باربری تهرانپارس
اتوبار تهرانپارس
باربری تهرانپارس این باربری در محدوده محالت تهرانپارس فعال میباشد  .این باربری در طول هفته به صورت
شبانهروزی بدون تعطیلی آماده ارائه خدمات حمل بار  ،بسته بندی اثاثیه منزل با استفاده از کارتون های مخصوص بسته
بندی ( لوازم منزل  ،لباس ها  ،لوازم آشپزخانه ،کتابخانه ها ،تلویزیون ،یخچال ساید بای ساید ،لوازم برقی  ،رایانه  ،لپ
تاپ ،چاپگرها ،میزها ،مبلمان  ،کیف و کفش  ،چینی آالت  ،تابلوها و فرش گلدانها و لوازم گرانقیمتی ) شما استفاده می
باربری تهرانپارس .نماید
باربری ارزان تهرانپارس 
باربری تهرانپارس با بسته بندی نوین
باربری تهرانپارس با کارگران زبده 
باربری تهرانپارس دارای تکنولوژی روز دنیا 
جابه جایی آسان با باربری تهرانپارس 
بسته بندی تمام لوازم منزل در باربری تهرانپارس 
باربری تهرانپارس با نیروی متخصص 
باربری تهرانپارس به تمامی نقاط تهران 
جا به جایی لوازم حساس در باربری تهرانپارس 
باربری تهرانپارس با تهجیزات جدید حمل و نقل 


با استفاده از کادر و نیروهای متخصص در زمینه حمل ونقل اثاثیه منزل تجربه خوشایندی از حمل و نقل اثاثیه و جهیزیه و
دیگر لوازم اداری و سازمانی و کارخانجات برای شما ایجاد می کند  .ما سعی می کنیم که رضایت شما مشتری را به دست
آوریم و چون می خواهیم شما جزو مشتریان دائمی ما باشید و با افتخار جز باشگاه مشتریان حرفه ای و وی آی پی اتوبار
تهرانپارس شوید ما سعی میکنیم در حمل اثاثیه شما حساسیت ویژهای داشته باشیم تا خدای نکرده باعث خسارات مالی
نشویم امروزه به دلیل تورم و گران شدن چند برابری هر یک از وسایل تزیینی برقی و پوششی البسه و غیره باید تیم بسته
بندی و حمل و نقل کاال دقت و حساسیت را داشته باشند رانندگان باید حمل اثاثیه منزل باید بسیار مراقب باشند که دست انداز
های موجود در خیابان ها و کوچه پس کوچه های محالت تهران را به آرامی رد کنند و کلیه لوازم و اثاثیه شما در بهترین
حالت به مقصد برسد ما از بیمه حمل و نقل هم میتوانیم جهت رفاه و آسایش شما استفاده نمایم البته این مورد باید به
درخواست شما صورت بگیرد اگر اثاثیه شما باید بین شهری منتقل شود حتما ً توصیه می کنیم از بیمه نامه معتبر دولتی بر
حسب نرخ لوازم موجود در خودرو که اگر خدایی نکرده بین راه برای خودرو هر اتفاقی افتاد خسارت شما جبران شود تمام
.این موارد در جهت رضایت شما توسط باربری تهرانپارس صورت میگیرد
اتوبار  .باربری تهرانپارس مفتخر است که به تمامی نقاط تهران آماده ارائه خدمات و سرویس به تهرانی های عزیز هستیم
تهرانپارس که در محدوده تهرانپارس واقع است دارای کادری مجرب از کارگران از نظر فیزیک بدنی پر قدرت و
متخصص هست که برای جا به جایی وسایل سنگین و اثاث منزل بسیار مناسب هستن که در هنگام جا به جایی و اثاث کشی
 .شما را بدون خسارت و به مقصد می رسانند و شما یه حمل و نقل راحتی بدون استرس و نگرانی را تجربه می کنید

دانلود فیلم باربری تهرانپارس

اتوبار تهرانپارس برای تخصصی کردن جا به جایی و اثاث کشی تیم خود را به  3بخش تقسیم کرده که هم از نظر تخصص
در یک سطح باشند و تکمیل کننده و مکمل هم در اثاث کشی باشند و با یک کار تیمی در اثاث کشی سرعت مورد نظر را
داشته باشند  .بخش اول این تیم کارگران باربری تهرانپارس می باشد که این بخش را تشکیل می دهند که از کارگران
متخصص در امر جا به جایی و اثاث کشی تجربه داشته باشند پون اصلی ترین بخش در باربری ها محسوب می شوند و
 .تاثیر گذار ترین در اتوبار ها محسوب می شوند
در باربری تهرانپارس تمامی کارگران که مشغول به کار هستند همه افراد آموزش دیده اند که با وسایل های منزل و نوع
حساسیت این وسیله ها آن ها را جا به جا کنند با کمترین ریسک و کمترین خسارت به اثاث منزل باشد که کارفرما استرس و
 .ناراحتی بابت شکستن و یا آسیب وسایل خانه اش نداشته باشد و با خیال راحت ناظر انجام کارها باشند

دانلود فایل صوتی ویدیو باربری تهرانپارس
بعد از بخش اول که مهمترین بخش هر باربری ها است یکی از بخش های حساس کادر بسته بندی است که در باربری
از افراد متخصص در حوزه بسته بندی و آموزش دیده هستن که در باربری فعالیت می کنند  ،در اتوبار تهرانپارس
تهرانپارس تمامی اثاث منزل شما از نظیر کوچک ترین وسایل تا بزرگترین که یخچال محسوب میشه بسته بندی میشه که
در هنگام جا به جایی از خسارت های احتمالی جلوگیری می کند و یکی از مزیت های باربری تهرانپارس استفاده از نوین
ترین روش ها بسته بندی اثاث منزل شماست که با تکنولوژی فوق حرفه ای انجام می شود که برای تمامی اثاث منزلتان از
کارتن های مخصوص چند الیه ای مخصوص مورد استفاده قرار می گیرد که از خسارت و اتفاق های احتمالی جلوگیری
کند و برای محافظت بیشتر از وسایل منزل شما  ،ما در باربری تهرانپارس از برخی از محافظ ها نظیر از محافظ استرچ
رپ و محافظ بابل رپ استفاده می کنیم که صدمه به اثاث منزلتان شما را به صفر می رساند که یکی از بهترین بسته بندی
 .ها از نظیر کیفیت به حساب می آید

ترجمه انگیلیسی باربری تهرانپارس
English translation of Tehranpars freight

Tehranpars freight This cargo is active in the neighborhoods of Tehranpars. This carrier is ready
to provide cargo transportation services, packing of home furniture using special packaging
cartoons (home appliances, clothes, kitchen appliances, libraries, TVs, side-by-side refrigerators,
electrical appliances) 24 hours a day, 7 days a week. , Computers, laptops, printers, tables,
furniture, bags and shoes, porcelain, paintings and carpets (pots and expensive accessories).
Tehranpars freight Using the staff and specialized personnel in the field of home furniture
transportation, it will create a pleasant experience for you in transporting furniture and dowry and
other office and organizational supplies and factories. We try to get your customer satisfaction and
because we want you to be one of our regular customers and proudly be part of Tehranpars
Professional Customer Club and VIP Bus, we try to have a special sensitivity in transporting your
furniture so that God We should not cause financial losses. Today, due to inflation and the
multiplication of prices, each of the electrical and decorative items of clothing, etc., the packaging
and transportation team must be careful and sensitive. Drivers must be very careful when

transporting home furniture. Gently pass the bumps in the streets and back alleys of Tehran
neighborhoods and all your supplies and furniture reach their destination in the best condition. We
can also use transportation insurance for your welfare and comfort, but this must be the case. At
your request, if your furniture has to be transported intercity, we definitely recommend a valid
government insurance policy based on the price of the equipment in the car, that if, God forbid,
anything happens on the way to the car, your damages will be compensated. You are done by
Tehranpars freight Shipping.

freight Tehranpars is proud that we are ready to provide services to all parts of Tehran. Tehranpars
freight Bus, which is located in the area of Tehranpars, has an experienced staff of workers in
terms of physical strength and expertise, which are very suitable for moving heavy equipment and
home furniture, which will move you and your furniture without damage and to They reach the
destination and you experience a comfortable transportation without stress and worries.
Tehranpars Bus has divided its team into 3 sections to specialize in moving and furniture, which
are at the same level in terms of expertise, and are complementary and complementary in furniture,
and with a team work in furniture, the desired speed Have . The first part of this team is Tehranpars
freight workers, who form this part to have experienced workers in the field of transportation and
furniture. Poon is the main part in freight and is considered the most effective in buses. To be. In
Tehranpars freight Shipping, all the workers who are working, all people have been trained to
move them with home appliances and the type of sensitivity of these appliances, with the least risk
and the least damage to the home furniture, so that the employer has stress and discomfort about
breaking. Or not have damage to his furniture and watch things safely.
After the first part, which is the most important part of any cargo, one of the sensitive parts of the
packing staff is that in Tehranpars freight, there are trained and specialized people in the field of
packaging who work in cargo. In Tehranpars Bus, all your home furniture is like The smallest
items to the largest are considered to be refrigerators, which prevent possible damage when
moving, and one of the advantages of Tehranpars freight Shipping is the use of the latest methods
of packing your home furniture, which is done with highly professional technology. It is possible
to use special multi-layered cartons for all your home furniture to prevent damage and possible
accidents, and to further protect your home furniture, we at Tehranpars freight have some guards
such as guards. We use stretch rap and Babol rap protector, which reduces your furniture damage
to zero, which is one of the best packages in terms of quality.

