Over 25 års erfaring i flytte- og transportbranchen

Vi flytter
I ind- og
udland
KVIK-FLYT har biler
fra 1m³ til 60 m³,
med en lasteevne
op til 10 tons
og 22 pallepladser.
Vi tilbyder også
gods- og
budkørsel
Hos os låner du
flyttekasser
GRATIS når vi
laver flytningen.

Medflyt-løsning

Standard-flytning

Ved ”Medflyt” stiller vi chauffør
og flyttebil til rådighed. Du
pakker selv kasserne og sørger
for, der er medhjælpere til påog aflæsning af flyttebilen.
Vores erfarne chauffør emballerer møblerne på bilen og ved
ankomst til den nye bolig, hjælper I hinanden med aflæsning.

Du pakker selv kasserne og gør
alt klar til flytning. Vi sender
min. 2 flyttefolk ud til Dig og de
læsser Dit indbo ud i bilen og
emballerer det. Ved ankomst til
den nye bolig bærer flyttefolkene møblerne ind og sætter
dem på plads efter
Dine anvisninger.

Totalløsning

Vi skræddersyer
Din flytning

Vælger Du ”Totalløsning”, behøver Du ikke gøre andet end at
nyde Din flytning.
Vi stiller med ”pakkefolk”, der
sørger for, at alle Dine ting
bliver forsvarligt pakket. Derefter bærer flyttefolkene alt ud i
flyttebilen. Ved ankomst til den
nye bolig bærer flyttefolkene
møblerne ind og sætter dem
på plads efter Dine anvisninger.
”Pakkefolkene” følger med til
den nye adresse og pakker
derefter alle Dine ting ud.

- helt efter Dine ønsker

Dødsbo
At stå med et dødsbo, midt i en
svær tid, kan virke uoverskueligt for den eller de efterladte.
Kvik-Flyt er behjælpelig med
flytning/tømning af dødsbo,
helt efter Dine ønsker.
Ring og lad os i fællesskab
finde den løsning, som passer
bedst til Dig.

Kvik-flyt gør
flytning til
en god oplevelse
Du får glæde af vores
mere end 25 års erfaring
i flyttebranchen.
Vi ønsker at yde en god service,
fordi vi ved, at en flytning ikke
bare er en flytning.
Ofte er det flere år - eller et helt
liv, som skal flyttes til en ny
adresse. Derfor skal der naturligvis passes godt på tingene.
KVIK-FLYT ønsker at gøre
Din flytning til en perfekt
oplevelse.
Derudover tilbyder vi også
opbevaring af Dit indbo.

Pakning/Flytning

Hos os låner Du
flyttekasser
GRATIS når vi
laver flytningen.

Opbevaring

Gods- og budkørsel

Handyman

Vi er også grønne :-)
Kvik-Flyt tænker også på vores fælles
miljø og de kommende generationer.
Vi skifter løbende vores flyttevogne ud
for at være ”up to date”, med miljørigtige vogne.
Skal din flytning være grøn,
så vælg en ”grøn”
Kvik-Flyt flyttevogn.
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