
Pakkeliste ved privatflytning

Tak, for at du har valgt os til at stå for din flytning. Hos H.C. Andersens Flyttefirma A/S sætter vi tryghed, 
kvalitet og god kundeservice i højsædet. Vi glæder os til at gøre din flytning så nem og effektiv som 
overhovedet muligt, og ikke mindst give dig en god oplevelse. For netop at kunne leve op til dette, har vi 
lavet en udførlig pakkeliste, som kan være en stor hjælp, når du pakker ned inden flytningen. Hvis du følger 
vores vejledning, kan du være sikker på, at dine ejendele er forsvarligt nedpakket, så risikoen for skrammer 
under transporten er så lille som overhovedet muligt. Skulle du have spørgsmål eller brug for hjælp, er du 
altid velkommen til at kontakte en af vores flyttekonsulenter på tlf: 2888 8880. Rigtig god nedpakning - og 
vi ses snart!

Grundlæggende pakkeregler
 Alt, der kan være i en flyttekasse skal nedpakkes i en flyttekasse.

 Brug kun stærke kvalitetsflyttekasser, der ikke går i stykker under flytningen. Disse kan købes eller 
lejes gennem os.

 Brug flyttetæpper, bobleplast, silkepapir, viskestykker mv. til at lægge i bunden af flyttekasserne ved
skrøbelige genstande, der nedpakkes.

 Skriv uden på hver enkelt flyttekasse, hvad den indeholder.

 Skriv desuden i hvilket rum hver enkelt flyttekasse skal bæres ind i ved ankomst til det nye hjem – 
f.eks. stue, køkken, soveværelse osv.

 Al elektronik bør skilles ad og et godt tip er at nedpakke ledninger, fjernbetjeninger mv. i en 
gennemsigtig plastikpose for sig selv (så intet vikler sig sammen), og hvis muligt lægges i samme 
flyttekasse, som de hører til. Ellers kan der skrives uden på posen, hvad de enkelte ledninger er til.

 Brandfarlige genstande eller giftige, ætsende og eksplosive genstande må ikke nedpakkes, og flyttes
kun af H.C. Andersens Flyttefirma ved særlig aftale.

Møbler
 Kommoder / reoler: disse bør skilles ad, såfremt det er muligt. Hvis ikke disse er skilt ad er det på 

eget ansvar, når flyttefolkene flytter genstanden, da de kan være svære at få igennem døråbninger og 
smalle passager. Derudover kan ben / dele af genstanden falde fra hinanden. Tag desuden hylder ud, 
og tape disse. Skabslågerne tapes også fast, så de ikke kan åbnes under transporten. Reoler skal 
endvidere frigøres fra vægge, sokler eller lignende, hvis de er skruet op / fast.
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 Sofa:  benene tages af, og puderne pakkes i gennemsigtige plastikposer.

 Bordplade: kanterne og overpladen pakkes ind i bobleplast eller bølgepap.

 Lysekroner: disse skilles ad og pakkes i en flyttekasse, såfremt det er muligt. Husk at beskytte med 
bobleplast eller flyttetæpper og marker kassen med ”forsigtig”.

 Senge: sengerammer skilles ad og ben tages af, hvis det er muligt.

 Spisestole: disse kan med fordel pakkes ind i bobleplast.

 Glasbordplader, spejle, computerskærme mv.: alle disse skrøbelige genstande bør pakkes ind i 
bobleplast, bølgepap eller original emballage og nedpakkes i flyttekasser, såfremt de kan være i dem.

Kontor
 Bøger, mapper og vigtige papirer: disse nedpakkes i en flyttekasse, men sørg for de kun fylder en 

tredjedel af flyttekassen, da den ellers bliver for tung. Du kan med fordel pakke andre lettere ting i 
samme kasse, f.eks. puder, bamser og lignende. 

 Printer: pak ledningen i en gennemsigtig plastikpose og beskyt printeren med et flyttetæppe eller 
håndklæde. Pak begge dele i en flyttekasse og husk at skrive ”printer” og ”kontor” udenpå.

 Kontorstol: kør denne ned på laveste niveau. Yderligere nedpakning er ikke nødvendig.

Køkken
 Når du nedpakker skrøbelige genstande så som porcelæn (glas, tallerkner, keramikfade osv.) bør du 

altid lægge et flyttetæppe i bunden af flyttekassen for optimal beskyttelse. Derefter nedpakkes lagvist
med porcelæn og silkepapir eller viskestykker. Sørg for der er beskyttelse mellem hver enkelt 
genstand. Pak glas, tallerkner osv. i hver sin flyttekasse.

 Tallerkner kan med fordel pakkes ned på højkant – igen, husk at beskytte med viskestykker eller 
silkepapir.

 Hårde hvidevarer: disse bør afmonteres inden vores ankomst på flyttedagen, såfremt de skal flyttes 
med til det nye hjem.

 Køleskab: afrim køleskab og fryser dagen før flytningen, og tør af med en klud, hvis dette skal 
flyttes.
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Stue
 Lamper: tag lampeskærme af, og nedpak disse i en flyttekasse for sig (lampeskærme må gerne 

pakkes i samme kasse). Vikl selve lampen ind i et flyttetæppe eller bobleplast og placer også denne i 
en flyttekasse. Husk at skrive indholdet uden på flyttekassen, da denne kasse bør håndteres ekstra 
forsigtigt.

 Planter: disse kan nedpakkes i flyttekasser eller andre plastikkasser, som du allerede har, hvis det er 
nemmere. Større planter behøver ikke nedpakkes, men kan transporteres som de er.

 Malerier: mindre malerier kan nedpakkes i en flyttekasse – igen, beskyt med et flyttetæppe i bunden 
og vikl maleriet ind i bobleplast. Større malerier bør omvikles med bobleplast og evt. bølgepap, hvis 
de er kostbare. Noter venligst ”forsigtig” uden på bølgepappen, så flyttefolkene ved de skal være 
ekstra forsigtige.

 Fjernsyn: dette skrues ned fra væggen og pakkes ind i bobleplast, eller lægges i emballage. Husk at 
tage ledningen af og pak denne separat i en flyttekasse, gerne i en eller flere plastikposer, så de 
enkelte dele ikke vikler sig ind i hinanden.

 Tæpper: rul disse sammen og tape dem, så de ikke ruller ud under transporten. 

Ekstra flyttetip
 Pak en flyttekasse, som du mærker med “nu”. Heri nedpakker du de ting du skal bruge de første dage

i det nye hjem - tandbørste, et par sæt tøj, mest vigtige køkkenting osv.
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