Kui kutsud appi kolimisfirma

• Koosta võimalikult hea ülevaade
asjadest, mida vaja kolida, kust ja kuhu.
Kogu lugu!

Kui otsustad ise kolida

KOLIMINE ON KÄKITEGU, KUI
MÕTLED ENNE JA TEED PÄRAST
“Oleme ühest kohast teise toimetanud 2,5tonnist treipinki ja viinud oma kätega kolmandale korrusele 800kilose
meditsiiniseadme,” vastab Filipp, kui temalt uurida, kui keeruline on lapse pianiino vanast kodust uude viimine.
Filipp Bulgakov on toonud Lõuna-Eesti kolimisturule kõige rõõmsamate töötajatega
ﬁrma Kolimisproﬁd, kes on korduvalt tõestanud, et naerulsui saab ellu viia ka väga
keerukaid kolimisi. Sestap on just tema õige
inimene, kellelt küsida, mida koduvahetaja
peaks tegema, et 2018. aasta jääks meelde
kui lihtsa kolimise aasta.
Filipp, millest saab alguse õnnestunud
kolimine?
Mõtlemisest. Kui inimesel tekib vajadus kolida ise või kutsuda appi kolimisﬁrma, tuleks
esmalt endale selgeks teha kogu tegevuste
ahel. Kui on plaanis kolijad appi võtta, peaks
täpselt teadma, mis asju tuleb kolida ja kui
palju neid on, kas leidub raskeid esemeid
(alates 150 kilost), kas majades on trepid või
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vastupidav see on, selgub kolimise käigus
ja sõltub paljudest asjaoludest: mida sinna
panna, kui palju, kuidas pakkida ja lõpuks
sellest, mismoodi kogu kraam koormasse
laduda. Professionaalidena soovitame siiski
kasutada spetsiaalseid plastist kolimiskaste,
mida võib ka meilt rentida. Need lahendavad hoobilt hulga probleeme alates sellest,
et asjad on paremini kaitstud, kuni sinnamaani, et kastid võtavad autos ja hiljem kodus vähem ruumi. Kaste rentides puudub
ka mure, kuhu need hiljem panna – toome
need kohale kolm päeva enne kolimist ja tuleme järele kolm päeva pärast kolimist. Kui
kohe pole kodus asju kuhugi panna ja peab
veidi aega kastide vahel elama, tuleks meid
sellest lihtsalt informeerida. Kui kolimisteenus tellitakse meilt, siis lühiajalise rendi kor-

lift ja mitmendalt korruselt mitmendale kolida tuleb, kas oleks vaja pakkida ja kas klient
soovib meilt rentida plastist kolimiskaste.
Kõik see info on väga oluline, et saaksime
võimalikult täpselt öelda, kui palju inimesel
raha kulub, aga veelgi olulisem on see teadmine selleks, et ettevõtmine sujuks probleemivabalt. Igaüks ei peagi tegelikult kõiki võimalikke olukordi ette nägema. Ootamatuste
korral tuleb tegutseda n-ö käigu pealt ja oskajad kolijad saavad sellega paremini hakkama. Kes mitmendat korda kodu vahetab,
sellel on asi muidugi käpas.
Enne kolimist rabavad inimesed hüpermarketitest banaanikaste. Kui head need
kolimiseks on?
Banaanikastiga saab kolitud küll. Kas ja kui
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• Paki õrnad asjad nii, nagu plaaniksid
need maha pillata.
• Tähista kastid ja toad, kuhu need
lähevad, näiteks eri värvi kleepsudega.
• Kraam, mida kohe vaja läheb, paki
läbipaistvasse plastkasti, siis on seda
kohe näha.
• Pildista üles kodutehnika
juhtmeühendused, siis on neid hiljem
lihtne uuesti kokku panna.
• Varu sõpru ja pitsat, et kolimine käiks
kähku.
• Küsi nõu kolimisprofﬁdelt – nemad
aitavad alati.

ral kastide eest maksma ei peagi.
Kas on selliseid kolimisi, mida kolimisﬁrmad väga ei armasta?
Midagi spetsiiﬁlist kohe pähe ei tulegi. Kolijad
on hakkamasaaja rahvas. Firmasid, kes väldivad raskete esemete kolimist ja transporti,
muidugi on, aga Kolimisproﬁd pole kindlasti
nende hulgas. Kitsad trepid, rasked manööverdamisolud, olukorrad, kus on vaja kolida
sootuks läbi akna või asju demonteerida –
need kõik on meie maiuspalad. Keerulisteks
kolimisteks on erivahendeid ja meil on need
kõik olemas, sinna otsa veel analüütiline
mõtlemine.
LOE MURETUST KOLIMISEST ROHKEM:
WWW.KOLIMISPROFID.EE

