
Handige hulpmiddelen
voor een

professionele
verhuizing

M O V E R S
I N  M O T I O N



De professionele manier waarop Top Movers te werk

gaat is ook te herkennen aan de wijze van verpakken

en de materialen die daarbij gebruikt worden.

Top Movers beschikt over een breed scala aan

speciale hulp- en transportmiddelen. Deze worden

op maat gemaakt om een optimale uitvoering van

alle verhuiswerkzaamheden te waarborgen.

De verhuisdoos is het bekendste en ook belangrijkste materiaal van de verhuizer. Top

Movers beschikt over zeer sterke verhuisdozen, waar al uw goederen eenvoudig in

vervoerd kunnen worden. De verhuisdoos is eenvoudig in elkaar te zetten en biedt

optimale bescherming aan al uw waardevolle goederen.

Een kleinere uitvoering is de boekendoos. 

Hierin kunnen boeken en documenten zonder probleem verhuisd

worden.

V E R H U I S D O O S

De verhuiscontainer,

ook wel proco ge-

noemd, bestaat uit één

verrijdbare en twee sta-

pelbare kunststof bak-

ken. Door de handige

zwenkwielen kunt u de

inhoud van uw buro,

kasten etc. direct op de

juiste plaats in- en uit-

pakken. Dit bespaart

kostbare tijd en het tillen van zware dozen behoort tot

het verleden.

Vloeistoffen en poeders kunnen zonder gevaar van lek-

kage op de vloer, verhuisd worden. Kortom: de verhuis-

container is de ideale oplossing, overal waar de verhui-

zing ‘rollend’ kan geschieden.

De computainer is vervaardigd van stevig kunststof en

biedt extra bescherming aan computers en rand-

apparatuur. De computerconfiguratie wordt, heel over-

zichtelijk, in één computainer vervoerd zodat kabels

e.d. niet zoek kunnen raken.

Schokbestendige matten worden toegepast bij extra

trillingsgevoelige apparatuur, zodat de kans op bescha-

digingen tot een minimum beperkt wordt.

De computainer werkt

kostenbesparend en

verhoogt de efficiëncy

van de verhuizing.

V E R H U I S C O N T A I N E R

C O M P U T A I N E R

B O E K E N D O O S



A R C H I E F B O X

P R O J E C T A I N E R

Speciaal voor het vervoer van

(werkplek)archieven is de

archiefbox ontwikkelt. Deze

wordt ook wel ‘meterbak’ ge-

noemd, omdat er een meter

(=1 plank) van uw archief in

past. De archiefbox is stapel-

baar en met behulp van een

‘hondje’ eenvoudig te ver-

plaatsen. Door de inhoud van

elk schap in een bak te plaat-

sen blijft de volgorde gehand-

haafd.

De projectainer is vervaardigd van hard kunststof en is af te sluiten met een stevige

deksel voor extra bescherming en privacy. De projectainer is goed stapelbaar

waardoor tijd wordt bespaart. Het gebruik van de projectainer garandeert een maxi-

male bescherming en veiligheid van al uw speciale, kostbare, fragiele en vertrouwe-

lijke zaken.

De schilderijbox is een kunststof box waarvan de wan-

den bestaan uit cellen, zodat schade tot een minimum

wordt beperkt. De schilderijen worden altijd zorgvuldig

ingepakt in noppenfolie voordat ze in de schilderijbox

vervoerd worden. De box biedt tevens goede bescher-

ming tegen weersinvloeden. U bent ervan verzekerd dat

uw kostbare werken vakkundig verhuisd worden.

S C H I L D E R I J B O X

De rolcontainer is een snel en gemakkelijk hulpmiddel bij

het verplaatsen van goederen. Elk soort verpakking kan

met de rolcontainer vervoerd worden. Zowel dozen als

computainers, maar ook los materiaal zoals kastplanken,

meubelonderdelen, stellingen en archiefdozen. Voor extra

bescherming tegen weers-

invloeden en bescherming

van de privacy kan een

speciale rolcontainerhoes

gebruikt worden. De rol-

container is door zijn effici-

ënte en snelle wijze van

verplaatsen inmiddels on-

misbaar voor de professio-

nele verhuizer.

R O L C O N T A I N E R



Voor het rollend vervoeren van kasten en meubilair, maar ook voor dozen en bijvoor-

beeld schilderijboxen, wordt gebruik gemaakt van het multi-inzetbare ‘hondje’.

Dit stevige plateau op vier zwenkwieltjes draagt bij aan de efficiëncy en werkt tijd- en

kostenbesparend. Voor het verplaatsen van kasten

wordt de dieplader ingezet.

H O N D J E

D I E P L A D E R

K L U I Z E N W A G E N S

Speciaal voor het vervoer van zware kluizen zijn de klui-

zenwagens ontwikkeld. De kluizenwagens worden aan

weerszijden van de kluis geplaatst en d.m.v. het hydrau-

lische systeem wordt de kluis ‘opgekrikt’.

Op deze manier zorgen de kluizenwagens ervoor dat de

verhuizer eenvoudig de meest zware kluis kan vervoeren. 

0800-TOPMOVERS
www.topmovers.nl


