به موبایل   ولیعصر مختلف به

می نمایند لذا این گونه افراد با اینکه   ولیعصر اقدام به انجام امور باربری در

ندارند باعث می شود خسارت  باربری هیچ گونه تجربه ای در انجام کار

ا عزیزان شوند لذا حتما باید دقت کنید که حمل جبران ناپذیری به شم

 . اثاثیه آن را به چه کسانی واگذار می نمائید

 

  ولیعصراتوبار 



اگر مجموعه ما را قابل دونسته اید مادر کنار شما عزیزان هستیم که بهترین خدمات ممکن را برای شما عزیزان 

و   ولیعصر به همه جای  ولیعصر حمل شما را در داخلآماده است بارهای کوچک قابل   ولیعصرباربری  ارائه دهیم

ایران حمل نماید ما سعی میکنیم در کوتاه ترین زمان ممکن بار شما را جابجا نمائیم و در هر مکان و طبقه ای آن 

را تخلیه نمائیم با نظر شما می توانیم بار و اثاثیه شما عزیزان را بیمه نمائیم می دانیم که نگران هستید که 

های و اثاثیه شما بدون کم ترین صدمه ای جابجا شود ما سعی مان را میکنیم که رضایت شما عزیزان را کسب بار

نمائیم به شما عزیزان پیشنهاد میکنیم که حتما از مشاوره ما استفاده نمائید ما در حین مشاوره نکات مهم را 

م حتما مقصد و مبدا خود را مشخص نمائید قبل از بارگیری به شما عزیزان پیشنهاد خواهیم داشت قبل از تما

بدانید که در طبقه چندم قرار است اثاثیه منتقل شود آیا امکان انتقال بارها از طریق راه پله وجود دارد آیا 

نگهبان و مدیریت ساختمان اجازه تخلیه و بارگیری را در ساعت مشخص خواهد داد یا نه حتما قبل از تماس با 

ت باربری از مبدا از مدیریت ساختمان را بگیرید پس همین مجوز تخلیه اثاثیه را نیز از مقصد ما مجوز الزم را جه

 . و از مدیریت و نگهبانی است بار در انجا تخلیه شود اعالم فرمائید

 ولیعصراتوبار 

را  یشنیده و دیده شده است که کسانی به این افراد اعتماد کرده و قول اعالم هزینه خیلی پایین تر جابجای

خورده اند و باعث شده است که بعدا در حین انجام باربری با مشکالت عدیده ای گرفتار شوند مثال توجه کنید 

که این افراد هیچ گونه دفتر و دستکی ندارند و به هر نحو ممکن است و به آینده ی آن هیچ توجه ی 

مشکل برای مردم ندارند چون که هیچ جا  که دارای مجوز نباشند هیچ گونه ترسی از ایجاد باربری هایی ندارند

مورد پاسخگو نیستند و زیر نظر ارگان خاصی نیستند که اگر شما عزیزان شکایتی دارند قابل پیشگیری و دریافت 

 . خسارت های احتمالی باشد

 ولیعصرباربری 

تمام   ولیعصر ز مبداهم کار بسته بندی اثاثیه منزل را انجام می دهد و هم کار جابجایی و حمل و نقل آن را ا

حمل بار بین شهری را نیز انجام می دهد اگر   ولیعصراتوبار  به مقصد تمام مناطق تهران و ایران با ولیعصرمحالت 

به دیگر شهر ها جابجا شود و سائط نقلیه ما دارای وسایل کامل و مجهز می باشد در   ولیعصر بار شما قرار است از

مسقف نیز نمائید کافی است قبل از هرکاری با کارشناس های مشاوره الزم ضمن شما می توانید درخواست خاور 

را انجام دهید تا به نتیجه الزم هم در رابطه با هزینه هم از نظر کادری که الزم است بار شما از ممبدا به مقصد 

ر این حرفه ای تا دبارگیری شوند در فرآیند انتقال و جابجایی بار به یک وسیله نقلیه با راننده به یک بارچین 

زمینه سابقه طوالنی داشته باشد که به دقت بارها ا روی هم بچیند تا کم تر آسیب ممکن را در هگام حمل و 

 .جابجایی داشته باشد



 

  ولیعصرباربری 

  ولیعصر  اتوبار

 : زمتخصص اثاث کشی همراه با جدیدترین و پیشرفته ترین تجهیزات بسته بندی و حمل بارهای سنگین اعم ا

  لباسشویی مبلمان سلطنتی و راحتی انواع میز ناهار خوری هم چوبی

 و هم شیشه ای

 ساید بای ساید 

 انواع گاوصندق های اداری و خانگی 

 فرش تجهیزات اتاق پذیرایی شامل لوستر 

 و انواع مجستمه های گرانقیمت 

 جابجایی وسایل شکستنی 

 ..زخانه وهمراه با بیمه نامه معتبر جابجایی و حمل وسایل آشپ

  ولیعصراتوبار 

  ولیعصرباربری 

به صورت شبانه روزی همراه با یک مشاوره فوق العاده کارساز برای خانواده هایی که میخواهند یک اثاث کشی 

موفقی را داشته باشند مشاوره دادن به خانواده ها یک امتیاز بزرگی که به همراه دارد این است خانوم خانه 

مه ریزی کرده و کارها را در زمان مشخص و بدون سردرگمی به انجام برساند داشتن یک میتواند به راحتی برنا

هدف مشخص همراه با یک برنامه ریزی موفق راحتی را به همراه دارد که سبب آسان تر شدن این اثاث کشی 



ت صمیمی می شود تمامی کارکنان و افرادی که در این مجموعه در ال فعالیت کردن می باشند مانند یک دوس

بوده و توانسته اند با ارتباط و رابطه صمیمی کیفیت و سرعت عمل در کارها باال رفته و کارها به صورت عادالنه 

ساعتهدر کنار شما  42بین کادر حرفه ای تقسیم شده و در تایم مشخص شده به اتمام برسند ما به صورت 

آن به عنوان یک خاطره شیرین یاد کنید بهتر است  هستیم تایک اثاث کشی خارق العاده ای را تجربه کنید و از

برای بسته بندی کردن وسایل شکستنی و حساس از کارتن هایی مناسب که دارای ضخامت باالیی دارند و به 

 . صورت ضد آب هستند استفاده نمایید

  ولیعصرباربری 

 ت در جمع آوری وسایل باالاستفاده صحیح از کارتن ها به خصوص متناسب با ابعاد وسایل سبب می شود سرع

توانسته اند با سپری   ولیعصراتوبار  رفته و روند کار با کیفیت بهتری به جلو رود تیم حرفه ای بسته بندی در

نمودن آموزش های الزم برای ایمنی کار در بسته بندی یک بسته بندی حرفه ای را تقدیم شما عزیزان می 

ارا توانسته اولین باربری باشد که با د ولیعصربا دارا بودن شعبات متعدد در تمامی مناطق   ولیعصرباربری  کند

بودن شماره های رند و با سال ها سابقه درخشان خدمات منحصر بفردی را تقدیم شما عزیزان می کند تنها کافی 

اره هایی که در اختیار شما عزیزان قرار می گیرد تماس بگیرید. تا تیم حرفه است گوشی را برداشته و با شم

همراه با وسایل و تجهیزات الزم در محل مورد نظر حاضر شده و خدمات خود را در اختیار    ولیعصرباربری  ای

 . شما قرار می دهد

 

   ولیعصرتوبار ا

 : دارای وسایل نقلیه استاندار اعم از

وانت بار همراه با تعداد کارگران مشخص و رانندگان با تجریبه در اختیار شما قرار داده می شود معموال از  -1

 .وانت بار برای جابجایی وسایل بازاری و خرید قطعه از وسایل منازل مورد استفاده قرار می گیرد

ن وسیله نقلیه پر مصرف نیز برای حمل و نقل وسایل سبک به صورت درون شهری مورد استفاده نیسان بار ای -2

 .تماس بگیرید ولیعصرقرار میگیرد در صورت نیاز به این وسیله نقلیه می توانید با باربری 
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برای  نه وخاور های مسقف و روباز که معموال این وسیله نقلیه پر مصرف برای اثاث کشی و جابجایی وسایل خا -3

هنگامی که از این وسیله نقلیه برای جابجایی وسایل خود  . حمل جهیزیه عروس مورد استفاده قرار می گیرد

انتخاب کرده اید بهتر است در هنگام بارچینی به این نکته توجه کنید که چیدمان درست و صحیح کارتن ها 

هتر است این امر مهم را به یک باربری با سابقه ایمنی و سالمت وسایل شما را تضمین می کند برای همین کار ب

با فعالیت در بسیاری از پروژه های حمل و نقل  ولیعصرکه تجربه ای باالیی در این کار دارد قرار دهید باربری 

 .شناخته شده است ولیعصربه عنوان یک باربری نمونه در 

ایر و ارسال کاال به س ولیعصره خارج از شهر استفاده از کامیون های بزرگ باربری که بیشتر برای حمل بار ب -4

 .شهرستان ها مورد استفاده قرار می گیرد

 . به صورت درون شهری vip سرویس -5

  ولیعصرباربری 

یک جابجایی  011از صفر تا  ولیعصرحمل و نقل انواع وسایل اداری و سازمانی به صورت کامال تضمینی در باربری 

بسپارید ما همیشه در همه حال در کنار شما هستیم تا رضایت شما  ولیعصرو اثاث کشی موفق را به باربری 

 . عزیزان را جلب نمایییم

  ولیعصرباربری

 

با سابقه ترین باربری در زمینه های حمل و نقل درون شهری به همراه تیم متخصص و کامال جوان کادری که برای کار انتخاب می شود 

د خانواده های عزیزی که قصد جابجایی به منزل جدیدی را دارند می تواند با اطمنان خاطر همگی متاهل بوده و قابل اعتماد می باش

تمامی کارهای یک اثاث کشی سخت و دشوار را به ما بسپارند استفاده از تجهیزات کامال استاندارد و پیشرفته در بسته بندی ارسال 

صورت  فعالیت به ولیعصرباربری از جابجایی توسط متخصصین شرکت  کارگر به محل خواسته شده مشاوره و راهنمایی خانواده ها قبل

تمام وقت حتی در روزهای تعطیل شیوه های مدیریتی کامال مدرن و تاثیر بخش تقسیم کار عادالنه انتخاب کار برای تیم متناسب با 

 دارای – روباز و مسقف خاورهای – بار نیسان –کادر خانم و آقا دارای انواع وسایل حمل و نقلی از قبیل وانت بار حرفه خود دارای 

به مشتریان عزیز حمل بار به سایر شهرستان ها به همراه بیمه نامه و بارنامه  vip های سرویس ارائه – ترانزیت کامیون – بار کامیونت

 به و آشنا به مسیر و جاده ها ما در کنار شما هستیم .معتبر دارای رانندگان با تجرر

 دیبن  تماس بگیرید و تمامی کارهای مربوط به بسته ولیعصرباربری حمل وسایل اداری در یک روز تنها کافی است با شماره های 

یت و تقسیم کار بین تیم فعالوسایل را به این باربری بسپارید مدیر موظف است بار برنامه ریزی زمان  دوباره بازگشایی و بارچینی

خود را انجام دهند تیم متخصص در محل حضور یافته و بدون کوچک ترین معطلی کار خود را شروع می کنند همکاری و روحیه باالی 

رای ب تیم به کارها سرعت بخشیده بنابراین کار مربوط به بسته بندی با کیفیت باال انجام میگیرد باید گفت که تجهیزات و وسایلی که
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این امر استفاده می شود همه استاندارد بوده و ضخامت کافی را به همراه دارند رضایت بخشبودن کار را می توان از چهره مشتریان 

خواند و همین خشنودی سبب میگردد بر تعداد مشتریان افزوده شود حمل تخصصی بار های از قبیل گاوصندق های اداری و خانگی 

مل ساید بای ساید با وانت بار حمل جهیزیه عروس با خاورهای مسقف تمامی بارها بیمه شده و در صورت بروز به همراه نیروی کمکی ح

 . مشکل می توانید خسارات آن ها را بگیرید

ماشین های حمل و نقل که دارای استاندارهای کافی برای یک اثاث کشی را به همره دارند به ویژه خاورها که تمامی آنها به صورت 

تب قسمت اتاقک آنها موکت کاری شده تا ضربه های احتمالی را ممکن از است در طول مسیر به خصوص در پیچ ها بوجود بیاید را مر

به حداقل برساند کسی که عهده دار چیدن بارها به پشت خاور می باشد نقش بسزایی را در حمل و نقل سالم به همراه دارد باید 

تفاده شده برای حمل وسایل باید ضخامت و مقاومت کافی را به همراه داشته باشند بسته های بزرگ گفت که بسته ها و کارتن های اس

تر و سنگین تر در زیر بسته های کوچک تر قرار میگیرند همین امر سبب گردیده تا از فضای موجود بهترین بهره را گرفت و از طرفی 

 و ستجرینم از بسیاری هرساله و باشد می تهران سابقه با  یکی از باربری های ولیعصرباربری دیگر سالم بودن آنها را نیز ضمانت کرد 

بازاری ها کارهای مربوط به جابجایی بارها و اثاثیه خود را به گروه حرفه ای ما میسپارند ما امین وسایل شما بوده و شما را برای یک 

 . زندگی شاد همراهی می کنیم

شکستنی آشپزخانه همراه با لیست نمودن و کارتن نمودن تک تک آنها و استفاده از وسایل و جمع آوری و بسته نمودن وسایل ریز و 

 ولیعصر باربریتجهیزات ایمنی مثل ضربه گیر ها و نایلون های حبابدار در کوتاه ترین زمان ممکن توسط نیروی تازه نفس و خوش اخالق 

می مناطق تهران باعث شده دستررسی به این باربری راحت تر از سایر به درستی به انجام می رسد وجود تعداد زیادی شعبات در تما

باربری های تهران باشد استفاده از تکنیک های جدید در حمل و نقل و به روز موندن یکی از دیگر امتیازات برجسته این باربری به 

اداری استفاده می شود تماما موکت کاری شده  حساب می آید خاورهایی که برای حمل و نقل و جابجایی بسته ها و حمل کاالی تجاری و

و به صورت کامال استاندارد در اختیار شما قرار داده می شود سرویس ها و خدمات به صورت شبانه روزی بوده و سرویس های مانند 

ت ا افتخار به شما خدممشاوره دادن به خانواده های عزیز تهیه لیست برنامه ریز به صورت رایگان می باشد در کنار شما هستیم تا ب

 . کنیم

کارگر مشخص متناسب به درخواست شما عزیزان  تعداد همراه به ای حره کامال صورت به  حمل بار با وانت های استاندارد و جدید

ی و یبه صورت شانه روزی بوده و شما عزیزان میتوانید در هرساعت از شبانه روز که نیاز به جابجا ولیعصرباربری فعالیت اعضای تیم 

حمل وسیله ای داشته باشید با ما در تماس باشید مشاوره رایگان جهت برنامه ریزی و نحوه جمع آوری وسایل توسط متخصصین حرفه 

ای جهت حمل بار به سایر شهرستان ها از کامیون های بزرگ استفاده می شود تمامی کامیون ترانزیت ها مجهز بوده و با تضمین کاالی 

به مقصد مورد نظر می رساند از دیگر حرفه های این باربری بارچینی حرفه ای بار در پشت وسائط نقلیه می باشد شما عزیزان آن را 

چیدمان صحیح وسایل سبب می شود تا خسارات به حداقل خود برسد همین امر باعث شده کارها با سرعت و دقت باالتری به انجام 

انتقادات و پیشنهادات شما مسیر درست را نشان داده تا بتوانید نیازهای شما را برسند و رضایت مشتریان از همه لحاظ جمع باشد 

 . بشناسیم

توانسته از بین افرادی که دارای  ولیعصرباربری خدمات رسانی و سرویس دهی شبانه روزی به همراه کارگران حرفه ای و مجرب 

ه و با ارائه آموزش های الزم به تک تک آنها افرادی متخصص اخالق سایسته و در حرفه حمل و بسته بندی تخصص دارند انتخاب نمود

وارد عرصه کار نماید سبک و شیوه باربری و حمل بار به صورت جدید کارتن ها همه از سمت شرکت تهیه شده و در اختیار خانواده ها 

ی بوده ایم و تالش کرده ایم از فضای قرار داده می شوند ما در بارچین نمودن کارتن ها در پشت وانت بار و خاورهای مسقف حرفه ا

موجود استفاده بهینه ای داشته باشیم استفاده صحیح این امکان را میدهد که کاال و وسایلی که قرار است از نقطه ای به نقطه دیگر 

 دیگر خدمات حمل شود در سالمت کامل بدون کوچک ترین ضرب دیدگی به محل مورد نظر ارسال شود ارسال راننده با تجربه نیز از

 ما بوده تا اثاثیه شما عزیزان را با انتخاب بهترین مسیر که دارای ترافیک کمتری می باشد به مقصد برساند

منتظر انتقادات و پیشنهادات سازنده شما عزیزان هستیم این انتقادات شماست که راه شناسایی نیازهای حمل و نقل را آسان تر می  

ازلحاظ دارابودت تجهیزات  ولیعصرباربری   وانیم سرویس ها و خدمات مناسبی را در اختیار شما قرار دهیمکند با تکیه بر این امر می ت

 ببس  و امکانات حمل و نقلی سرتر از سایر باربری های تهران می باشد برنامه ریزی و مدیریت برنامه ها توسط مدیر گروه باربری



د رضایت تک تک مشتریان نشان دهنده تالش ثمر بخش گروه حرفه ای این باربری گردیده کارها با نظم خاصی به انجام برسند لبخن

می باشد همراه روزهای سخت شما هستیم بدونه دغدغه جهیزیه خود را حمل نمایید تنها کافی است با شماره های تماس ما تماس 

جمع  -حل مورد نظر اقدامات الزم اعم از بسته بندی بگیرید تا در کوتاه ترین زمان ممکن با اعزام کارگران متعهد و خوش برخورد به م

 نصب و چیدمان  -خدمات رانندگی  -بارچینی  -حمل تا ماشین  - آوری

اگر قصد اثاث کشی و جابجایی را داشته اید بهتر است قبل از هرگونه اقدامی به جمع آوری یک سری از سواالت را از خودتان بپرسید 

جابجا شوید ؟ آیا می خواهید خودتان کارهای مربوط به بسته بندی را انجام هید یا می خواهید این کار  مثال اینکه چه روزی میخواهید

را به یک شرکت باربری بسپارید ؟تعداد کارگری که مورد نیازتان می باشد چه تعداد است ؟ آیا عمل بازگشایی و چیدمان را در مقصد 

واالت کمک بزرگی به راحت تر کردن کارها انجام میدهد کارتن ها را تهیه نمایید و دو خودتان می خواهید انجام دهید ؟ و ... همین س

هفته مانده به اثاث کشی با یک برنامه ریزی کامال دقیق و تقسیم کار در روز اقدام به جمع آوری وسایل نمایید وسایل شکستنی از 

یلی دقت کنید و بهتر از برای به حداقل رساندن ضربه ها از حساسیت باالیی برخوردار هستند پس در بسته بندی نمودن چنین وسا

ضربه گیر های مخصوص و فوم ها استفاده نمایید بعد از اتمام کار درب کارتن ها را محکم نموده و با یک برچسب محتویات داخلی آن 

 . را بنویسید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


