Εξειδικευμένες
Υπηρεσίες
Έργα Τέχνης
Λόγω της ιδιαιτερότητας και της ευαισθησίας
του φορτίου, διατίθεται ειδικό φορτηγό για τη
μεταφορά του, ειδική συσκευασία σε ξυλοκιβώτια
προσαρμοσμένα στα μέτρα του έργου καθώς και
ασφάλιση του φορτίου.

Αποθήκευση

Επικοινωνία
Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, ένας
εξειδικευμένος σύμβουλος μετακόμισης της
εταιρείας μας είναι στη διάθεσή σας για να σας
βοηθήσει σε κάθε σας ερώτηση.

Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας!

Επιπλέον η εταιρεία μας παρέχει δυνατότητα
αποθήκευσης οικοσκευών στις ιδιόκτητες αποθήκες
της, σε ιδιαίτερα προνομιακές τιμές.

Μεταφορές εξωτερικού
Αναλαμβάνουμε μεταφορές εξωτερικού σε χώρες
της Ευρώπης – Ασίας – Αφρικής –Λατινικής Αμερικής
- Βόρειας Αμερικής – Αυστραλίας καθώς και στα
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Μεταφορές κατοικιδίων

Θέση Μελίσσια
193 00 Ασπρόπυργος

Τηλ: (+30) 211 1769600
Φαξ: (+30) 213 3333228
Κιν: (+30) 6972 424990

Αναλαμβάνουμε την μεταφορά του κατοικίδιου σας
σε ολόκληρο τον κόσμο με απόλυτη ασφάλεια, κάτω
από αυστηρές συνθήκες φροντίδας και υγιεινής.
Web: www.seagull.gr
e-mail: info@seagull.gr
sliakos@seagull.gr

Μεταφορές
Μετακομίσεις
Ειδικές τιμές για τα Στελέχη των Ενόπλων
Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας

Η διαδικασία

Υπηρεσίες

Εξειδικευμένες Υπηρεσίες

Η εταιρεία μας έχει αναπτύξει τα τελευταία χρόνια
ένα εκτεταμένο δίκτυο μεταφορών / μετακομίσεων
στην Ελλάδα αλλά και στο Εξωτερικό στους παρακάτω
τομείς :
Οικοσκευών
Επιχειρήσεων
Επαγγελματικών Χώρων
Γκαλερί
Οι υπηρεσίες που παρέχουμε είναι υψηλού επιπέδου
με άριστα καταρτισμένο προσωπικό το οποίο
σας διασφαλίζει τις πιο γρήγορες, αξιόπιστες και
οικονομικές μεταφορές.
Παράλληλα, γνωρίζοντας ότι τα έπιπλα για τον κάθε
πελάτη μας έχουν συναισθηματική αξία, φροντίζουμε
να εκπαιδεύουμε το προσωπικό μας, ώστε να τηρεί
όλους τους κανόνες που διασφαλίζουν τη σωστή και
ασφαλή συσκευασία τους.

Η διαδικασία που ακολουθείται είναι η
εξής:

Η εταιρεία μας δίνει ιδιαίτερη προσοχή στις ειδικές
μεταφορές / μετακομίσεις όπως :

• Εξειδικευμένος σύμβουλος μετακόμισης της
εταιρείας μας έρχεται στο χώρο σας εντελώς δωρεάν
και καταγράφει τις ανάγκες σας, σε προσωπικό και
εξοπλισμό (οχήματα, ανυψωτικά, κ.τ.λ)

• Φορτία ευαίσθητα σε μετακινήσεις
(π.χ. Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές)

• Το προσωπικό μας αναλαμβάνει τη συγκέντρωση
των πραγμάτων στον τόπο φόρτωσης αφού εκτελέσει
τις απαιτούμενες εργασίες (αποσυναρμολόγηση
επίπλων, συσκευασία με υψηλής ποιότητας υλικά,
απεγκατάσταση ηλεκτρικών συσκευών).

• Είδη μεγάλης αξίας (κατόπιν ασφάλειας
εμπορεύματος)
• Έργα τέχνης
• Μουσικά όργανα
• Ιατρικά μηχανήματα

• Χρήση ανυψωτικού όπου απαιτείται.
• Χρηματοκιβώτια
• Τοποθέτηση φορτίου στα φορτηγά κλειστού τύπου
που διαθέτουμε, ώστε το φορτίο των πελατών μας να
προστατεύεται από κάθε είδους καιρικές συνθήκες.
• Αποσυσκευασία φορτίου, συναρμολόγηση επίπλων
και τοποθέτησή τους βάσει υποδείξεων του πελάτη
καθώς και εγκατάσταση ηλεκτρικών συσκευών.

