
 

 وانت بار شرق تهران

 

 نتهرا شرق بار نیسان 

یک وب سایت را طراحی کردیم توضیحات الزم را برای راهنمایی شما در آن روانت با ما در جهت ارایه خدمات

داده ایم تا شما عزیزان بتوانید هرچه در توان دارید را به کسب اطالعات کافی بپردازیم شما با شماره قرار 

  هایی که در سایت قرار داده ایم با ما تماس بگیرید ما راهنمایی های الزم اعم از

 لنرخ حمل و نق 

 دمقدار باری که می شود جابجا کر 

 نوع وسیله نقلیه که نیاز شما را برطرف می کند. 

 با سیستمنوانت بار شرق تهرا خالصه تمام اطالعاتی که شما نیاز دارید را در اختیار شما قرار می دهیم

ات به اشخاص حقیقی و حقوقی می باشد ما بر آن هستیم تا نیاز های بسیار قوی و کارآزموده آماده ارئه خدم

شما عزیزان را به هر نحو ممکن برطرف نمائیم اگر بار کوچکی دارید که نیاز دارید از یک منطقه از تهران به 

ید با رمنطقه ی دیگر و یا از تهران به دیگر شهرستان منتقل شود ما در کنار شما عزیزان هستیم با ما تماس بگی

شماره هایی که در داخل وب سایت به آن اشاره کرده ایم وانت بار زین بار تهران با مجوز اتحادیه در خدمت 

 .شما عزیزان می باشد

 

 نار شرق تهراوانت ب



دارای  نوانت بار شرق تهرا به صورت شبانه روزی در خدمت شما عزیزان می باشدنوانت بار شرق تهرا

مجوز رسمی از اتحادیه وانت بار تهران به صورت مجهز آماده ارئه خدمات برتر حمل بارهای کوچک شما از مبدا 

یم تا شما عزیزان را به بهترین نحوه ممکن یاری به مقصد می باشد ما با سال ها تجربه در این زمینه آماده ا

ن با دارا بود نوانت بار شرق تهرا رسانیم با ما باشید تا دیگر نگران حمل و نقل بارهای کوچک خود نباشید

کادری قوی و زبده و کاردان در خدمت شماست با شناخت کافی از کلیه مناطق تهرا چه مناطق شمال تهران چه 

ب و مرکز و جنوب تهران با ارائه قیمت های اتحادیه ما برای انواع بارهای ریز و کوچک شما مناطق شرق و یا غر

 :اعم از 

 تلویزیون  

 نمبلما 

 کمد  

 پوشاک  

 یخچل  

 ساید بای ساید  

 و غیره  

در این است که هدف و سرمشق و نوانت بار شرق تهرا طرح و برنامه ی ویژه داریم سیستم حمل و نقل

ط کسب رضایت مشتری می باشد ما تالش می کنیم هرچه در توان داریم را برای انجام فرایند سرلوحه ی کارما فق

 زکار شما انجام دهیم وانت بار تهان با کادری زبده و با اخالق با سیستم حمل و نقل نوین اعم ا

 وانت  

 نیسان  

 خاور  

 کامیونت  

 کانتینر  

 .در جهت بسته بندی حمل و نقل نصب و راه اندازی در خدمت شما باشد

 



 :وانت بار شرق تهران 

وانت بار و اتوبار زرین بار تهران با مجوز از اتحادیه در خدمت شما عزیزان برای ارئه خدمات حمل اثاثیه منزل 

حمل لوازم ارگانی، حمل لوازم موسسات مالی حمل اثاثیه حمل جهیزیه ،حمل لوازم اداری، حمل لوازم سازمانی ، 

و اعتباری ، حمل هرگونه بار ریز و درشت بسته بندی لوازم منزل ، نظافت منزل در تمام مناطق تهران شرق 

شمال مرکز جنوب غرب تهران ما در کنار شما عزیزان هستیم تا بتوانیم جدیدترین روش های بهینه و ارزان و 

ل و نقل لوازم خانگی مردم را به مقصد برسانیم ما می دانیم دغدغه اثاث کشی کم ریسک پذیر جابجایی حم

منزل جز دغدغه های زیاد همه مردم تهرانی می باشد هم هزینه زیاد آن از آن مهم تر ترس از وارد شدن 

لهره به د صدمه به لوازم آشپزخانه پذیرایی دکوراسیون ویترین لوستر ها و غیره .. می دانیم که شما عزیزان را

 یهاتحاد از رسمی مجوز با است عزیزان شما خدمت در  نوانت بار شرق تهرا خاصی می اندازد اما نگران نباشید .

 هتجرب ها سال با تهران بار وانت

  نیسان بار شرق تهران

 تجهیزات عالی  

 وسائط نقلیه به روز مسقف  

 که دارای کارتن ها و پتو های مخصوص نگهداری  

  یحرفه ابارچین های 

 رانندگان زبده  

در کنار شما هستیم که دیگر نگران حمل اثاثیه خود نباشید از هر نقطه از تهران به نقاط دیگر تهران پایتخت و 

دیگر شهرستان های ایران عزیز با یک تماس دریافت مشاوره های الزم و رایگان می توانید جهت بهره گیری از 

جربه از همه مهم تر دارای جا ومکان مشخص دارای مجوز اتحادیه دارای منصف با ت نیسان بارو  روانت با یک

سال های زیاد تجربه دارای نیروی مخصوص بسته بندی دارای نیروی مخصوص نظافت و بهداشت در خدمت شما 

ما بهترین نیروهای خود را برای کسب  نوانت بار شرق تهرا عزیزان هستیم تا بهترین روش های وانت بار در

ت شما به مل اعزام می کنیم انواع خاورهای مسقف و جادار انواع بارچین های حرفه ای ئر خدمت شما رضای

 .عزیزان می باشد



 

 :وانت بار شرق تهران 

با کادری نوین و با تجهیزات عالی به همراه کارگران و نیروی کار بلد و زبده به همراه مجوز  نیسان بار شرق تهران

از اتحادیه دارای دفتر و مکان ثابت به همراه شماست ما در کنار شما هستیم تا بهترین ها را برای شما فراهمم 

زمینه مل و نقل و وانت بار وبسته بندی اثاثیه منزل با سالها سابقه و تخصص در  نوانت بار شرق تهرا کنیم

برای ایفای نقش خود در زمینه وانت بار و حمل و نقل در کنار شما عزیزان می باشد اگر در گوگل به دنبال یک 

وانت بار دارای مجوز از اتحادیه می گردید با ما همراه باشید ما در کنار شما هستیم تا بهترین ها را برای شما 

زان فراهم کنیم از آنجایی که ما با توجه به شناختی که کار و سختی های کار بسته بندی اثاثیه منزل داریم عزی

و این که می دانیم شما عزیزان خیلی نسبت به وسایل گرانبهای خود حساسیت دارید و دوست دارید که لباس 

شود لذا ما با توجه به تمام این صحبت ها در و اثاثیه و لوازم خانگی شما به نحو احسن و در سالمتی کامل جابجا 

کنار شما عزیزان هستیم فقط کافیست که یک بار تماس بگیرید و از خدمات وانت بار زرین بار تهران استفاده 

 .نماید وانت بار زرین بار تهران همراه شماست

 وانت بار شرق تهران

آیا قصد دارید در کوتاهترین زمان ممکن وسیله ای که از قسمتی از  وانت بار حمل و نقل اثاث و وسایل با نوانت بار شرق تهرا

های مجموعه زرین بار استفاده نمایید  روانت با مکان دیگر نقل مکان دهید ؟ بهتراست برای راحتی و ایمنی در حمل ونقل از شهر به

د می کن ه و اقدام به سرویس دهی به مشریانتماس شما تیم ما در محل مورد نظر حاضر شد در کوتاه ترین زمان ممکن بعد از پایان

ران می توانید تعداد کارگ از دیگر امتیازات بارز این مجموعه می باشد شما عزیزان متناسب به نیاز خود روانت با ارسال کارگر به همراه

ک وانت ی ،  ننت بار شرق تهراوا منزل همراه با یک بارچینی کامال حرفه ای با درخواستی خود را از ما بخواهید حمل و نقل اثاثیه

صورت درون شهری از آن استفاده می شود این ماشین به عنوان  ماشین حمل و نقلی به حساب می آید و معموال برای جابجایی بار به

سرویس ها و خدمات  حمل و نقل محسوب می باشد این مجموعه با خدمات رسانی شبانه روزی در تالش است سریع ترین ماشین

 امروزه به علت فراوانی حمل بار از نقاطی به نقطه دیگر مخصوصا در شهر تهران را در اختیار شهروندان عزیز تهرانی قرار دهد مناسبی

افزایش پیدا کرده و روزانه درخواست ها در جهت رفع این نیاز بسیار می باشد گروه حرفه ای ما با در اختیار  روانت با درخواست به



با قیمتی و نرخی مناسب  های باال جهت رفع نیاز شما در راستای دسترسی راحت ارائه خدمات سریع همراه روانت با داشتن تعداد

  . همراه شما بوده تا لبخند رضایت را تقدیم شما نماید

 ...و فرش – آشپزخانه وسایل – لباس کمد – زیرتلویزیون – ناهارخوری میز – ساید سایدبای –حمل و نقل انواع گاوصندق 

 سان بار شرق تهراننی

کاری متعدد و نیاز شدن نیاز  حمل بار به صورت درون شهری همراه با کارگران مجرب امروزه به دلیل مشغله نوانت بار شرق تهرا

 تنوع در اجناس کار حمل و نقل درخواسب بسیاری را به همراه دارد برای حمل خانواده ها به وسایل و افزایش روز افزون جمعیت و

ه بسپارید در کنار شما هستیم تا ب  نوانت بار شرق تهرا جناس بهتر است این کار را به تیم حرفه ای و رانندگان باتجربهراحتی ا

برنامه  های کلیه اجناس شرکت های پخش همراه با قیمتی ارزان مطابق با نرخ اتحادیه شیوه نیازهای شما پاسخی مثبت بدهیم حمل بار

سالم و فعال همراه با اخالقی شایسته همراه با ماشین وانت  ن حمل در محل مورد نظر ارسال کارگریزی صحیح حضور به موقع ماشی

اینترنت و شبکه های مجازی  متعدد در تمامی مناطق تهران همراه با شماره های رند دارای وب سایت رسمی در بار دارای شعبات

انتقال   نوانت بار شرق تهرا کاالهای اداری و تجاری حمل و نقل اثاثیه و بار با دسترسی آسان مشاوره رایگان برای حمل و نقل

دیگر نیازی نیست برای حمل بار درخواسب ماشین های  نوانت بار شرق تهرا انواع بار به سایر شهرستان ها همراه با بیمه نامه با

ما خدمات ارزشمندی را تقدیم ش ر گرفتن شرایط اقتصادی شمادرخواست کنید در کنار شما هستیم تا با در نظ بزرگ با هزینه باال را

مجموعه  خود قرار داده ایم و همواره با تکیه بر این امر مهم تواسته ایم با یک نماییم رضایت مندی مشتریان در اولویت های کاری

ماس بگیرید حمل انواع بار سبک و با وانت بار تهران ت موفق و پایبند پاسخی درست به نیازهای مشتریان بدهیم کافی است تنها

شت طناب و پتو در بارچینی بار در پ تهران همراه با تجهیزات بسته بندی ویژه و رانندگان با تجربه استفاده از سنگین به تمامی نقاط

 نوانت بار شرق تهرا وانت بار جابجایی بدون دغدغه با

 

دیده این وانت بار جز بزرگترین  تخصص دارای کارگران مجرب و آموزشبار و اثاثیه در سطح شهر همراه با تیمی م حمل روانت با

 که آماده ارائه خدمات جابجایی و اساسی و حمل وسایل اداری به هر نقطه شهر شرکت های حمل و نقل در سطح شهر تهران میباشد

های انجام کار و خدمات از جمله ویژگی باشد کیفیت تهران می باشد تخصص اصلی این وانت بار ارائه خدمات و حمل بار بین شهری می

ما  مشخص جابجا نمایید می گردد شما می توانید بدون هیچ گونه نگران اسباب و اثاثیه خود را به محل برجسته این وانت بار محسوب

 ترین کیفیت هستیمها در کوتاهترین زمان ممکن با بهخصوصی و دولتی فروشگاه همواره آماده جابجایی منازل اداره جات سازمان های

نوین و کارتون های  گیرد و از تجهیزاتطبق روش های نوین و به صورت روش های اروپایی انجام می لبسته بندی اثاثیه منز خدمات

بهترین و با کیفیت ترین خدمات بسته بندی در سطح شهر تهران هستیم هدف  با ضخامت باال استفاده می گردد همچنین ارائه دهنده

  دمنصفانه و طبق تعرفه اتحادیه می باش رفاه و رضایت شما عزیزان میباشد تمامی هزینه های دریافتی از مشتریان کامال ما جلب



 

پاسخگویی به سواالت شما هستند ما  ما به صورت شبانه روزی از طریق شماره تماس های درج شده در وب سایت آماده مشاوران

امه صورت ن جایی معموالً توسط گروه کامال متخصص با بارنامه و ضمانتنماییم و این جابه همواره سالمت بار و اساسی شما را تضمین می

تهران و شرق تهران هستیم و با ایجاد شعبات متعدد در تمامی  شمال تهران جنوب تهران مرکز تهران غربمی گیرد ارائه خدمات در 

محدودیتی در زمان  آسان نموده ایم ارائه خدمات حمل بار به صورت شبانه روزی بدون هیچ گونه را روانت با همناطق دسترسی ب

منصفانه ترین و بهترین شرکت های وانت بار در شهر تهران شناخته شده  ازهمراه با ارائه سرویس های ویژه در ایام تعطیالت یکی 

ها صرفه جویی نمایید این وانت بار می تواند  ارائه خدمات متمایز همراه با نازلترین قیمت ها سعی نموده ایم که در هزینه ایم و با

باشد ارائه خدمات  خدمات وانت بار و بسته بندی اثاثیه منزل و همچنین چیدمان وسایل در مقصد یک عضو این ایده آل برای ارائه

جلب شده و هر ساله با شروع فصل جابجایی بر مشتریان این وانت بار  با سرعت عمل باال سبب شده رضایت مشتریان به این وانت بار

 دمل وارد منزل جدید می شوشود و با پایان هر اثاث کشی مشتری با رضایت کا افزودهمی



        

ش گران متعهد به کار و آموز با استفاده از بهترین روش های بسته بندی در حمل و نقل با بکارگیری کار نوانت بار شرق تهرا

رائه ا گیرد ارائه سریع ترین و با کیفیت ترین سرویس های بسته بندی و همدان نقل دیده بهترین سرویس ها را برای شما در نظر می

همشهریان عزیز تهرانی می باشد این مجموعه با دارا بودن  آماده خدمات رسانی بهخدمات حمل بار اسباب کشی در تمامی نقاط تهران 

 فرد می شود خدمات با باالترین دیده آماده ارائه انواع خدمات بسته بندی حمل بار متناسب با سلیقه هرآموزش پرسنلی فنی کارا و

 وسایل نقلیه پر مصرف در این مجموعه می باشد این وسیله و نیسان بار از جمله شود وانت بارکیفیت برای شما در نظر گرفته می

رد استفاده مو نیخچالهای کوچک ماشین ظرفشویی پیانو جهیزیه گاو صندوق و سایر وسایل نیمه سنگی نقلیه جهت جابجایی و سایر مثل

تیم متخصص ما دوره های آموزشی  همه وسایل خود را به ما بسپارید قرار می گیرد شما عزیزم با خیال راحت می توانید بسته بندی

ن بندی می نمایند تا بتوانید بهتری ویژه منزل شما را با استفاده از جدیدترین تجهیزات به صورت کامال اصولی بسته انواع وسایل

ررسی دفمند و با بکامال ه مجموعه تماس گرفته و با مشاوره های رایگان ما با داشتن یک برنامه ریزی خدمات ما را دریافت نمایید با این

را در یک اسباب کشی به کار بگیرید یک تجربه حمل بار و وانت بار بدون  موقعیت و محل بار می توانید بهترین روش های ممکن

شما در نظر گرفته می شود تیم متخصص مو  ارائه تمامی خدمات مشاوره کامالً به صورت رایگان توسط متخصصین خبره برای دردسر

یفه که این وظ کار شما از روش های کامل عناوین و به روش اروپایی استفاده می نماید افرادی ی اثاثیه منزل در دفتربرای بسته بند

گیرند که بهترین خدمات را به شما عزیزان ارائه خود را به کار می های الزم را دیده و تمامی تالشدهند کامال آموزشرا انجام می

وانت بار و نیسان بار خاور های مسقف  زیزان می باشد تجهیزات ما شامل کامیون کامیونت کامیون وما جلب رضایت شما ع بدهند هدف

 تشده اس روزی در هفت روز هفته با ارائه خدمات وانت بار و حمل بار برای شما فراهم بوده و تمامی فعالیتها به صورت شبانه

 هاثاث کشی و جابجایی بدون دغدغ |وانت بار شرق تهران 

ه در هفت روز هفت ای بارنامه معتبر فعالیتدر جابجایی سرعت عمل و دقت عمل باال دارای بیمه طمینانا نوانت بار شرق تهرا

بار به سایر شهرستان ها خدمات و سرویس های ویژه ای را برای  این وانت بار توانسته به دو صورت حمل بار در سطح شهر و حمل

از با یک وانت بار که فعالیت قانونی  د حمله به وسیله ای را از مبدا به مقصد مشخص دارید بهترداشته باشد اگر قص مشتریان خود

مشتریان  ها نیاز با سرعت عمل باال و با در اختیار قرار دادن جدیدترین تجهیزات و تکنولوژی دارد تماس بگیرید این وانت بار توانسته

انتقال و خدمات حمل و نقل یکی از بهترین گزینه ها می  برای نبار شرق تهرا وانت دترین زمان ممکن برطرف نمایرا در کوتاه

قبل از هرگونه جابجایی  بندی را با مجوزهای الزم برای شما فراهم می کند راهنمایی کامل مشتریان عزیز باشد که هرگونه بسته

هایی است و کشی و چیدمان بار پس از اسباب ینهانتخاب ماشین مناسب هز بندی و بستن قرارداد در زمینه نحوه بسته بندیبسته

مناسب برای انجام امور بسته بندی جابجایی  باشد این شرکت وانت بار جهت انجام خدمات حمل و نقل یکی از بهترین گزینه کشی می

تکنولوژی های  ه آخرینباشد استفاده از خودروهای کامالً احسان دارد که مجهز ببرون شهری می صورتحمل و نقل در سطح شهر و به

خاور های مسقف و  هدایت می گردد حمل بار حمل اثاثیه منزل با حمل و نقل بوده و تمامی این خودرو ها توسط راننده با تجربه

ان کامالً به صورت رایگ ای کهمخصوص اسباب کشی می باشد ارائه مشاوره های رایگان توسط متخصصین حرفه که هموکت کاری شد



بابدار ح با استفاده از وسایلی مثل بابل رپ استرج رپ های ضربه گیر نایلون های شود اثاثیه منزل شما رار نظر گرفته میبرای شما د

 مبسته بندی می کنی

 خدمات و ارائه سرویس |وانت بار شرق تهران 

 

ژه جابجایی امتیازات وی توانسته با ایجاد تخفیفات ویژه در حمل و نقل و خدمات رسانی و بسته بندی و نوانت بار شرق تهرا

داشته باشد یک اسباب کشی راحت و بدون نیاز به برنامه ریزی و اجرای صحیح  ای را نسبت به سایر وانت بار های موجود در تهران

اختیار قرار دادن تجهیزات داده کامال نوین و  های ویژه و با درردن سرویسها می باشد این مجموعه توانسته با روی کار آو کار

ر کتاب می توانند د های الزم را سپری نمودند و تجربه باالیی را در شرکت بازارمتخصص که آموزش استاندارد با به کارگیری تیم

نیروهای با تجربه نیرومند و ماهر در زمینه حمل و  ننظر بگیرند داشت کمترین زمان ممکن بهترین خدمات و سرویس را برای شما در
بندی کامالً حرفه ای با استفاده از دسته لوازم منزل از جمله ویژگی های مهم این شرکت وانت بار محسوب می گردند ینقل و جابجای

ن مسقف کامیو بار خاور های باال به کارگیری وسایل نقلیه استاندارد مثل وانت بار نیسان تجهیزات مدرن کارتون های با ضخامت

تخفیفات ویژه کادری خوش اخالق و حرفه ای مشاوره اولیه برای  ترانزیت اثاث کشی کامال تضمینی ارائه بسته بندی اثاثیه مراه با

مل حارائه مشاوره های رایگان  بندی و جابجایی با برنامه ریزی هدفمند بسته بندی حرفه ای خدمات به شهرستان و داشتن یک بسته

ز کلیه همشهریان عزی های این باروری مهسا می گردد به منظور ارائه خدمات کامل و بهینه بهویژگی ترینمهم بار و اثاثیه منزل از جمله

به صورت شبانه روزی با سالها سابقه درخشان  نوانت بار شرق تهرا ما دارای شعبات متعدد در تمامی مناطق تهران هستیم

 خدمات به همشهریان اقالم ریز و درشت حمل و نقل و وانت بار جابجایی بار اسباب کشی آماده ارائه خرده ریز ودر خدمات بسته بندی 

ریزی دقیق استفاده از خدمات بسته بندی مثل وکیوم های ضربه برنامه عزیز تهرانی در شمال و جنوب و غرب و شرق تهران هستیم

استفاده از جدیدترین تجهیزات روز دنیا کارگران  خاور نیسان جهت وانت بار به تهران وکارتون های مخصوص لباس و انواع کامیون  گیر

 دبا ادب از جمله امتیازات بارز این وانت بار محسوب می گرد ماهر و با تجربه و خوش اخالق

      عجابجایی سری |وانت بار شرق تهران 

 

و  مبلمان های راحتی لباسشوییساید ماشینآماده حمل و نقل اساسی سنگین منزل شما از سایدبای نوانت بار شرق تهرا

 تجهیزات مورد نیاز را برای شما فراهم نماید و با ارائه یک بیمه نامه معتبر سلطنتی بوده و می تواند در کوتاهترین زمان ممکن بهترین

آن را از شرکت بیمه دریافت نمایید این مجموعه  ونه مشکل شما میتوانید خسارتاین تضمین را به شما بکند که در صورت بروز هرگ

ی و کشهای اسبابتمام پروژه توانند با همکاری همدیگر با ارائه یک برنامه ریزی کامال منظمبود که می دارای کارگران متعهد به کار

با به کارگیری روش های کامالً نوین در اسباب کشی  هتوانست نوانت بار شرق تهرا جابجایی را با موفقیت پشت سر بگذارند

وسایلی که قرار است از مبدا  تمامی شعبات از گسترش داده و تمامی شما بتوانید به راحتی هر چه تمام در تمامی خدمات خود را در

اب کشی مقرون به صرفه جویی های کامال منصفانه یک اسبتر با پرداخت هزینه و مقصد مشخص جابجا نمایید و به راحتی هرچه تمام

جهت حمل و نقل و سایر نیمه سنگین در سطح شهر این  داشته باشید این مجموعه توانسته با به کارگیری انواع وانت بار نیسان با را

ل دیگر انتقامکانی به مکان  های کامالً کم بتوانید وسیله ی با ارزش خود را ازنماید که با پرداخت هزینه امکان را برای شما فراهم

 منزل و سایر وسایل اداری و تجاری از ماشینهای حمل و نقل بزرگتر مثل خاورهای بدهید برای جابجایی وسایل سنگین تر مثل اثاثیه

آشنایی کامل به تمامی مسیر ها و جاده ها دارند هدایت  که خبره رانندگان توسط نقلیه وسایل این تمامی  مسقف استفاده میکند که

می  ساعته آماده پاسخگویی به سواالت شما ۴۲به صورت شبانه روزی بوده و به صورت  نوانت بار شرق تهرا عالیتشود فمی

  باشد جهت بهره مندی از مشاوره های رایگان می توانید با این شرکت



     هحمل و نقل پیشرفت |وانت بار شرق تهران 

 

هت نقل آمادگی خود را ج خصصی در زمینه اسباب کشی بسته بندی حمل وبا ارائه نمودن خدمات کامالً ت  نوانت بار شرق تهرا

تواند یکی از بهترین گزینه های مناسب برای حمل بار با تضمین باربری می ارائه سرویس دهی به مشتریان عزیز اعالم می دارد این

اروپایی خدمات باربری را برای شما در تمامی  باشد چرا که این بار بری با به کارگیری بهترین سبک هم ممکن به روش کامال %۰۰۱

و با  ماشین های کامال مجهز و مجلل از بهترین مدل های روز دنیا را برخوردار بوده نوانت بار شرق تهرا مناطق ارائه می دهد

ی رانزیت هاکامیون های کوچک و بزرگ ت نیسان بار روزی آماده خدمات رسانی به مردم عزیز میباشد وانت بارفعالیت شبانه
ری توانند در صورت نیاز با این بارب از جمله وسایل نقلیه استاندارد این باربری می باشد و مشتریان گرامی می همجهز و پیشرفت

سنل پر قرار است حمل و نقل شود ماشین حمل و نقل مناسب در اختیارشان قرار داده بشود تماس گرفته تا متناسب با آنچه را که

خانگی پیانا فرش مبلمان حاضر هستند به بهترین روش  جریش برای انتقال انواع یخچال کمد گاوصندوق اداری ومتخصص باربری ت

بدون نگرانی و پرداخت  جدیدترین در چیزی منتقل نمایند اگر قصد اسباب کشی به منظر جدید را دارید های ممکن با استفاده از

 های منصفانه از این باربری یک حمل و نقل با کیفیت را تجربه نماییدهزینه ا کیفیتهزینه های اضافی می توانید با دریافت خدماتی ب

و به هم ریختگی با انجام کارها در زمان بندی  برنامه ریزی منظم و سازماندهی شده با اهداف مشخص بدون داشتن بی نظمی در کار

 صورت دقیق در سازمان گردد این باربری همه مراحل کار را بهباال برده و شامل یک کار با کیفیت می  مشخص شده موفقیت در کار را

       وانت بار تماس بگیریددبندی شده اجرا می نمای

     خدمات شبانه روزی |وانت بار شرق تهران 

 

دادن  راربا در اختیار ق به عنوان یک باربری مطمئن با فعالیت چندین ساله شناخته شده است و توانسته  نوانت بار شرق تهرا

غدغه د این زمینه را فراهم می نماید تا با راحتی هرچه تمام تر یک اثاث کشی بدون انواع تجهیزات موردنیاز برای بسته بندی وجابجایی

که با مشخص نمودن اهداف کار قبل از کار به بسته بندی و  ای را تجربه نمایید داشتن برنامه ریزی این امکان را برای شما می هد

 بین خود تضمین نمایید در این را بدهید و با پیدا نمودن یک باربری معتبر بستر مناسبی را برای سالمت وسایل نظم خاصیجمع آوری 

زبده  همچنین داشتن افراد توانسته با فعالیت قانونی و با در اختیار داشتن وسایل نقلیه استاندارد و نوانت بار شرق تهرا

 ممکن با بهترین تجهیزات مثل کارتن های چند الیه نایلون های حبابدار فوم های و حرفه ای کارهای بسته بندی را در کمترین زمان

ر زمان دمی توانید بر عهده تیم متخصص ما بسپارید تا  ضربگیر و ... اگر وقت کافی برای جمع آوری وسایل منزل را ندارید این کار را

ه گروه منظم بوده و به صورت شبان هماهنگ شده یک کار بی نقص را برای شما داشته باشیم تمامی فعالیت های این مناسب با همکاری

برای بارها و اثاثیه شما بیمه نامه و  نوانت بار شرق تهرا  تهرانی می باشد روزی آماده ارائه خدمات به همشهریان عزیز

 . هرگونه مشکل بتوانید خیارات کامل آن را از شرکت بیمه دریافت نمایید صورت بروز بارنامه می دهد تا در

 ددارای شعبات متعد |وانت بار شرق تهران 

 

جابجایی وسیله ای از هر نقطه  آماده ارائه خدمات در تمامی مناطق تهران می باشد در صورت نیاز برای  نوانت بار شرق تهرا

ادری ک تماس بگیرید خدمات نوین بسته بندی با ارائه انواع تجهیزات مورد نیاز دارای نید با باربری ماای به یک مقصد مشخص می نوا

به هر نقطه از شهر پایتخت اگر در آپارتمان هایی بدون  متخصص و آموزش دیده آماده جابجایی انواع بارهای سنگین و نیمه سنگین

 بخواهید تمامی فعالیت ن نگرانی تمامی خدمات حمل بار را از تیم متخصص مامی توانید بدون کوچک تری آسانسور زندگی می کنید

فعالیت ها به صورت کامال قانونی بوده و هزینه دریافتی از مشتریان خیلی  هایما به صورت شبانه روزی در تمامی ایام سال می باشد



 زیتکامیون تران -خاور های مسقف  -نیسان بار  -ار دارای انواع وانت ب نوانت بار شرق تهرا از سایر باربری ها می باشد کمتر

بیرون شهر را دارا می باشند مدیریت و انجام کارها به صورت  و...تمامی وسائط نقلیه استاندارد الزم را برای جابجایی بار داخل شهر و

رامیان هستیم تا بدون کوچک ترین گ هم دیگر از دیگر ویژگی های مثبت این باربری محسوب می شود ما همراه شما منظم با همکاری

 دبارنامه معتبر وسایل خود را در صحت و سالمت کامل نقل مکان نمایی دغدغه و نگرانی همراه با بیمه نامه و

 نمجهزترین باربری تهرا |وانت بار شرق تهران 

 

رای قیمت مناسب ب بسته بندی وسایل منزل و اداره در کمترین زمانممکن با ارائه بهترین کیفیت و  نوانت بار شرق تهرا

استفاده نمودن از مجهزترین تجهیزات و ماشین های مدرن و پیشرفته جهت  تجهیزات و نیروی کاری که در اختیار شما قرار می دهد

رانندگان با تجربه و آشنا به جاده و مسیر همراه با ارائه  ها با استفاده از انتقال بار در سطح شهر و حمل بار به سایر شهرستان حمل و

 نیمه سنگین از مبدا به مقصد با ماشین بارنامه معتبر سرعت و دقت عمل باال در جهت انتقال وسایل و اثاثیه سنگین و بیمه نامه و

می شود  مل بارهای بزرگ تر از کامیون های بزرگ استفادهوانت بار و نیسان بار برای ح های حمل بار مثل خاورهای مسقف و روباز

وسایل حساس منزل و چیدمان اثاثیه به بهترین نحو ممکن  دارای پرسنل مجرب و کارآزموده شامل کادر خانم و آقا برای بسته بندی

که یکی از مهم ترین ارکان  راجمع آوری و بسته بندی وسایل منزل خود را ندارید بهتر است این امر مهم  اگر وقت الزم را برای

  نوانت بار شرق تهرا جابجایی است را به یک باربری معتبر بسپارید

بهترین تجهیزات و وسایل نقلیه یک اثاث کشی بدون  با این شرایطی کامال امن برای مشتریان زمینه ای را فراهم نماید که با توانسته

ا زمان ممکن سرویس های م ه های رند این باربری تماس بگیرید تا در کوتاه ترینتنها کافی است با شمار دغدغه ای را داشته باشند

 . در اختیارتان قرار بگیرد

 تارائه خدمات با کیفی |وانت بار شرق تهران 

 

ه ارائه خدمات نوین ب روزی ومجهزترین باربری در شهر تهران میباشد که توانسته با فعالیت شبانه  نوانت بار شرق تهرا

 مناطق تهران دسترسی به این باربری را آسان نماید و شمال در هر ساعت از ریان عزیز تهرانی با ایجاد شعبات متعدد در تمامیهمشه

 با تماس با این باربری از خدمات نوین ما بهره بگیرید شبانه روز که نیاز به جابجایی وسیله ی سنگین و نیمه سنگین دارید می توانید

منزل از اهمیت باالیی برخوردار  زمان ممکن برای شما مهیا می گردد همان طور که می دانید بسته بندی وسایل خدمات در سریع ترین

صورت نگیرد دچار مشکل جدی در جابجایی و سردرگمی در اسباب کشی پیدا  است که اگر این مرحله از اسباب کشی به درستی

کامالً قانونی داشته و با داشتن تجربه کاری در  سفارش دهید که دارای فعالیتنمود پس بهتر است این امور را به باربری به  خواهید

 ینباشد در این ب کشی موفق شده است فعالیتی کامالً قانونی تضمین شده و ارائه خدمات با کیفیت بسیاری از پروژه های اسباب

نیاز  کامیونت وانت بار توانسته است با در اختیار قرار دادن وسایل نقلیه استاندارد مثل خاور نیسان نوانت بار شرق تهرا

یک جابجایی و ساخت کشتی بدون دغدغه با کیفیتی را داشته باشید افرادی که  شما را برطرف نماید و شما عزیزان با کمترین هزینه

ده ریزی کامال تنظیم شتوانند همراه با یک برنامهمی ی را با موفقیت سپری نمودم وهای آموزشاین مجموعه فعالیت می نمایند دوره در

میتوانیم در کمترین زمان  خدمات مربوط به بسته بندی را به بهترین شکل ممکن و ایشان را انجام بدهند ما با شروع حرف پروژه

 مبلمان سرویس خواب را همراه با استفاده از تجهیزات لباسشویی جاروبرقی فرش ممکن به وسیله سنگین شما مثل ساید بای ساید

 مبندی به بهترین شکل ممکن انجام بدهیجابجایی و وسایل مربوط به بسته

 رفعالیت گسترده در سطح شه |وانت بار شرق تهران 

 



رضایت  ته از با جلبتوانس روزی و گسترش فعالیت خود در تمامی شعبات تهرانهمواره با فعالیت شبانه  نوانت بار شرق تهرا

نظر  های محترم درجابجایی بهترین سرویس ها و خدمات را برای مشتریان و خانواده مشتریان در انجام امور مربوط به حمل و نقل و

یک جابجایی بدون  نمشاوره های رایگا با دریافت بگیرد در صورت نیاز میتوانید با شماره های رند این باربری تماس گرفته و

عزیزان هستیم تا بهترین خدمات مربوط به بسته بندی و جابجایی و همچنین  ای را به همراه داشته باشید ما همواره در کنار شمادغدغه 

مرحله بارچینی از اهمیت باالیی برخوردار می باشد بسته  چین نمودن بار را برای شما ارائه نمایید معموالً بعد از مرحله بسته بندی بار

چال وسایل سنگین تر مثل یخ کنار همدیگه در پشت وسایل نقلیه کامالً موکت کاری شده اند چیده شوند معموال تی درها باید به درس

ر ت ماشین قرار می گیرند و کارتون های سبکتر معموالً بر روی کارتون های سنگین ساید بای ساید اجاق گاز و غیره در اینده های

داخل خاور به درستی استفاده گردد و به راحتی هرچه  ح سبب می گردد که از تمامی فضایجاگذاری می شوند این روند چیدمان صحی

می  فعالیت نوانت بار شرق تهرا بسته ها را به منزل و اتاق مربوطه انتقال بدهید افرادی که در تمام تر در مقصد بتوانید

کشی هستند و می توانید به راحتی هرچه تمام تر با اعتماد نمودن  های بزرگ جابجایی است بانمایند دارای سابقه کاری باال در پروژه

  متخصص ما یک جابجایی بدون دغدغه را داشته باشید بر افراد

 امجهز به آخرین تکنولوژی های روز دنی |وانت بار شرق تهران 

 

 که توانسته اند دوره و حرفه ایخدمات نوین باربری در تمامی مناطق تهران همراه با کارگران متخصص   نوانت بار شرق تهرا

گرد هم آمده اند تا با همکاری  نوانت بار شرق تهرا تیم حرفه ای های آموزشی را موفقیت هرچه تمام تر سپری نمایند ما و

 ر صورتد جابجایی را به بهترین شکل ممکن برای شما عزیزان محیا نمایند تنها کافی است همدیگر خدمات و سرویس های اثاث کشی و

بگیرید ما مفتخر هستیم تا در تمامی ساعات شبانه روز آماده  نیاز به بسته بندی و جمع آوری وسایل منزل با گروه حرفه ای ما تماس

ی شده دستررسی به این باربر شما باشیم وجود شعبات متعدد این باربری با سابقه در تمامی مناطق تهران سبب ارائه سرویس به

قلیه ن وسیع دارای جدیدترین و به روز ترین تجهیزات جابجایی بوده و دارای وسایل ای تهران باشد این مجموعهراحتر از سایر باربری ه

آنان مجهز به آخرین تکنولوژی های روز دنیا می باشد ارائه  استاندارد مثل خاورهای مسقف و روباز وانت بار نیسان بوده که تمامی

دغدغه و سالمی را خواهید داشت جهت  ا ایجاد می کند که این اثاث کشی و جابجایی بدونبارنامه معتبر این تضمین ر بیمه نامه و

 تماس بگیرد فقط با یک بار همکاری با این باربری جزو مشتریان دائمی ما نوانت بار شرق تهرا جابجایی سریع و مطمئن با

  کامل خدمات بسته بندی ما را دریافت نمایند یتخواهید بود کیفیت کار در انجام امور بسته بندی سبب شده مشتریان با رضا

  باربری شرق تهران

  اتوبار شرق تهران



 

یک روش موثر و کم هزینه و با اطمینان را به شما برای حمل بار شما از شرق تهران به تمام نقاط شرق تهران و 

دهد . یک راه حل موثر جهانی و کم هزینه به رفع تمام نیازهای حمل و نقل زمینی خود ارایه ایران ارائه می 

 رقش شریف مردم شما به جهانی اینترنت بستر در بار زرین سایت وب بنام جهانی شبکه یک طریق از میدهد.

 .دهد می ارایه خدمات ایران و تهران

  

  ارایه انبار موقت

 راتوبار شرق تهران و باربری شرق تهران و اتوبار زرین با

 برای وسایل منزل |کوچک  |کانتینری  |موقت  |اجاره انبار 

 هبا مجوز رسمی از اتحادی

  13024شماره ثبت : 

 

 نتمام نقاط تهرا

 با  " صد تا صفر "  زرین بار تهران هلدینگ ارائه خدمات اثاث کشی منزل

 نتهرا بار زرین

 بسته بندی اثاثیه منزل و لوازم اداری در شرق تهران 
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 انظافت منزل در مبد 

 ربارچینی لوازم منزل در خاو 

 یحمل و نقل درون شهری یا برون شهر 

  ت و یا انبار موقت لوازم خود رو داریداگر قصد مسافر "در صورت نیاز ارائه انبار موقت 

...." 

 تخلیه در مقصد  

 (لوله بازکنی و رفع گرفتگی احتمالی لوله ها در مقصد ) اعزام نیرو 

 (نظافت منزل شما در مقصد در صورت درخواست )اعزام نیرو 

 تخلیه اثاثیه و بازکردن وسایل و نصب دوباره در مقصد  

ت حمل بار شما رو دارد . چهار گوشه ایران ، با تیم باربری ما دیگر و ایران قابلی نسراسر شرق تهرا در

حمل و نقل تهران از حرفه ای ترین راننده ها و بارچین ها و بسته بندی  مجوز رسمی از اتحادیه اب نگرانی ندارد.

از گمرک در  ها برای حمل و نقل و ارایه خدمات باربری برای تامین حمل و نقل کامل درب به درب و ترخیص کاال

  همه زمان ها فراهم می کند.

مورد  GPS فن آوری های جدید بوجود آمده این این امکان را به ما می دهد که باربری های خود از طریق سیستم

 .نظاره قرار دهید

 لبسته بندی لوازم منزل و حمل و نقل و تحویل در مح

 کامیون – قابلیت حمل و نقل های متعدد انواع بار و تجهیزات و لوازم تولیدی شما رو با حمل بهترین وساءط حمل و نقل بروز ) کامیونت

 .نیسان ( با مدل های باال و بیمه نامه های دولتی همراه با تدارکات آن ) اعم از بار چین ، باربر ، بسته بندی ( را دارد – وانت –

 :ارد فاسد شدنی مو مدیریت 

برای حمل انواع مختلف بارها و اثاثیه امکانات ویژه دارد. اگر در بین بارهای شما مواد فاسدشدنی مثل انواع محصوالت فاسد شدنی 

مانند ، گوشت تازه، محصوالت لبنی، شکالت و غیره هستش تیم بسته بندی لوزام زرین بار تمام این موارد را در نظر می گیرد . و 

 .ه به پرسنل خود تاکید کرده است که برای رضایت مشتری و انجام نحوه درست کار این موارد را در نظر بگیرندهمیش

 هخدمات ویژه و مدیریت پروژ

برای انجام پروژه ی حمل و نقل شما انواع راه حل های مفید را ارایه می دهد . راه هایی که امنیت ، آرامش ، صرفه جویی در وقت و 

 .شما عزیزان فراهم می آورد هزینه برای

 :و منشور اخالقی ما 

رضایت مشتری ؛ اخالق مداری ، صداقت در کار ، رعایت حق الناس ، رعایت حق مشتری ، ادب و خوش اخالقی تمام پرسنل را سرلوحه 

 .ی خود قرار داده است



 : ارسال نمودار 

، به راحتی می توانید این حمل و نقل های شخص ثالث و توزیع C به نقطه B بر اساس و مایل به ارسال کاال از نقطه A اگر شما در نقطه

 .اتفاق برای شما را انجام دهد

 :حمل و نقل چند وجهی

سیستم حمل و نقل چند وجهی دارد و می تواند همزمان نیازی های شما رو به باربری و اتوبار و وانت بار و نیسان بار و بسته بندی را 

 .بانه روزی و همراه با بیمه نامه دولتی و مجوز رسمی از اتحادیه مربوطه و حمل و نقل تهرانارایه دهد. به صورت ش

  

  باربری شرق تهران

اگر دنبال یک اتوبار و باربری نوین ومهم تر از همه دارای مجوز که خیال شما رو از امنیت  نباربری شرق تهرا

 اههمر  متخصص هست در بسته بندی اثاثیه منزل . تماس بگیرید . نزرین بار تهرا اثاث شما راحت کند با

 و رشت به تهران شرق از بار حمل کشور و تهران سراسر به تهران شرق منطقه از شما بار حمل برای شماست

 رقش بار حمل ، کیش به تهران شرق از بار حمل ، شیراز به تهران شرق از بار حمل ، اصفهان به بار حمل ، گیالن

باربری شرق تهران همراه شماست برای حمل بار شما از منطقه شرق تهران به سراسر تهران و  زنجان به تهران

کشور حمل بار از شرق تهران به گلستان ، حمل بار به آبادان ، حمل بار از شرق تهران به اردبیل ، حمل بار از 

 نایراشرق تهران به مشهد ، حمل بار شرق تهران به قم و کال به تمام مناطق تهران و 

  اتوبار شرق تهران

وز که هم مج زرین بار تهرانبسته بندی و اثاث کشی منزل و حمل بار و کارگر خالی را از  ناتوبار شرق تهرا

دارد بخواهید با ی تماس در کنار شما هستیم . بسته حرفه ای لوازم منزل و لوازم سازمان و ارگان ها را به ما 

دارد . که تضمین یک اثاث کشی و حمل بار را به تمام شرق تهران ر منطقه شعبه د اتوبار زرین تهرانبسپارید 

نقاط تهران و ایران را دارد با تجهیزات کامل از نظر وسائط نقلیه دارای خاورهای مسقف و رو باز دارای وانت و 

 .ی باشد نیسان و دارای کامیونت ها و کامیون های مجهز به کارتن و موکت کاری شده دارای بیشمار پتو م



 

  باربری شرق

 

 همرحل 3در  نباربری شرق تهرا

 ریک ( بسته بندی لوزام منزل و یا با

 ردو ( حمل و نقل و جابه جایی اثاثیه و یا با

 دسه ( نصب و راه اندازی و چیدمان دوباره در مقص

می باشد. و تنها اتوباری است که شما می  مجوز اتحادیهمتخصص حمل اثاثیه خانه و محل کار و سازمان ها و شرکت ها با دارا بودن 

ی اثاثیه منزل خود را برطرف نمایید. و با خیال راحت به فکر جابه جایی اثاثیه خود توانید تمام نیازهای مربوط به حمل و نقل و جابه جای

باشید . ما همواره به فکر این هستیم که چطور می توانیم بدون نفص و بدون هیچ گونه مشکلی اثاثیه و سایل و بارهای مشتریان 

م برای بسته بندی رویایی و حرفه ای توسط کادری حرفه ای و عالی هسنی شما کنار در خوب و عالی تجهیزات با  گرامی را جابه جا نمایم.

باید وسایل حمل و نقل و بسته بندی و همچنین کارگران خوبی داشته باشد باید در جواب شما  باربری خوب. اگر به نظر شما یک 

 :بگوییم که

 و بار حمل یک برای شما همراه  که دارای مجوز از اتحادیه اتوبار داران تهران می باشد. اتوبار تهران زرین بار تهران یکی از بهترین

 برای ار امنیت و اطمینان. کنیم شما برای رو ها ترین عالی هستیم شما همراه ما. شماست کنار در عالی نیروی با نظیر بی عالی اثاثیه

ساندن ، سرقت و هر گونه نگرانی به لوازم خود نباشید . چون ما تعهد دادیم که برای مردم ر آسیب نگران دیگر با.  آوریم فراهم
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 ، تهرانی های همشهری های پیشنهاد و ها راهنمایی با است این هدفش  بهترین باشیم و می دانیم تمام امور ما دارد رصد می شود .

یک حمل و نقل عالی و کم استرس . باربری شرق تهران برای شما  برای هستیم شما کنار در ما. آورد فراهم شما برای رو آرامش

  فراهم می کند یک بارکشی حرفه ای و کم دردسر .

  

 اگر نیاز دارید به یک باربری و اتوبار با مجوز رسمی که خیالتان از بابت امنیت اثاث کشی منزلتان راحت باشد حتما با ما تماس بگیرید.

 جمله از و عالی امکانات بودن دارا با  -ایمان و خوش اخالق همراه شماست برای یک اثاث کشی منحصربفرد  با کادر مجرب و متعهد و با

ی باربری زرین بار ما باشید برای یک اثاث کشاب .شماست کنار در طوالنی ی سابقه با - نیسان - وانت - کانتینر - کامیون - کامیونت

ی و عالی احساس ارامش و امنیت را برای شما به ارمغان می آورد. برای جابجایی بار از تمام نقاط کار تجربه سالها با  رویایی و اروپایی .

تهران برای تمام نقاط تهران یا ایران . با بسته بندی عالی و حرفه ای همراه با پتو و لوازم حرفه ای بسته بندی و کادر متخصص بسته 

ار شماست . با وسائط نقلیه ی حرفه ای در کنار شماست با تجهیزات حرفه ای در کنار کن در ای حرفه و اخالق با کارگرانی با  بندی.

 .شماست 

 اتوبار شرق 

 

با مجوز رسمی که خیالتان از بابت امنیت اثاث  باربری ارزان در شرق تهران و همچنیناگر نیاز دارید به یک  ناتوبار شرق تهرا

 با  با کادر مجرب و متعهد و کاری و دلسوز همراه شماست برای یک اثاث کشی زیبا و عالی  کشی منزلتان راحت باشد با ما تماس بگیرید.

 باربری با .شماست کنار در طوالنی ی سابقه با -کانتینر - کامیون - کامیونت - بار نیسان -بار وانت جمله از و عالی امکانات بودن دارا

 برای  تجربه کاری و عالی احساس ارامش و امنیت را برای شما به ارمغان می آورد. سالها با  . عالی و زیبا کشی اثاث یک برای باشید ما

 بندی تهبس ای حرفه لوازم و پتو با همراه ای حرفه و عالی بندی بسته با.  ایران یا تهران نقاط تمام برای تهران نقاط تمام از بار جابجایی

فه ای در کنار شماست . با وسائط نقلیه ی حرفه ای در کنار شماست با تجهیزات حر و اخالق با کارگرانی با  .بندی بسته متخصص کادر و

حرفه ای در کنار شماست . با نیروی عالی در کنار شماست. ما در کنار شما هستیم بهترین ها رو نصیب شما کنیم. امنیت را برای 

دن به لوازم خود نباشید . چون ما تعهد دادیم که برای فراهم آوریم . با زرین بار دیگر نگران خدایی نکرده سرقت و یا آسیب رسان

مردم بهترین باشیم . اتوبار و باربری شرق تهران امید دارد با راهنمایی ها و ارشاد شما ، بهترین ها رو برای شما فراهم آورد. ما در 

 .م می کند یک بارکشی عالی و حرفه ای کنار شما هستیم برای یک اثاث کشی بی دغدغه و عالی . باربری شرق تهران برای شما فراه

آیا قصد دارید در کوتاهترین زمان ممکن وسیله ای که از قسمتی از شهر  

 ؟به مکان دیگر نقل مکان دهید 

کوتاه ترین زمان ممکن بعد از پایان تماس شما تیم ما در  بهتراست برای راحتی و ایمنی در حمل ونقل از مجموعه ما استفاده نمایید در

 .شده و اقدام به سرویس دهی به مشریان می کند محل مورد نظر حاضر

عزیزان متناسب به نیاز خود می  ارسال کارگر به همراه ماشین از دیگر امتیازات بارز این مجموعه می باشد شما نباربری شرق تهرا

اشین یک م وانت بخواهید حمل و نقل اثاثیه منزل همراه با یک بارچینی کامال حرفه ای با واستی خود را از ماتوانید تعداد کارگران درخ

درون شهری از آن استفاده می شود این ماشین به عنوان سریع  حمل و نقلی به حساب می آید و معموال برای جابجایی بار به صورت

ها و خدمات مناسبی را  موعه با خدمات رسانی شبانه روزی در تالش است سرویسنقل محسوب می باشد این مج ترین ماشین حمل و

 علت فراوانی حمل بار از نقاطی به نقطه دیگر مخصوصا در شهر تهران درخواست در اختیار شهروندان عزیز تهرانی قرار دهد امروزه به



باشد گروه حرفه ای ما با در اختیار داشتن تعداد باربری  می بسیار نیاز این رفع جهت در ها درخواست روزانه و کرده پیدا افزایش  به

نرخی مناسب همراه شما  جهت رفع نیاز شما در راستای دسترسی راحت ارائه خدمات سریع همراه با قیمتی و شرق تهران های باال

 . بوده تا لبخند رضایت را تقدیم شما نماید

 ...و فرش – آشپزخانه وسایل – لباس کمد – زیرتلویزیون –ناهارخوری  میز – ساید سایدبای –حمل و نقل انواع گاوصندق 

  

  باربری شرق تهران

همراه با کارگران مجرب امروزه به دلیل مشغله کاری   ارزان در شرق تهران ، صورت به بار و  حمل اثاثیه نباربری شرق تهرا

بسیاری را به همراه دارد  به وسایل و افزایش روز افزون جمعیت و تنوع در اجناس کار حمل و نقل درخواسب متعدد و نیاز خانواده ها

 شما ینیازها به تا هستیم شما کنار در بسپارید  باتجربه حرفه ای و رانندگان برای حمل راحتی اجناس بهتر است این کار را به تیم

مطابق با نرخ اتحادیه شیوه های برنامه یزی صحیح  پاسخی مثبت بدهیم حمل بار کلیه اجناس شرکت های پخش همراه با قیمتی ارزان

  ماشین همراه بامحل مورد نظر ارسال کارگر سالم و فعال همراه با اخالقی شایسته  حضور به موقع ماشین حمل در

 

سایت رسمی در اینترنت و شبکه های مجازی دسترسی  دارای شعبات متعدد در تمامی مناطق تهران همراه با شماره های رند دارای وب

 نو نقل کاالهای اداری و تجاری حمل و نقل اثاثیه و بار با زرین بار تهرا آسان مشاوره رایگان برای حمل

نیست برای حمل بار درخواسب ماشین های بزرگ با هزینه  هرستان ها همراه با بیمه نامه با ما دیگر نیازیانتقال انواع بار به سایر ش

ایت تقدیم شما نماییم رض در کنار شما هستیم تا با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی شما خدمات ارزشمندی را باال را درخواست کنید

پایبند  ایم و همواره با تکیه بر این امر مهم تواسته ایم با یک مجموعه موفق و دهمندی مشتریان در اولویت های کاری خود قرار دا

بگیرید حمل انواع بار سبک و سنگین به تمامی نقاط تهران  پاسخی درست به نیازهای مشتریان بدهیم کافی است تنها با ما تماس

ه در پشت باربری جابجایی بدون دغدغ اب و پتو در بارچینی باربسته بندی ویژه و رانندگان با تجربه استفاده از طن همراه با تجهیزات

 زرین بار با

 



  

  اتوبار شرق تهران

باربری پیشتاز همراه با  بین شهری ) حمل بار به شهرستان ها ( / کارگران مجرب در باربری تهران خدماتناتوبار شرق تهرا

 اتخدم شیوه  شعبات متعدد در حوالی محل زندگی شما / شماره تماس های رند با همراه  سابقه کار در پروژه های بزرگ در شهر بزرگ

جدول زمان بندی دقیق برای انواع بسته بندی و تقسیم  رسانی زرین بار تهران این باربری دارای چارت برنامه ریزی دقیق به همراه

ته با رعایت نکات مهم در بس ه های مدرن کامال اصولی ویک اثاث کشی به صورت کامال حرفه ای همراه با شیو کار بین تیم همکاری برای

 .باشد بندی انواع کاالی و وسایل شکستنی و کریستال می

ل برای وسای را مخصوصی های کارتن وسایلی چنین حمل در ایمنی ضریب بردن باال برای  و بوده باربری دارای مجوز رسمی این

اندازه خود در جای خود قرار بگیرند برای پر نمودن فضای خالی  تناسب با ابعاد وشما تدارک دیده تا هر وسیله به صورت دقیق و م

یت jبعد از بسته بندی ، وسایل به تر کنند می استفاده روزنامه و گیر ضربه های فوم –داخل کارتن از حوله های نرم  بین وسایل در

و  جدید و کامال موکت کاری شده اعم از خاورهای روباز بارچینی در پشت ماشین های وزن و اندازه خود توسط کارشناسان مخصوص

این چیدمان و بارچینی کارتن های اثاث کشی به گونه  مسقف وانت بار با سیستم های استاندارد نیسان بار چیده و بارچین می شوند

به مقصد مورد نظر  تگیمسیر های طوالنی و در پیچ و خم های بین راهی وسایل بدون کوچک ترین شکس ای چیده می شود که در

 شناسایی تمامی خیابان ها بهترین مسیر ها را برای اثاث کشی وسایل شما انتخاب و  مناطق تمامی به کامل آشنایی با نقل و حمل برسند

 . می کند

وسایل  از ایمنی کنار شما هستیم که در اولویت اول نگران این که مستاجر هستید و قرار است ساالنه جابجا شوید نباشید ما در دیگر

 گوشی را بردارید و با دغدغه روحی و جسمی شما اثاثیه شما را به منزل جدید انتقال دهیم پس بهتر است شما حفاظت کنیم و بدون

 . بگیرید تماس تهران زرین باربری شماره های ثابت

ده که در عملکرد ما سازن یزان بودهخدمت گذار همیشگی شما هستیم و این انتقادات و پیشنهادات شما عز نباربری شرق تهرا

 42شیوه های اجرای نوین عملکردهای سازنده در خدمات و سرویس رسانی  بوده و توانسته ایم در این عرصه به موفقیت برسیم

و کارکنانی که در این شرکت باربری در  شرکت باربری را همواره پیشتاز سایر شرکت های باربری قرار داده تمامی عوامل ساعته این

 . حال خدمت رسانی می باشند

حمل بار های اداری و تجاری به سایر شهرستان  اخالق نیکو و شایسته بوده اند و همواره در تالشند رضایت شما را جلب نمایند دارای

 توانید تمامی خسارات های ل و شکستگی وسایل میبارنامه معتبر در صورت بروز هرگونه مشکل در حمل و نق ها همراه با بیمه نامه و

 حمل و نقل و نرخ اثاث کشی متناسب با نرخ اتحادیه بوده / شبانه روزی / درون وارده را از شرکت باربری در یافت نمایید هزینه های

 ربا خاور / نیسان بار / وانت بار / کامیونت / vip شهری / برون شهری / سرویس



 

 باربری شرق تهران

 

 ریبسیا در  کادری مجرب می باشد و با همراه ،  بار و  دارای مجوز رسمی و سابقه ی زیاد در امر حمل اثاثیه نباربری شرق تهرا

  . بزرگ تهران ایفای نقش نموده است ثاث کشی در سطح شهرا بزرگ های پروژه از

همراه با وانت به همراه تعداد کارگران مشخص  کامال پیشرفته دارای انواع مدرن ترین و مجهزترین وسایل نقلیه استاندارد شرکت

ا بودن حرفه ای و با دار کامال صوت به سنگین و سبک بارهای و وسایل نقل و حمل جهت  نیسان می باشد و و  متناسب با نیاز مشتریان

سته ب از مسیرهای کم ترافیک و به همراه بهترین بارچین ها و قوی ترین تیم جهت عبور تهران قرانندگان آشنا به مسیر و تمامی مناط

وسایل شکستنی در حمل و نقل های بین شهری و درون  زی کاالها اداری و تجاری وبندی استفاده می نماید جهت پیچیدن و ایمن سا

 : وسایلی از قبیل شهری بخصوص برای حمل

 .کمد های دکوری بوفه هایی که دارای شیشه شکستنی و بزرگ می باشند

بیاید بخصوص برای خانواده هایی که در ساختمان هایی  برای حمل چنین وسایلی که دارای شیشه می باشند باید دقت بیشتری به عمل

 : میکنند برای حمل نکاتی که باید توجه کنید با پله های زیاد زندگی

 هب ای ضربه(  مسقف خاورهای –حمل نقل ) وانت بار  درب ها و شیشه ها باید محکم در جای خود بسته بشوند تا با حرکت ماشین های

 . امر باعث شکسته شدن یا ترک خوردن شیشه ها می شود این زیرا. نشود وارد ها آن

کمک بسیاری در این امر می کند الزم  از چسب های نواری سیاه و محکم و همچنین ضربه گیرو فوم های مخصوص اثاث کشی استفاده

ظمئن باربری م توسط یکوسایلی را دارید بهتر است اثاثیه حساس و شکستنی و مهم خود را  به ذکر است اگر قصد جابجا کردن چنین

بیمه نموده تا در صورت بروز هرگونه مشکل در حمل و نقل و شکستن  و شناخته شده و معتبر جابجا نمایید باربری که وسایل شما را

حرفه ای با روحیه همفکری و همکاری باالی  رفتن وسایل خود تعهد کند که خسارات و هزینه آن را به شما برگرداند. تیم یا از بین

بزرگ و ریز  در زمینه باربری های درون شهری و برون شهری و جابجایی بسته بندی های وسایل همراه با دارای سابقه باال و موثر



عزیز و خانواده های محتریم تهرانی قرار دهد داشتن یک هدف  آشپزخانه توانسته است خدمات ارزنده ای را در اختیار مشتریان

چندین نفر با همکاری هم کاری  ه ای و برای شروع به هرکاری به خصوص در کارهایی که قرار استدر هر زمین مشخص و متمرکزشدن

لزومات  می آید هدف در هر کاری پایه و اساس آن بشمار می آید و توجه به این امر از را آغاز کنند الزم و ازجمله مسائل مهم به شمار

سرویس های مناسبی را در اختیار شما عزیزان قرار دهد  هدفی مشخص خدمات ومی باشد .زرین بار توانسته با یک برنامه ریزی با 

همین امر سبب گردیده هر  بخصوص در روزهای تعطیالت از بزرگ ترین امتیازات این باربری محسوب می شود و ساعته و 42فعالیت 

 . ساله به تعداد مشتریان این باربری افزوده شود

با حمل و نقل انواع وسایل سنگین و سبک به صورت  در صورت نیاز و یا برخورد با مشکلی در رابطهخدمت شما عزیزان می باشد تا  ر

تمامی هزینه هایی مه از  با یک تماس با نیاز خود را برطرف سازید این باربری دارای نرخ ثابت بوده و درون شهری و برون شهری تنها

 شما گرامیان می توانید قبل از هرگونه اثاث کشی و جابجایی از مشاوره رایگان مشتری و خانواده های عزیز دریافت می کند ثابت بوده

ری با کاد بهره مند شوید مجهز به انواع وسایل بسته بندی و جابجایی همراه با کارگران و تیم حرفه ای ناتوبار شرق تهرا این

 .انواع خاورهای مسقف و جادار انواع بارچین های حرفه ای در خدمت شما عزیزان هستیم زبده و با اخالق با سیستم حمل و نقل نوین

  وانت بار شرق تهران

  

در خدمت شما عزیزان می باشد تا در صورت نیاز و یا برخورد با مشکلی در رابطه با حمل و نقل انواع وسایل 

بار  وانت  این سازید برطرف را خود نیاز  صورت درون شهری و برون شهری تنها با یک تماسسنگین و سبک به 

دارای نرخ ثابت بوده و تمامی هزینه هایی مه از مشتری و خانواده های عزیز دریافت می کند  در شرق تهران

هره مند ب وانت بارتوانید قبل از هرگونه اثاث کشی و جابجایی از مشاوره رایگان این  ثابت بوده شما گرامیان می

با کادری زبده و با اخالق با  شوید مجهز به انواع وسایل بسته بندی و جابجایی همراه با کارگران و تیم حرفه ای

در خدمت شما عزیزان  انواع خاورهای مسقف و جادار انواع بارچین های حرفه ای سیستم حمل و نقل نوین

 .هستیم

  

  نیسان بار شرق تهران

 

در خدمت شما عزیزان می باشد تا در صورت نیاز و یا برخورد با مشکلی در رابطه با حمل  ناتوبار شرق تهرا

 رفبرط را خود نیاز  و نقل انواع وسایل سنگین و سبک به صورت درون شهری و برون شهری تنها با یک تماس

دارای نرخ ثابت بوده و تمامی هزینه هایی مه از مشتری و خانواده های  نیسان بار در شرق تهران  این سازید

عزیز دریافت می کند ثابت بوده شما گرامیان می توانید قبل از هرگونه اثاث کشی و جابجایی از مشاوره رایگان 

با  ره مند شوید مجهز به انواع وسایل بسته بندی و جابجایی همراه با کارگران و تیم حرفه ایبه نیسان باراین 
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انواع خاورهای مسقف و جادار انواع بارچین های حرفه ای در  کادری زبده و با اخالق با سیستم حمل و نقل نوین

 .خدمت شما عزیزان هستیم

  باربری در شرق تهران

  تهراناتوبار بدون کارگر در شرق 

یک وب سایت را طراحی کردیم توضیحات الزم را برای راهنمایی شما در آن  باربری ما در جهت ارایه خدمات

قرار داده ایم تا شما عزیزان بتوانید هرچه در توان دارید را به کسب اطالعات کافی بپردازیم شما با شماره 

  ما راهنمایی های الزم اعم ازهایی که در سایت قرار داده ایم با ما تماس بگیرید 

 لنرخ حمل و نق 
 دمقدار باری که می شود جابجا کر 
 نوع وسیله نقلیه که نیاز شما را برطرف می کند. 

با سیستم بسیار قوی و کارآزموده آماده  خالصه تمام اطالعاتی که شما نیاز دارید را در اختیار شما قرار می دهیم

شد ما بر آن هستیم تا نیاز های شما عزیزان را به هر نحو ممکن برطرف با می  ارئه خدمات به اشخاص حقیقی

نمائیم اگر بار کوچکی دارید که نیاز دارید از یک منطقه از تهران به منطقه ی دیگر و یا از تهران به دیگر 

ایت س شهرستان منتقل شود ما در کنار شما عزیزان هستیم با ما تماس بگیرید با شماره هایی که در داخل وب

 .به آن اشاره کرده ایم باربری زین بار تهران با مجوز اتحادیه در خدمت شما عزیزان می باشد

  

 صورت به تهران باربری اتحادیه از رسمی مجوز دارای  به صورت شبانه روزی در خدمت شما عزیزان می باشد

اشد ما با سال ها تجربه در این زمینه ب می مقصد به مبدا از شما کوچک بارهای حمل برتر خدمات ارئه آماده مجهز

آماده ایم تا شما عزیزان را به بهترین نحوه ممکن یاری رسانیم با ما باشید تا دیگر نگران حمل و نقل بارهای 

کوچک خود نباشید با دارا بودن کادری قوی و زبده و کاردان در خدمت شماست با شناخت کافی از کلیه مناطق 

ران چه مناطق شرق و یا غرب و مرکز و جنوب تهران با ارائه قیمت های اتحادیه ما برای تهرا چه مناطق شمال ته

 :انواع بارهای ریز و کوچک شما اعم از 

 تلویزیون  
 نمبلما 
 کمد  
 پوشاک  
 یخچل  
 ساید بای ساید  
 و غیره  



این است که هدف و سرمشق و سرلوحه ی کارما فقط کسب در  طرح و برنامه ی ویژه داریم سیستم حمل و نقل

رضایت مشتری می باشد ما تالش می کنیم هرچه در توان داریم را برای انجام فرایند کار شما انجام دهیم 

 زباربری تهان با کادری زبده و با اخالق با سیستم حمل و نقل نوین اعم ا

 وانت بار شرق تهران 

 
 نیسان بار شرق تهران 

 
 شرق تهرانخاور 

 
 کامیونت شرق تهران 

 
 کانتینرشرق تهران 

 

 .در جهت بسته بندی حمل و نقل نصب و راه اندازی در خدمت شما باشد

  اتوبار در شرق تهران

باربری و اتوبار زرین بار تهران با مجوز از اتحادیه در خدمت شما عزیزان برای ارئه خدمات حمل اثاثیه  نباربری شرق تهرا

ثیه حمل جهیزیه ،حمل لوازم اداری، حمل لوازم سازمانی ، حمل لوازم ارگانی، حمل لوازم موسسات مالی و اعتباری ، حمل منزل حمل اثا

هرگونه بار ریز و درشت بسته بندی لوازم منزل ، نظافت منزل در تمام مناطق تهران شرق شمال مرکز جنوب غرب تهران ما در کنار 

دترین روش های بهینه و ارزان و کم ریسک پذیر جابجایی حمل و نقل لوازم خانگی مردم را به شما عزیزان هستیم تا بتوانیم جدی

مقصد برسانیم ما می دانیم دغدغه اثاث کشی منزل جز دغدغه های زیاد همه مردم تهرانی می باشد هم هزینه زیاد آن از آن مهم تر 

ن ویترین لوستر ها و غیره .. می دانیم که شما عزیزان را به دلهره ترس از وارد شدن صدمه به لوازم آشپزخانه پذیرایی دکوراسیو

در خدمت شما عزیزان است با مجوز رسمی از اتحادیه باربری تهران با سال ها  نباربری زرین تهرا خاصی می اندازد اما نگران نباشید

 هتجرب

  

 تجهیزات عالی  
 وسائط نقلیه به روز مسقف  
 ی مخصوص نگهداریکه دارای کارتن ها و پتو ها  
 یبارچین های حرفه ا 
 رانندگان زبده  

در کنار شما هستیم که دیگر نگران حمل اثاثیه خود نباشید از هر نقطه از تهران به نقاط دیگر تهران پایتخت و دیگر شهرستان های 

منصف با تجربه از همه اتوبار و  یباربر ایران عزیز با یک تماس دریافت مشاوره های الزم و رایگان می توانید جهت بهره گیری از یک

مهم تر دارای جا ومکان مشخص دارای مجوز اتحادیه دارای سال های زیاد تجربه دارای نیروی مخصوص بسته بندی دارای نیروی 



ما بهترین  نباربری شرق تهرا مخصوص نظافت و بهداشت در خدمت شما عزیزان هستیم تا بهترین روش های باربری در

خود را برای کسب رضایت شما به مل اعزام می کنیم انواع خاورهای مسقف و جادار انواع بارچین های حرفه ای ئر خدمت  نیروهای

 .شما عزیزان می باشد

  اتوبار با سابقه در شرق تهران

  

به همراه مجوز از اتحادیه دارای با کادری نوین و با تجهیزات عالی به همراه کارگران و نیروی کار بلد و زبده   ناتوبار شرق تهرا

لها سابقه با سا باربری شرق تهران دفتر و مکان ثابت به همراه شماست ما در کنار شما هستیم تا بهترین ها را برای شما فراهمم کنیم

ما در کنار ش و تخصص در زمینه مل و نقل و باربری وبسته بندی اثاثیه منزل برای ایفای نقش خود در زمینه باربری و حمل و نقل

 عزیزان می باشد اگر در گوگل به دنبال یک باربری دارای مجوز از اتحادیه می گردید با ما همراه باشید ما در کنار شما هستیم تا بهترین

این  وها را برای شما عزیزان فراهم کنیم از آنجایی که ما با توجه به شناختی که کار و سختی های کار بسته بندی اثاثیه منزل داریم 

که می دانیم شما عزیزان خیلی نسبت به وسایل گرانبهای خود حساسیت دارید و دوست دارید که لباس و اثاثیه و لوازم خانگی شما 

به نحو احسن و در سالمتی کامل جابجا شود لذا ما با توجه به تمام این صحبت ها در کنار شما عزیزان هستیم فقط کافیست که یک بار 

 .از خدمات باربری زرین بار تهران استفاده نماید باربری زرین بار تهران همراه شماستتماس بگیرید و 

در خدمت شما عزیزان می باشد تا در صورت نیاز و یا برخورد با مشکلی در رابطه با حمل و نقل انواع وسایل  حمل و نقل شرق تهران

با باربری شمیران نو نیاز خود را برطرف سازید این باربری سنگین و سبک به صورت درون شهری و برون شهری تنها با یک تماس 

دارای نرخ ثابت بوده و تمامی هزینه هایی مه از مشتری و خانواده های عزیز دریافت می کند ثابت بوده شما گرامیان می توانید قبل 

واع وسایل بسته بندی و جابجایی همراه با از هرگونه اثاث کشی و جابجایی از مشاوره رایگان این باربری بهره مند شوید مجهز به ان

 حرفه های بارچین انواع جادار و مسقف خاورهای انواع نوین نقل و حمل سیستم با اخالق با و زبده کادری با کارگران و تیم حرفه ای

 . هستیم عزیزان شما خدمت در ای

 

  

  باربری حوالی در شرق تهران

کادری که لیاقت خود را در امر  راه جدیدترین و مجهزترین وسائط نقلیه با کارگران وکامال حرفه ای به هم نباربری شرق تهرا 

م برسند انجا باربری دارای سیستم مدیریتی قوی بوده که سبب شده کارها با نظم خاصی به باربری و حمل اثاثیه ثابت نموده اند این

واالی ما می باشد دست در دست هم داده ایم تا خدمات و  فبرنامه ریزی موفق و شناخت دقیق نیازهای تک تک مشتریان از اهدا

بارهای سبک در سطح شهر خدمات  حمل جهت  در اختیار شما عزیزان قرار دهیم در اختیار قرار دادن وانت بار سرویس های مناسبی را

شده است  اتوبار شرق تهران به خود جلب نموده و سبب موفقیت گروه حرفه ای رسانی سریع با دریافت هزینه اندک مشتریان را



رهای دارای خاو -حمل گاوصندق های اداری و خانگی  -شایسته  داشتن اخالق -حمل بار سنگین و نیمه سنگین  -فعالیت شبانه روزی 

 اکامیون ترانزیت جهت حمل بار به سایر شهرستان ه - مسقف و روباز

برنامه ریزی و تقسیم  نمودن اهداف بلند مدت در چهار چوب قوانین و پیروی نمودن از رهبر گروه دنیال باربری حوالی شرق تهران

نسبت داد جایگزین نمودن  اتوبار حوالی شرق تهران توان به گروه حرفه ای کار عادالنه از برجسته ترین امتیازاتی می باشد که می

عمل در کارها باال رفته و کیفیت و بهبود کارها نیز خیلی بهتر شود  سرعت روش های جدید باربری بجای روش های قدیمی سبب شده

به جابجایی درگیر تهیه کارتن و جعبه های مناسب  زمان های قدیمی خانواده ای که قصد داشت اثاث کشی کند معموال یک ماه مانده در

ها را برعهده دارند و با در  بری ها خود تهیه کارتنامروزه با پیشرفت و تکنولوژی های روز دنیا بیشتر بار برای وسایل خود بود اما

  مشتریان رضایت تک تک آنان را جلب می نمایند اختیاز گذاشتن چنین سرویس ها و خدماتی به

عزیز  خانواده های به صورت شبانه روزی بوده و حتی در ایام تعطیالت نیر ما به مشتریان و اتوبار زرین شرق تهران تمامی فعالیت های

قانونی بوده و و کارها با نظم و برنامه ریزی تعیین شده پیش می  ویس و خدمات ارائه می دهد سرویس دهی ها همه به صورتسر

تایید شده اند و پس از سپری نمودن دوره  و اعواملی که در این اتوبار در حال فعالیت کردن می باشند از نظر اخالقی روند کارگران

کنار شما هستیم  ما رسند می اتمام به مقرر زمان در و درستی به  بندی ها و کارهای حمل بار د بستههای آموزشی وارد کار می شون

نمونه و کامال کارآمد در عرصه حمل بار به صورت   ناتوبار شرق تهرا تا با خیال راحت بدون کوچک ترین دغدغه ای جابجا شوند

  درون شهری و برون شهری

  باربری زرین در شرق تهران

حرفه ای و آموزش دیده، اثاث  با دارا بودن انواع وسایل نقلیه آماده و مجهز و همچنین با دارا بودن کادری حمل و نقل شرق تهران

قوانین  اساس سالمتی انتقال ایمن آن را تضمین می نماید . بیمه باربری و بیمه کاال بر بیمه با و  بندی نمودهشما عزیزان را بسته

صورت آسیب دین کاال و وسایل با ارزش شما، خسارات وارده را  امه بین مشتری و شرکت باربری تنظیم شده تا درموجود در بیمه ن

منزل جدید می باشد. همه ساله با توجه  دریافت نمایید . از دیگر سرویس ها باز کردن و چیدمان وسایل شما عزیزان در به طور کامل

 هدف جلب تر و باکانات جدیدی را جهت حمل بار و اثاث کشی وسایل منزل به صورت مطلوبام به بازخورد موثر شما عزیزان، نکات و

  . رضایت مشتری به تیم و گروه حرفه ای خود آموزش می دهد

مودن جای نشرکت ها به صورت درون شهری ، برای جابه های تجاریرعایت کردن نکات ایمنی در جابجایی کاال و اثاثیه منازل و باربری با

م، در بندی نمودن لواز استاکر و تسمه مخصوص حمل بار استفاده می نماید. این شرکت باربری با بسته اقالم سنگین از جک پالت،

 بندی کامال دقیق و حسابجداسازی نمودن لوازم ریزتر از وسایل درشتتر ، بسته الیه و با بکارگیری فومهای مخصوص ، 42های کارتن

با   .برای راحتی و آسایش شما عزیزان فراهم نموده است جایی بدون دغدغه راران خوشرو و کامال مجرب، جابهشده و با بکارگیری کارگ

 :های مورد استفاده بر اساس خواسته شما و نوع بار که قارار است بسته بندی شود از تجهیزاتی همانندبندیانواع بسته یبکارگیر

بندی های وسایل خاص و ظریف تر استفاده مینماید در بسته های لباسالیف پک، کارتنبابل رپ، استرچ رپ، وکیوم های ضربه گیر، 

اقدامات و نقل و جابجایی رخ  شکستگی و ضربه دیدن احتمالی که در بارچین نمودن وسایل در پشت ماشین های حمل برای جلوگیری از

رار داده ق م حرفه ای استفاده میکند تا ، اقالم شکستنی را در جعبهبهترین تجهیزات و تی با و دقت باالترین با رفه ای بکار می بندد .

     .کندحوله و...( استفاده می -روزنامه  -نایلون های حباب دار  - ها و فضاهای خالی از ضربه گیرهای مخصوص )فومو در کف جعبه

دیده این باربری جز  بار و اثاثیه در سطح شهر همراه با تیمی متخصص دارای کارگران مجرب و آموزش حمل ناتوبار شرق تهرا

که آماده ارائه خدمات جابجایی و اساسی و حمل وسایل اداری به هر  بزرگترین شرکت های حمل و نقل در سطح شهر تهران میباشد

باشد کیفیت انجام کار و خدمات از جمله  ات و حمل بار بین شهری میتهران می باشد تخصص اصلی این باربری ارائه خدم نقطه شهر

ابجا مشخص ج می گردد شما می توانید بدون هیچ گونه نگران اسباب و اثاثیه خود را به محل های برجسته این باربری محسوبویژگی

ها در کوتاهترین زمان ممکن با بهترین کیفیت هخصوصی و دولتی فروشگا نمایید ما همواره آماده جابجایی منازل اداره جات سازمان های



نوین و  گیرد و از تجهیزاتطبق روش های نوین و به صورت روش های اروپایی انجام می لبسته بندی اثاثیه منز خدمات هستیم

هران سطح شهر ت بهترین و با کیفیت ترین خدمات بسته بندی در کارتون های با ضخامت باال استفاده می گردد همچنین ارائه دهنده

 منصفانه و طبق تعرفه اتحادیه رفاه و رضایت شما عزیزان میباشد تمامی هزینه های دریافتی از مشتریان کامال هستیم هدف ما جلب

  دمی باش

 

پاسخگویی به سواالت شما هستند ما  ما به صورت شبانه روزی از طریق شماره تماس های درج شده در وب سایت آماده مشاوران

امه صورت ن جایی معموالً توسط گروه کامال متخصص با بارنامه و ضمانتنماییم و این جابه همواره سالمت بار و اساسی شما را تضمین می

تهران و شرق تهران هستیم و با ایجاد شعبات متعدد در تمامی  می گیرد ارائه خدمات در شمال تهران جنوب تهران مرکز تهران غرب

 آسان نموده ایم ارائه خدمات حمل بار به صورت شبانه روزی بدون هیچ گونه را ناتوبار شرق تهرا همناطق دسترسی ب

منصفانه ترین و بهترین شرکت های باربری در شهر  محدودیتی در زمان همراه با ارائه سرویس های ویژه در ایام تعطیالت یکی از

ها صرفه جویی نمایید این  ارائه خدمات متمایز همراه با نازلترین قیمت ها سعی نموده ایم که در هزینه تهران شناخته شده ایم و با

 خدمات باربری و بسته بندی اثاثیه منزل و همچنین چیدمان وسایل در مقصد باشد ضو این ایده آل برای ارائهباربری می تواند یک ع

و هر ساله با شروع فصل جابجایی بر مشتریان  ارائه خدمات با سرعت عمل باال سبب شده رضایت مشتریان به این باربری جلب شده

 دشی مشتری با رضایت کامل وارد منزل جدید می شوپایان هر اثاث ک این باربری افزودهمی شود و با

 

  



        

 گران متعهد به کار و آموزش با استفاده از بهترین روش های بسته بندی در حمل و نقل با بکارگیری کار نباربری شرق تهرا

رائه ا گیرد ارائه سریع ترین و با کیفیت ترین سرویس های بسته بندی و همدان نقل ما در نظر میدیده بهترین سرویس ها را برای ش

همشهریان عزیز تهرانی می باشد این مجموعه با دارا بودن  خدمات حمل بار اسباب کشی در تمامی نقاط تهران آماده خدمات رسانی به

 فرد می شود خدمات با باالترین ات بسته بندی حمل بار متناسب با سلیقه هردیده آماده ارائه انواع خدمآموزش پرسنلی فنی کارا و

 و نیسان بار از جمله وسایل نقلیه پر مصرف در این مجموعه می باشد این وسیله شود وانت بارکیفیت برای شما در نظر گرفته می

رد استفاده مو ناو صندوق و سایر وسایل نیمه سنگییخچالهای کوچک ماشین ظرفشویی پیانو جهیزیه گ نقلیه جهت جابجایی و سایر مثل

همه وسایل خود را به ما بسپارید تیم متخصص ما دوره های آموزشی  قرار می گیرد شما عزیزم با خیال راحت می توانید بسته بندی

ن بندی می نمایند تا بتوانید بهتری ویژه منزل شما را با استفاده از جدیدترین تجهیزات به صورت کامال اصولی بسته انواع وسایل

رسی کامال هدفمند و با بر مجموعه تماس گرفته و با مشاوره های رایگان ما با داشتن یک برنامه ریزی خدمات ما را دریافت نمایید با این

 سرباربری بدون درد را در یک اسباب کشی به کار بگیرید یک تجربه حمل بار و موقعیت و محل بار می توانید بهترین روش های ممکن

شما در نظر گرفته می شود تیم متخصص مو برای بسته  ارائه تمامی خدمات مشاوره کامالً به صورت رایگان توسط متخصصین خبره برای

که این وظیفه را انجام  کار شما از روش های کامل عناوین و به روش اروپایی استفاده می نماید افرادی بندی اثاثیه منزل در دفتر

 گیرند که بهترین خدمات را به شما عزیزان ارائه بدهند هدفخود را به کار می های الزم را دیده و تمامی تالشدهند کامال آموزشیم

وانت بار و نیسان بار خاور های مسقف بوده و تمامی  ما جلب رضایت شما عزیزان می باشد تجهیزات ما شامل کامیون کامیونت کامیون و

     است روزی در هفت روز هفته با ارائه خدمات باربری و حمل بار برای شما فراهم شده ت شبانهفعالیتها به صور
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 در هفت روز هفته ای بارنامه معتبر فعالیتدر جابجایی سرعت عمل و دقت عمل باال دارای بیمه طمینانا نباربری شرق تهرا

بار به سایر شهرستان ها خدمات و سرویس های ویژه ای را برای  ری توانسته به دو صورت حمل بار در سطح شهر و حملاین بارب

از با یک باربری که فعالیت قانونی  داشته باشد اگر قصد حمله به وسیله ای را از مبدا به مقصد مشخص دارید بهتر مشتریان خود

شتریان نیاز م سرعت عمل باال و با در اختیار قرار دادن جدیدترین تجهیزات و تکنولوژی ها بادارد تماس بگیرید این باربری توانسته 

انتقال و خدمات حمل و نقل یکی از بهترین گزینه ها می  برای نباربری شرق تهرا دترین زمان ممکن برطرف نمایرا در کوتاه

قبل از هرگونه جابجایی  می کند راهنمایی کامل مشتریان عزیز بندی را با مجوزهای الزم برای شما فراهم باشد که هرگونه بسته

هایی است و کشی و چیدمان بار پس از اسباب انتخاب ماشین مناسب هزینه بندی و بستن قرارداد در زمینه نحوه بسته بندیبسته

برای انجام امور بسته بندی جابجایی  باشد این شرکت باربری جهت انجام خدمات حمل و نقل یکی از بهترین گزینه مناسب کشی می

تکنولوژی های  باشد استفاده از خودروهای کامالً احسان دارد که مجهز به آخرینشهری می صورت برونحمل و نقل در سطح شهر و به

ی مسقف و خاور ها هدایت می گردد حمل بار حمل اثاثیه منزل با حمل و نقل بوده و تمامی این خودرو ها توسط راننده با تجربه

ان کامالً به صورت رایگ ای کهمخصوص اسباب کشی می باشد ارائه مشاوره های رایگان توسط متخصصین حرفه که هموکت کاری شد



 با استفاده از وسایلی مثل بابل رفت استرج رپ های ضربه گیر نادر های حبابدار شود اثاثیه منزل شما رابرای شما در نظر گرفته می

           یمبسته بندی می کن
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ای  جابجایی امتیازات ویژه توانسته با ایجاد تخفیفات ویژه در حمل و نقل و خدمات رسانی و بسته بندی و نباربری شرق تهرا

 مه ریزی و اجرای صحیح کار هاباشد یک اسباب کشی راحت و بدون نیاز به برنا را نسبت به سایر باربری های موجود در تهران داشته

اختیار قرار دادن تجهیزات داده کامال نوین و استاندارد با  های ویژه و با درمی باشد این مجموعه توانسته با روی کار آوردن سرویس

مان مترین زکتاب می توانند در ک های الزم را سپری نمودند و تجربه باالیی را در شرکت بازارمتخصص که آموزش به کارگیری تیم

 ینیروهای با تجربه نیرومند و ماهر در زمینه حمل و نقل و جابجای ننظر بگیرند داشت ممکن بهترین خدمات و سرویس را برای شما در
بندی کامالً حرفه ای با استفاده از تجهیزات مدرن دسته لوازم منزل از جمله ویژگی های مهم این شرکت باربری محسوب می گردند

شی مسقف کامیون ترانزیت اثاث ک باال به کارگیری وسایل نقلیه استاندارد مثل وانت بار نیسان بار خاور های کارتون های با ضخامت

ندی ب اوره اولیه برای داشتن یک بستهتخفیفات ویژه کادری خوش اخالق و حرفه ای مش کامال تضمینی ارائه بسته بندی اثاثیه مراه با

ارائه مشاوره های رایگان حمل بار و اثاثیه منزل از  و جابجایی با برنامه ریزی هدفمند بسته بندی حرفه ای خدمات به شهرستان و

ما دارای شعبات  کلیه همشهریان عزیز های این باروری مهسا می گردد به منظور ارائه خدمات کامل و بهینه بهویژگی ترینجمله مهم

به صورت شبانه روزی با سالها سابقه درخشان در خدمات بسته بندی  نباربری شرق تهرا متعدد در تمامی مناطق تهران هستیم

خدمات به همشهریان عزیز تهرانی در شمال  اقالم ریز و درشت حمل و نقل و باربری جابجایی بار اسباب کشی آماده ارائه خرده ریز و

وص کارتون های مخص ریزی دقیق استفاده از خدمات بسته بندی مثل وکیوم های ضربه گیربرنامه ب و شرق تهران هستیمو جنوب و غر

استفاده از جدیدترین تجهیزات روز دنیا کارگران ماهر و با تجربه و خوش  لباس و انواع کامیون خاور نیسان جهت باربری به تهران و

          رز این باربری محسوب می گرددبا ادب از جمله امتیازات با اخالق
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سلطنتی  مبلمان های راحتی و لباسشوییساید ماشینآماده حمل و نقل اساسی سنگین منزل شما از سایدبای نباربری شرق تهرا

ین ا ی شما فراهم نماید و با ارائه یک بیمه نامه معتبرتجهیزات مورد نیاز را برا بوده و می تواند در کوتاهترین زمان ممکن بهترین

آن را از شرکت بیمه دریافت نمایید این مجموعه  تضمین را به شما بکند که در صورت بروز هرگونه مشکل شما میتوانید خسارت

ی و کشهای اسبابتمام پروژه نظمتوانند با همکاری همدیگر با ارائه یک برنامه ریزی کامال مبود که می دارای کارگران متعهد به کار

با به کارگیری روش های کامالً نوین در اسباب کشی  توانسته نباربری شرق تهرا جابجایی را با موفقیت پشت سر بگذارند

 وسایلی که قرار است از مبدا تمامی شعبات از گسترش داده و تمامی شما بتوانید به راحتی هر چه تمام در تمامی خدمات خود را در

های کامال منصفانه یک اسباب کشی مقرون به صرفه جویی تر با پرداخت هزینه و مقصد مشخص جابجا نمایید و به راحتی هرچه تمام

جهت حمل و نقل و سایر نیمه سنگین در سطح شهر این  داشته باشید این مجموعه توانسته با به کارگیری انواع وانت بار نیسان با را

مکانی به مکان دیگر انتقال  های کامالً کم بتوانید وسیله ی با ارزش خود را ازنماید که با پرداخت هزینه امکان را برای شما فراهم

 ای حمل و نقل بزرگتر مثل خاورهایمنزل و سایر وسایل اداری و تجاری از ماشینه بدهید برای جابجایی وسایل سنگین تر مثل اثاثیه

آشنایی کامل به تمامی مسیر ها و جاده ها دارند هدایت  که خبره رانندگان توسط نقلیه وسایل این تمامی  مسقف استفاده میکند که

می  ساعته آماده پاسخگویی به سواالت شما ۴۲به صورت شبانه روزی بوده و به صورت  نباربری شرق تهرا شود فعالیتمی

       تماس بگیرید باشد جهت بهره مندی از مشاوره های رایگان می توانید با این شرکت باربری
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 نقل آمادگی خود را جهت با ارائه نمودن خدمات کامالً تخصصی در زمینه اسباب کشی بسته بندی حمل و  نباربری شرق تهرا

تواند یکی از بهترین گزینه های مناسب برای حمل بار با تضمین باربری می به مشتریان عزیز اعالم می دارد این ارائه سرویس دهی

اروپایی خدمات باربری را برای شما در تمامی  باشد چرا که این بار بری با به کارگیری بهترین سبک هم ممکن به روش کامال %۰۰۱

و با  ماشین های کامال مجهز و مجلل از بهترین مدل های روز دنیا را برخوردار بوده نباربری شرق تهرا مناطق ارائه می دهد

کامیون های کوچک و بزرگ ترانزیت های  نیسان بار روزی آماده خدمات رسانی به مردم عزیز میباشد وانت بارفعالیت شبانه
ری توانند در صورت نیاز با این بارب ریان گرامی میاز جمله وسایل نقلیه استاندارد این باربری می باشد و مشت همجهز و پیشرفت

سنل پر قرار است حمل و نقل شود ماشین حمل و نقل مناسب در اختیارشان قرار داده بشود تماس گرفته تا متناسب با آنچه را که

خانگی پیانا فرش مبلمان حاضر هستند به بهترین روش  متخصص باربری تجریش برای انتقال انواع یخچال کمد گاوصندوق اداری و

بدون نگرانی و پرداخت  جدیدترین در چیزی منتقل نمایند اگر قصد اسباب کشی به منظر جدید را دارید های ممکن با استفاده از

 ییدقل با کیفیت را تجربه نماهای منصفانه از این باربری یک حمل و نهزینه هزینه های اضافی می توانید با دریافت خدماتی با کیفیت

و به هم ریختگی با انجام کارها در زمان بندی  برنامه ریزی منظم و سازماندهی شده با اهداف مشخص بدون داشتن بی نظمی در کار

زمان اصورت دقیق در س باال برده و شامل یک کار با کیفیت می گردد این باربری همه مراحل کار را به مشخص شده موفقیت در کار را

 دبندی شده اجرا می نمای

     خدمات شبانه روزی |باربری شرق تهران 

 

ر دادن با در اختیار قرا به عنوان یک باربری مطمئن با فعالیت چندین ساله شناخته شده است و توانسته  نباربری شرق تهرا

غدغه د این زمینه را فراهم می نماید تا با راحتی هرچه تمام تر یک اثاث کشی بدون انواع تجهیزات موردنیاز برای بسته بندی وجابجایی

که با مشخص نمودن اهداف کار قبل از کار به بسته بندی و  ای را تجربه نمایید داشتن برنامه ریزی این امکان را برای شما می هد

 بین خود تضمین نمایید در این ر مناسبی را برای سالمت وسایلرا بدهید و با پیدا نمودن یک باربری معتبر بست جمع آوری نظم خاصی

بده و همچنین داشتن افراد ز توانسته با فعالیت قانونی و با در اختیار داشتن وسایل نقلیه استاندارد و نباربری شرق تهرا

 یه نایلون های حبابدار فوم هایممکن با بهترین تجهیزات مثل کارتن های چند ال حرفه ای کارهای بسته بندی را در کمترین زمان

می توانید بر عهده تیم متخصص ما بسپارید تا در زمان  ضربگیر و ... اگر وقت کافی برای جمع آوری وسایل منزل را ندارید این کار را

بانه ه صورت شگروه منظم بوده و ب هماهنگ شده یک کار بی نقص را برای شما داشته باشیم تمامی فعالیت های این مناسب با همکاری

برای بارها و اثاثیه شما بیمه نامه و بارنامه  نباربری شرق تهرا  تهرانی می باشد روزی آماده ارائه خدمات به همشهریان عزیز

 . هرگونه مشکل بتوانید خیارات کامل آن را از شرکت بیمه دریافت نمایید می دهد تا در صورت بروز
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جابجایی وسیله ای از هر نقطه ای  آماده ارائه خدمات در تمامی مناطق تهران می باشد در صورت نیاز برای  نباربری شرق تهرا

ادری ک تماس بگیرید خدمات نوین بسته بندی با ارائه انواع تجهیزات مورد نیاز دارای به یک مقصد مشخص می نوانید با باربری ما

به هر نقطه از شهر پایتخت اگر در آپارتمان هایی بدون  متخصص و آموزش دیده آماده جابجایی انواع بارهای سنگین و نیمه سنگین



 بخواهید تمامی فعالیت می توانید بدون کوچک ترین نگرانی تمامی خدمات حمل بار را از تیم متخصص ما آسانسور زندگی می کنید

فعالیت ها به صورت کامال قانونی بوده و هزینه دریافتی از مشتریان خیلی  روزی در تمامی ایام سال می باشدهایما به صورت شبانه 

 یتکامیون ترانز -خاور های مسقف  -نیسان بار  -دارای انواع وانت بار  نباربری شرق تهرا از سایر باربری ها می باشد کمتر

بیرون شهر را دارا می باشند مدیریت و انجام کارها به صورت  ی جابجایی بار داخل شهر وو...تمامی وسائط نقلیه استاندارد الزم را برا

گرامیان هستیم تا بدون کوچک ترین  هم دیگر از دیگر ویژگی های مثبت این باربری محسوب می شود ما همراه شما منظم با همکاری

 را در صحت و سالمت کامل نقل مکان نماییدبارنامه معتبر وسایل خود  دغدغه و نگرانی همراه با بیمه نامه و
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تجهیزات  قیمت مناسب برای بسته بندی وسایل منزل و اداره در کمترین زمانممکن با ارائه بهترین کیفیت و  نباربری شرق تهرا

 جهزترین تجهیزات و ماشین های مدرن و پیشرفته جهت حمل واستفاده نمودن از م و نیروی کاری که در اختیار شما قرار می دهد

رانندگان با تجربه و آشنا به جاده و مسیر همراه با ارائه بیمه  انتقال بار در سطح شهر و حمل بار به سایر شهرستان ها با استفاده از

نیمه سنگین از مبدا به مقصد با ماشین های  بارنامه معتبر سرعت و دقت عمل باال در جهت انتقال وسایل و اثاثیه سنگین و نامه و

می شود دارای  وانت بار و نیسان بار برای حمل بارهای بزرگ تر از کامیون های بزرگ استفاده حمل بار مثل خاورهای مسقف و روباز

وقت  ین نحو ممکن اگروسایل حساس منزل و چیدمان اثاثیه به بهتر پرسنل مجرب و کارآزموده شامل کادر خانم و آقا برای بسته بندی

که یکی از مهم ترین ارکان جابجایی است  جمع آوری و بسته بندی وسایل منزل خود را ندارید بهتر است این امر مهم را الزم را برای

  نباربری شرق تهرا را به یک باربری معتبر بسپارید

بهترین تجهیزات و وسایل نقلیه یک اثاث کشی بدون  که با با این شرایطی کامال امن برای مشتریان زمینه ای را فراهم نماید توانسته

ا زمان ممکن سرویس های م تنها کافی است با شماره های رند این باربری تماس بگیرید تا در کوتاه ترین دغدغه ای را داشته باشند

 . در اختیارتان قرار بگیرد
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ارائه خدمات نوین به  روزی ومجهزترین باربری در شهر تهران میباشد که توانسته با فعالیت شبانه  نباربری شرق تهرا

 مناطق تهران دسترسی به این باربری را آسان نماید و شمال در هر ساعت از همشهریان عزیز تهرانی با ایجاد شعبات متعدد در تمامی

 با تماس با این باربری از خدمات نوین ما بهره بگیرید یمه سنگین دارید می توانیدشبانه روز که نیاز به جابجایی وسیله ی سنگین و ن

منزل از اهمیت باالیی برخوردار  زمان ممکن برای شما مهیا می گردد همان طور که می دانید بسته بندی وسایل خدمات در سریع ترین

کل جدی در جابجایی و سردرگمی در اسباب کشی پیدا صورت نگیرد دچار مش است که اگر این مرحله از اسباب کشی به درستی

کامالً قانونی داشته و با داشتن تجربه کاری در  نمود پس بهتر است این امور را به باربری به سفارش دهید که دارای فعالیت خواهید

 ینباشد در این ب با کیفیتکشی موفق شده است فعالیتی کامالً قانونی تضمین شده و ارائه خدمات  بسیاری از پروژه های اسباب

از شما کامیونت وانت بار نی توانسته است با در اختیار قرار دادن وسایل نقلیه استاندارد مثل خاور نیسان نباربری شرق تهرا

 یک جابجایی و ساخت کشتی بدون دغدغه با کیفیتی را داشته باشید افرادی که در را برطرف نماید و شما عزیزان با کمترین هزینه

ا ریزی کامال تنظیم شده بتوانند همراه با یک برنامهمی های آموزشی را با موفقیت سپری نمودم واین مجموعه فعالیت می نمایند دوره

میتوانیم در کمترین زمان ممکن  خدمات مربوط به بسته بندی را به بهترین شکل ممکن و ایشان را انجام بدهند ما شروع حرف پروژه

ابجایی ج لباسشویی جاروبرقی فرش مبلمان سرویس خواب را همراه با استفاده از تجهیزات ما مثل ساید بای سایدبه وسیله سنگین ش

 مبندی به بهترین شکل ممکن انجام بدهیو وسایل مربوط به بسته



  

 رفعالیت گسترده در سطح شه |باربری شرق تهران 

 

یت توانسته از با جلب رضا رش فعالیت خود در تمامی شعبات تهرانروزی و گستهمواره با فعالیت شبانه  نباربری شرق تهرا

نظر  های محترم درجابجایی بهترین سرویس ها و خدمات را برای مشتریان و خانواده مشتریان در انجام امور مربوط به حمل و نقل و

یک جابجایی بدون  نمشاوره های رایگا با دریافت بگیرد در صورت نیاز میتوانید با شماره های رند این باربری تماس گرفته و

عزیزان هستیم تا بهترین خدمات مربوط به بسته بندی و جابجایی و همچنین  دغدغه ای را به همراه داشته باشید ما همواره در کنار شما

سته یی برخوردار می باشد بمرحله بارچینی از اهمیت باال چین نمودن بار را برای شما ارائه نمایید معموالً بعد از مرحله بسته بندی بار

چال وسایل سنگین تر مثل یخ کنار همدیگه در پشت وسایل نقلیه کامالً موکت کاری شده اند چیده شوند معموال ها باید به درستی در

ر ت نماشین قرار می گیرند و کارتون های سبکتر معموالً بر روی کارتون های سنگی ساید بای ساید اجاق گاز و غیره در اینده های

داخل خاور به درستی استفاده گردد و به راحتی هرچه  جاگذاری می شوند این روند چیدمان صحیح سبب می گردد که از تمامی فضای

ی نمایند فعالیت م نباربری شرق تهرا بسته ها را به منزل و اتاق مربوطه انتقال بدهید افرادی که در تمام تر در مقصد بتوانید

 کشی هستند و می توانید به راحتی هرچه تمام تر با اعتماد نمودن بر افراد های بزرگ جابجایی است با در پروژهدارای سابقه کاری باال

  متخصص ما یک جابجایی بدون دغدغه را داشته باشید

 امجهز به آخرین تکنولوژی های روز دنی |باربری شرق تهران 

 

که توانسته اند دوره  ق تهران همراه با کارگران متخصص و حرفه ایخدمات نوین باربری در تمامی مناط  نباربری شرق تهرا

گرد هم آمده اند تا با همکاری  نباربری شرق تهرا تیم حرفه ای های آموزشی را موفقیت هرچه تمام تر سپری نمایند ما و

ر صورت د نمایند تنها کافی است جابجایی را به بهترین شکل ممکن برای شما عزیزان محیا همدیگر خدمات و سرویس های اثاث کشی و

بگیرید ما مفتخر هستیم تا در تمامی ساعات شبانه روز آماده  نیاز به بسته بندی و جمع آوری وسایل منزل با گروه حرفه ای ما تماس

ی شده دستررسی به این باربر شما باشیم وجود شعبات متعدد این باربری با سابقه در تمامی مناطق تهران سبب ارائه سرویس به

قلیه ن وسیع دارای جدیدترین و به روز ترین تجهیزات جابجایی بوده و دارای وسایل راحتر از سایر باربری های تهران باشد این مجموعه

ه باشد ارائآنان مجهز به آخرین تکنولوژی های روز دنیا می  استاندارد مثل خاورهای مسقف و روباز وانت بار نیسان بوده که تمامی

دغدغه و سالمی را خواهید داشت جهت  بارنامه معتبر این تضمین را ایجاد می کند که این اثاث کشی و جابجایی بدون بیمه نامه و

واهید خ تماس بگیرد فقط با یک بار همکاری با این باربری جزو مشتریان دائمی ما نباربری شرق تهرا جابجایی سریع و مطمئن با

  کامل خدمات بسته بندی ما را دریافت نمایند در انجام امور بسته بندی سبب شده مشتریان با رضایتبود کیفیت کار 

  باربری تهرانپارس

  اتوبار تهرانپارس



 

یک روش موثر و کم هزینه و با اطمینان را به شما برای حمل بار شما از تهرانپارس به تمام نقاط تهرانپارس و 

می دهد . یک راه حل موثر جهانی و کم هزینه به رفع تمام نیازهای حمل و نقل زمینی خود ارایه  ایران ارائه

 شریف مردم شما به جهانی اینترنت بستر در بار زرین سایت وب بنام جهانی شبکه یک طریق از میدهد.

 .دهد می ارایه خدمات ایران و تهرانپارس

  

  ارایه انبار موقت

 راتوبار تهرانپارس و باربری تهرانپارس و اتوبار زرین با

 برای وسایل منزل |کوچک  |کانتینری  |موقت  |اجاره انبار 

 هبا مجوز رسمی از اتحادی

  13024شماره ثبت : 

 

 نتمام نقاط تهرا

 با  " صد تا صفر "  زرین بار تهران هلدینگ ارائه خدمات اثاث کشی منزل

 نتهرا بار زرین

 بسته بندی اثاثیه منزل و لوازم اداری در تهرانپارس  

 

https://www.zarinbartehran.ir/anbar/
https://www.zarinbartehran.ir/anbar/


 انظافت منزل در مبد 

 ربارچینی لوازم منزل در خاو 

 یحمل و نقل درون شهری یا برون شهر 

  فرت و یا انبار موقت لوازم خود رو داریداگر قصد مسا "در صورت نیاز ارائه انبار موقت 

...." 

 تخلیه در مقصد  

 (لوله بازکنی و رفع گرفتگی احتمالی لوله ها در مقصد ) اعزام نیرو 

 (نظافت منزل شما در مقصد در صورت درخواست )اعزام نیرو 

 تخلیه اثاثیه و بازکردن وسایل و نصب دوباره در مقصد  

و ایران قابلیت حمل بار شما رو دارد . چهار گوشه ایران ، با تیم باربری ما دیگر نگرانی  سراسر تهرانپارس در

حمل و نقل تهران از حرفه ای ترین راننده ها و بارچین ها و بسته بندی ها  مجوز رسمی از اتحادیه اب ندارد.

و ترخیص کاال از گمرک در  برای حمل و نقل و ارایه خدمات باربری برای تامین حمل و نقل کامل درب به درب

  همه زمان ها فراهم می کند.

مورد  GPS فن آوری های جدید بوجود آمده این این امکان را به ما می دهد که باربری های خود از طریق سیستم

 .نظاره قرار دهید

 لبسته بندی لوازم منزل و حمل و نقل و تحویل در مح

 کامیون – جهیزات و لوازم تولیدی شما رو با حمل بهترین وساءط حمل و نقل بروز ) کامیونتقابلیت حمل و نقل های متعدد انواع بار و ت

 .نیسان ( با مدل های باال و بیمه نامه های دولتی همراه با تدارکات آن ) اعم از بار چین ، باربر ، بسته بندی ( را دارد – وانت –

 : شدنی فاسد موارد مدیریت 

ها و اثاثیه امکانات ویژه دارد. اگر در بین بارهای شما مواد فاسدشدنی مثل انواع محصوالت فاسد شدنی برای حمل انواع مختلف بار

مانند ، گوشت تازه، محصوالت لبنی، شکالت و غیره هستش تیم بسته بندی لوزام زرین بار تمام این موارد را در نظر می گیرد . و 

 .ایت مشتری و انجام نحوه درست کار این موارد را در نظر بگیرندهمیشه به پرسنل خود تاکید کرده است که برای رض

 هخدمات ویژه و مدیریت پروژ

برای انجام پروژه ی حمل و نقل شما انواع راه حل های مفید را ارایه می دهد . راه هایی که امنیت ، آرامش ، صرفه جویی در وقت و 

 .هزینه برای شما عزیزان فراهم می آورد

 :و منشور اخالقی ما 

رضایت مشتری ؛ اخالق مداری ، صداقت در کار ، رعایت حق الناس ، رعایت حق مشتری ، ادب و خوش اخالقی تمام پرسنل را سرلوحه 

 .ی خود قرار داده است



 : ارسال نمودار 

ید این حمل و نقل های شخص ثالث و توزیع ، به راحتی می توانC به نقطه B بر اساس و مایل به ارسال کاال از نقطه A اگر شما در نقطه

 .اتفاق برای شما را انجام دهد

 :حمل و نقل چند وجهی

سیستم حمل و نقل چند وجهی دارد و می تواند همزمان نیازی های شما رو به باربری و اتوبار و وانت بار و نیسان بار و بسته بندی را 

 .امه دولتی و مجوز رسمی از اتحادیه مربوطه و حمل و نقل تهرانارایه دهد. به صورت شبانه روزی و همراه با بیمه ن

  

  باربری تهرانپارس

اگر دنبال یک اتوبار و باربری نوین ومهم تر از همه دارای مجوز که خیال شما رو از امنیت  باربری تهرانپارس

 اههمر  تماس بگیرید . متخصص هست در بسته بندی اثاثیه منزل . نزرین بار تهرا اثاث شما راحت کند با

 و رشت به تهرانپارس از بار حمل کشور و تهران سراسر به تهرانپارس منطقه از شما بار حمل برای شماست

 بار حمل ، کیش به تهرانپارس از بار حمل ، شیراز به تهرانپارس از بار حمل ، اصفهان به بار حمل ، گیالن

ارس به زنجان باربری تهرانپارس همراه شماست برای حمل بار شما از منطقه تهرانپارس به سراسر تهران تهرانپ

و کشور حمل بار از تهرانپارس به گلستان ، حمل بار به آبادان ، حمل بار از تهرانپارس به اردبیل ، حمل بار از 

 نناطق تهران و ایراتهرانپارس به مشهد ، حمل بار تهرانپارس به قم و کال به تمام م

  اتوبار تهرانپارس

وز که هم مج زرین بار تهرانبسته بندی و اثاث کشی منزل و حمل بار و کارگر خالی را از  اتوبار تهرانپارس

دارد بخواهید با ی تماس در کنار شما هستیم . بسته حرفه ای لوازم منزل و لوازم سازمان و ارگان ها را به ما 

دارد . که تضمین یک اثاث کشی و حمل بار را به تمام تهرانپارس شعبه در منطقه  تهران اتوبار زرینبسپارید 

نقاط تهران و ایران را دارد با تجهیزات کامل از نظر وسائط نقلیه دارای خاورهای مسقف و رو باز دارای وانت و 

 .بیشمار پتو می باشد  نیسان و دارای کامیونت ها و کامیون های مجهز به کارتن و موکت کاری شده دارای



 

  باربری تهرانپارس

 

 همرحل 3در  باربری تهرانپارس

 ریک ( بسته بندی لوزام منزل و یا با

 ره جایی اثاثیه و یا بادو ( حمل و نقل و جاب

 دسه ( نصب و راه اندازی و چیدمان دوباره در مقص

می باشد. و تنها اتوباری است که شما می  مجوز اتحادیهمتخصص حمل اثاثیه خانه و محل کار و سازمان ها و شرکت ها با دارا بودن 

نقل و جابه جایی اثاثیه منزل خود را برطرف نمایید. و با خیال راحت به فکر جابه جایی اثاثیه خود توانید تمام نیازهای مربوط به حمل و 

باشید . ما همواره به فکر این هستیم که چطور می توانیم بدون نفص و بدون هیچ گونه مشکلی اثاثیه و سایل و بارهای مشتریان 

کنار شما هسنیم برای بسته بندی رویایی و حرفه ای توسط کادری حرفه ای و عالی  در خوب و عالی تجهیزات با  گرامی را جابه جا نمایم.

باید وسایل حمل و نقل و بسته بندی و همچنین کارگران خوبی داشته باشد باید در جواب شما  باربری خوب. اگر به نظر شما یک 

 :بگوییم که

 و بار حمل یک برای شما همراه  که دارای مجوز از اتحادیه اتوبار داران تهران می باشد. اتوبار تهران زرین بار تهران یکی از بهترین

 برای ار امنیت و اطمینان. کنیم شما برای رو ها ترین عالی هستیم شما همراه ما. شماست کنار در عالی نیروی با نظیر بی عالی اثاثیه

ر نگران آسیب رساندن ، سرقت و هر گونه نگرانی به لوازم خود نباشید . چون ما تعهد دادیم که برای مردم دیگ با.  آوریم فراهم
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 ، تهرانی های همشهری های پیشنهاد و ها راهنمایی با است این هدفش  بهترین باشیم و می دانیم تمام امور ما دارد رصد می شود .

شما هستیم برای یک حمل و نقل عالی و کم استرس . باربری تهرانپارس برای شما فراهم  کنار در ما. آورد فراهم شما برای رو آرامش

  می کند یک بارکشی حرفه ای و کم دردسر .

  

 اگر نیاز دارید به یک باربری و اتوبار با مجوز رسمی که خیالتان از بابت امنیت اثاث کشی منزلتان راحت باشد حتما با ما تماس بگیرید.

 جمله از و عالی امکانات بودن دارا با  -ب و متعهد و با ایمان و خوش اخالق همراه شماست برای یک اثاث کشی منحصربفرد با کادر مجر

ی باربری زرین بار ما باشید برای یک اثاث کشاب .شماست کنار در طوالنی ی سابقه با - نیسان - وانت - کانتینر - کامیون - کامیونت

الها تجربه کاری و عالی احساس ارامش و امنیت را برای شما به ارمغان می آورد. برای جابجایی بار از تمام نقاط س با  رویایی و اروپایی .

تهران برای تمام نقاط تهران یا ایران . با بسته بندی عالی و حرفه ای همراه با پتو و لوازم حرفه ای بسته بندی و کادر متخصص بسته 

حرفه ای در کنار شماست . با وسائط نقلیه ی حرفه ای در کنار شماست با تجهیزات حرفه ای در کنار  و اخالق با کارگرانی با  بندی.

 .شماست 

 اتوبار تهرانپارس 

 

با مجوز رسمی که خیالتان از بابت امنیت اثاث  باربری ارزان در تهرانپارس و همچنیناگر نیاز دارید به یک  اتوبار تهرانپارس

 با  عالی و ازیب کشی اثاث یک برای شماست همراه دلسوز و کاری و متعهد و مجرب کادر با  با ما تماس بگیرید.کشی منزلتان راحت باشد 

 باربری با .شماست کنار در طوالنی ی سابقه با -کانتینر - کامیون - کامیونت - بار نیسان -بار وانت جمله از و عالی امکانات بودن دارا

 برای  .آورد می ارمغان به شما برای را امنیت و ارامش احساس عالی و کاری تجربه سالها با  ا و عالی .زیب کشی اثاث یک برای باشید ما

 بندی تهبس ای حرفه لوازم و پتو با همراه ای حرفه و عالی بندی بسته با.  ایران یا تهران نقاط تمام برای تهران نقاط تمام از بار جابجایی

رگرانی با اخالق و حرفه ای در کنار شماست . با وسائط نقلیه ی حرفه ای در کنار شماست با تجهیزات کا با  .بندی بسته متخصص کادر و

حرفه ای در کنار شماست . با نیروی عالی در کنار شماست. ما در کنار شما هستیم بهترین ها رو نصیب شما کنیم. امنیت را برای 

سرقت و یا آسیب رساندن به لوازم خود نباشید . چون ما تعهد دادیم که برای  فراهم آوریم . با زرین بار دیگر نگران خدایی نکرده

مردم بهترین باشیم . اتوبار و باربری تهرانپارس امید دارد با راهنمایی ها و ارشاد شما ، بهترین ها رو برای شما فراهم آورد. ما در 

 .انپارس برای شما فراهم می کند یک بارکشی عالی و حرفه ای کنار شما هستیم برای یک اثاث کشی بی دغدغه و عالی . باربری تهر

آیا قصد دارید در کوتاهترین زمان ممکن وسیله ای که از قسمتی از شهر  

 ؟به مکان دیگر نقل مکان دهید 

کوتاه ترین زمان ممکن بعد از پایان تماس شما تیم ما در  بهتراست برای راحتی و ایمنی در حمل ونقل از مجموعه ما استفاده نمایید در

 .شده و اقدام به سرویس دهی به مشریان می کند محل مورد نظر حاضر

عزیزان متناسب به نیاز خود می  ارسال کارگر به همراه ماشین از دیگر امتیازات بارز این مجموعه می باشد شما باربری تهرانپارس

اشین یک م وانت بخواهید حمل و نقل اثاثیه منزل همراه با یک بارچینی کامال حرفه ای با توانید تعداد کارگران درخواستی خود را از ما

 عنوان سریع درون شهری از آن استفاده می شود این ماشین به حمل و نقلی به حساب می آید و معموال برای جابجایی بار به صورت

ها و خدمات مناسبی را  نقل محسوب می باشد این مجموعه با خدمات رسانی شبانه روزی در تالش است سرویس ترین ماشین حمل و

 علت فراوانی حمل بار از نقاطی به نقطه دیگر مخصوصا در شهر تهران درخواست در اختیار شهروندان عزیز تهرانی قرار دهد امروزه به



باشد گروه حرفه ای ما با در اختیار داشتن تعداد باربری  دا کرده و روزانه درخواست ها در جهت رفع این نیاز بسیار میپی افزایش  به

نرخی مناسب همراه شما بوده  جهت رفع نیاز شما در راستای دسترسی راحت ارائه خدمات سریع همراه با قیمتی و تهرانپارس های باال

 . نمایدتا لبخند رضایت را تقدیم شما 

 ...و فرش – آشپزخانه وسایل – لباس کمد – زیرتلویزیون – ناهارخوری میز – ساید سایدبای –حمل و نقل انواع گاوصندق 

  

  باربری تهرانپارس

همراه با کارگران مجرب امروزه به دلیل مشغله کاری   ارزان در تهرانپارس ، صورت به بار و  حمل اثاثیه باربری تهرانپارس

بسیاری را به همراه دارد  به وسایل و افزایش روز افزون جمعیت و تنوع در اجناس کار حمل و نقل درخواسب متعدد و نیاز خانواده ها

 شما ینیازها به تا هستیم شما کنار در بسپارید  حرفه ای و رانندگان باتجربه تر است این کار را به تیمبرای حمل راحتی اجناس به

مطابق با نرخ اتحادیه شیوه های برنامه یزی صحیح  پاسخی مثبت بدهیم حمل بار کلیه اجناس شرکت های پخش همراه با قیمتی ارزان

  ماشین ل کارگر سالم و فعال همراه با اخالقی شایسته همراه بامحل مورد نظر ارسا حضور به موقع ماشین حمل در

 

سایت رسمی در اینترنت و شبکه های مجازی دسترسی  دارای شعبات متعدد در تمامی مناطق تهران همراه با شماره های رند دارای وب

 نا زرین بار تهراو نقل کاالهای اداری و تجاری حمل و نقل اثاثیه و بار ب آسان مشاوره رایگان برای حمل

نیست برای حمل بار درخواسب ماشین های بزرگ با هزینه  انتقال انواع بار به سایر شهرستان ها همراه با بیمه نامه با ما دیگر نیازی

ایت تقدیم شما نماییم رض در کنار شما هستیم تا با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی شما خدمات ارزشمندی را باال را درخواست کنید

پایبند  ایم و همواره با تکیه بر این امر مهم تواسته ایم با یک مجموعه موفق و مندی مشتریان در اولویت های کاری خود قرار داده

بگیرید حمل انواع بار سبک و سنگین به تمامی نقاط تهران  پاسخی درست به نیازهای مشتریان بدهیم کافی است تنها با ما تماس

ه در پشت باربری جابجایی بدون دغدغ بندی ویژه و رانندگان با تجربه استفاده از طناب و پتو در بارچینی باربسته  همراه با تجهیزات

 زرین بار با

 



  

  اتوبار تهرانپارس

 باربری پیشتاز همراه با بین شهری ) حمل بار به شهرستان ها ( / کارگران مجرب در باربری تهران خدمات اتوبار تهرانپارس

 اتخدم شیوه  شعبات متعدد در حوالی محل زندگی شما / شماره تماس های رند با همراه  سابقه کار در پروژه های بزرگ در شهر بزرگ

م یجدول زمان بندی دقیق برای انواع بسته بندی و تقس رسانی زرین بار تهران این باربری دارای چارت برنامه ریزی دقیق به همراه

ته با رعایت نکات مهم در بس یک اثاث کشی به صورت کامال حرفه ای همراه با شیوه های مدرن کامال اصولی و کار بین تیم همکاری برای

 .باشد بندی انواع کاالی و وسایل شکستنی و کریستال می

ل برای وسای ارتن های مخصوصی راک وسایلی چنین حمل در ایمنی ضریب بردن باال برای  و بوده باربری دارای مجوز رسمی این

اندازه خود در جای خود قرار بگیرند برای پر نمودن فضای خالی  شما تدارک دیده تا هر وسیله به صورت دقیق و متناسب با ابعاد و

یت jل به تربعد از بسته بندی ، وسای کنند می استفاده روزنامه و گیر ضربه های فوم –داخل کارتن از حوله های نرم  بین وسایل در

و  بارچینی در پشت ماشین های جدید و کامال موکت کاری شده اعم از خاورهای روباز وزن و اندازه خود توسط کارشناسان مخصوص

این چیدمان و بارچینی کارتن های اثاث کشی به گونه  مسقف وانت بار با سیستم های استاندارد نیسان بار چیده و بارچین می شوند

به مقصد مورد نظر  مسیر های طوالنی و در پیچ و خم های بین راهی وسایل بدون کوچک ترین شکستگی که درای چیده می شود 

 شناسایی تمامی خیابان ها بهترین مسیر ها را برای اثاث کشی وسایل شما انتخاب و  مناطق تمامی به کامل آشنایی با نقل و حمل برسند

 . می کند

کنار شما هستیم که در اولویت اول از ایمنی وسایل  نگران این که مستاجر هستید و قرار است ساالنه جابجا شوید نباشید ما در دیگر

 گوشی را بردارید و با دغدغه روحی و جسمی شما اثاثیه شما را به منزل جدید انتقال دهیم پس بهتر است شما حفاظت کنیم و بدون

 . ن تهران تماس بگیریدزری باربری شماره های ثابت

نده که در عملکرد ما ساز خدمت گذار همیشگی شما هستیم و این انتقادات و پیشنهادات شما عزیزان بوده باربری تهرانپارس

 42شیوه های اجرای نوین عملکردهای سازنده در خدمات و سرویس رسانی  بوده و توانسته ایم در این عرصه به موفقیت برسیم

و کارکنانی که در این شرکت باربری در  باربری را همواره پیشتاز سایر شرکت های باربری قرار داده تمامی عوامل شرکت ساعته این

 . حال خدمت رسانی می باشند

حمل بار های اداری و تجاری به سایر شهرستان  اخالق نیکو و شایسته بوده اند و همواره در تالشند رضایت شما را جلب نمایند دارای

 توانید تمامی خسارات های بارنامه معتبر در صورت بروز هرگونه مشکل در حمل و نقل و شکستگی وسایل می اه با بیمه نامه وها همر

 حمل و نقل و نرخ اثاث کشی متناسب با نرخ اتحادیه بوده / شبانه روزی / درون وارده را از شرکت باربری در یافت نمایید هزینه های

 ربا خاور / نیسان بار / وانت بار / کامیونت / vip سشهری / برون شهری / سروی



 

  باربری تهرانپارس

 

 اریبسی در  کادری مجرب می باشد و با همراه ،  بار و  دارای مجوز رسمی و سابقه ی زیاد در امر حمل اثاثیه باربری تهرانپارس

  . بزرگ تهران ایفای نقش نموده است شهر سطح در کشی اثاث بزرگ های پروژه از

انت به همراه تعداد کارگران مشخص همراه با و کامال پیشرفته دارای انواع مدرن ترین و مجهزترین وسایل نقلیه استاندارد شرکت

ا بودن حرفه ای و با دار کامال صوت به سنگین و سبک بارهای و وسایل نقل و حمل جهت  نیسان می باشد و و  متناسب با نیاز مشتریان

سته ب ین تیم جهتاز مسیرهای کم ترافیک و به همراه بهترین بارچین ها و قوی تر عبور تهران قرانندگان آشنا به مسیر و تمامی مناط

وسایل شکستنی در حمل و نقل های بین شهری و درون  بندی استفاده می نماید جهت پیچیدن و ایمن سازی کاالها اداری و تجاری و

 : وسایلی از قبیل شهری بخصوص برای حمل

 .کمد های دکوری بوفه هایی که دارای شیشه شکستنی و بزرگ می باشند

بیاید بخصوص برای خانواده هایی که در ساختمان هایی  ای شیشه می باشند باید دقت بیشتری به عملبرای حمل چنین وسایلی که دار

 : میکنند برای حمل نکاتی که باید توجه کنید با پله های زیاد زندگی

 ( ضربه ای به مسقف خاورهای –حمل نقل ) وانت بار  درب ها و شیشه ها باید محکم در جای خود بسته بشوند تا با حرکت ماشین های

 . امر باعث شکسته شدن یا ترک خوردن شیشه ها می شود آن ها وارد نشود. زیرا این

کمک بسیاری در این امر می کند الزم  از چسب های نواری سیاه و محکم و همچنین ضربه گیرو فوم های مخصوص اثاث کشی استفاده

ظمئن باربری م وسایلی را دارید بهتر است اثاثیه حساس و شکستنی و مهم خود را توسط یک به ذکر است اگر قصد جابجا کردن چنین

بیمه نموده تا در صورت بروز هرگونه مشکل در حمل و نقل و شکستن  و شناخته شده و معتبر جابجا نمایید باربری که وسایل شما را

حرفه ای با روحیه همفکری و همکاری باالی  ه شما برگرداند. تیمرفتن وسایل خود تعهد کند که خسارات و هزینه آن را ب یا از بین

بزرگ و ریز  در زمینه باربری های درون شهری و برون شهری و جابجایی بسته بندی های وسایل همراه با دارای سابقه باال و موثر



یم تهرانی قرار دهد داشتن یک هدف عزیز و خانواده های محتر آشپزخانه توانسته است خدمات ارزنده ای را در اختیار مشتریان

چندین نفر با همکاری هم کاری  در هر زمینه ای و برای شروع به هرکاری به خصوص در کارهایی که قرار است مشخص و متمرکزشدن

لزومات  ر ازمی آید هدف در هر کاری پایه و اساس آن بشمار می آید و توجه به این ام را آغاز کنند الزم و ازجمله مسائل مهم به شمار

سرویس های مناسبی را در اختیار شما عزیزان قرار دهد  می باشد .زرین بار توانسته با یک برنامه ریزی با هدفی مشخص خدمات و

همین امر سبب گردیده هر  بخصوص در روزهای تعطیالت از بزرگ ترین امتیازات این باربری محسوب می شود و ساعته و 42فعالیت 

 . تریان این باربری افزوده شودساله به تعداد مش

با حمل و نقل انواع وسایل سنگین و سبک به صورت  خدمت شما عزیزان می باشد تا در صورت نیاز و یا برخورد با مشکلی در رابطه ر

از  هایی مه تمامی هزینه با یک تماس با نیاز خود را برطرف سازید این باربری دارای نرخ ثابت بوده و درون شهری و برون شهری تنها

 شما گرامیان می توانید قبل از هرگونه اثاث کشی و جابجایی از مشاوره رایگان مشتری و خانواده های عزیز دریافت می کند ثابت بوده

با کادری  بهره مند شوید مجهز به انواع وسایل بسته بندی و جابجایی همراه با کارگران و تیم حرفه ای اتوبار تهرانپارس این

 .انواع خاورهای مسقف و جادار انواع بارچین های حرفه ای در خدمت شما عزیزان هستیم ا اخالق با سیستم حمل و نقل نوینزبده و ب

  وانت بار تهرانپارس

  

با حمل و نقل انواع وسایل در خدمت شما عزیزان می باشد تا در صورت نیاز و یا برخورد با مشکلی در رابطه 

بار  وانت  این سازید برطرف را خود نیاز  سنگین و سبک به صورت درون شهری و برون شهری تنها با یک تماس

ز دریافت می کند ثابت دارای نرخ ثابت بوده و تمامی هزینه هایی مه از مشتری و خانواده های عزیدر تهرانپارس 

 بهره مند وانت باربوده شما گرامیان می توانید قبل از هرگونه اثاث کشی و جابجایی از مشاوره رایگان این 

با کادری زبده و با اخالق با  شوید مجهز به انواع وسایل بسته بندی و جابجایی همراه با کارگران و تیم حرفه ای

انواع خاورهای مسقف و جادار انواع بارچین های حرفه ای در خدمت شما عزیزان  سیستم حمل و نقل نوین

 .هستیم

  

  نیسان بار تهرانپارس

 

در خدمت شما عزیزان می باشد تا در صورت نیاز و یا برخورد با مشکلی در رابطه با حمل و  اتوبار تهرانپارس

 برطرف را خود نیاز  ری تنها با یک تماسنقل انواع وسایل سنگین و سبک به صورت درون شهری و برون شه

دارای نرخ ثابت بوده و تمامی هزینه هایی مه از مشتری و خانواده های نیسان بار در تهرانپارس   این سازید

ثاث کشی و جابجایی از مشاوره رایگان عزیز دریافت می کند ثابت بوده شما گرامیان می توانید قبل از هرگونه ا

با  بهره مند شوید مجهز به انواع وسایل بسته بندی و جابجایی همراه با کارگران و تیم حرفه ای نیسان باراین 
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انواع خاورهای مسقف و جادار انواع بارچین های حرفه ای در  کادری زبده و با اخالق با سیستم حمل و نقل نوین

 .تیمخدمت شما عزیزان هس

  باربری در تهرانپارس

  اتوبار بدون کارگر در تهرانپارس

یک وب سایت را طراحی کردیم توضیحات الزم را برای راهنمایی شما در آن  باربری ما در جهت ارایه خدمات

قرار داده ایم تا شما عزیزان بتوانید هرچه در توان دارید را به کسب اطالعات کافی بپردازیم شما با شماره 

  ی که در سایت قرار داده ایم با ما تماس بگیرید ما راهنمایی های الزم اعم ازهای

 لنرخ حمل و نق 
 دمقدار باری که می شود جابجا کر 
 نوع وسیله نقلیه که نیاز شما را برطرف می کند. 

ه آماده آزمودبا سیستم بسیار قوی و کار خالصه تمام اطالعاتی که شما نیاز دارید را در اختیار شما قرار می دهیم

 برطرف ممکن نحو هر به را عزیزان شما های نیاز تا هستیم آن بر ما باشد می  ارئه خدمات به اشخاص حقیقی

 دیگر به تهران از یا و دیگر ی منطقه به تهران از منطقه یک از دارید نیاز که دارید کوچکی بار اگر نمائیم

با ما تماس بگیرید با شماره هایی که در داخل وب سایت  هستیم عزیزان شما کنار در ما شود منتقل شهرستان

 .به آن اشاره کرده ایم باربری زین بار تهران با مجوز اتحادیه در خدمت شما عزیزان می باشد

  

 صورت به تهران باربری اتحادیه از رسمی مجوز دارای  به صورت شبانه روزی در خدمت شما عزیزان می باشد

برتر حمل بارهای کوچک شما از مبدا به مقصد می باشد ما با سال ها تجربه در این زمینه  خدمات ارئه آماده مجهز

آماده ایم تا شما عزیزان را به بهترین نحوه ممکن یاری رسانیم با ما باشید تا دیگر نگران حمل و نقل بارهای 

ناخت کافی از کلیه مناطق کوچک خود نباشید با دارا بودن کادری قوی و زبده و کاردان در خدمت شماست با ش

تهرا چه مناطق شمال تهران چه مناطق تهرانپارس و یا غرب و مرکز و جنوب تهران با ارائه قیمت های اتحادیه ما 

 :برای انواع بارهای ریز و کوچک شما اعم از 

 تلویزیون  
 نمبلما 
 کمد  
 پوشاک  
 یخچل  
 ساید بای ساید  
 و غیره  



در این است که هدف و سرمشق و سرلوحه ی کارما فقط کسب  طرح و برنامه ی ویژه داریم سیستم حمل و نقل

رضایت مشتری می باشد ما تالش می کنیم هرچه در توان داریم را برای انجام فرایند کار شما انجام دهیم 

 زباربری تهان با کادری زبده و با اخالق با سیستم حمل و نقل نوین اعم ا

  وانت بار تهرانپارس 

 
  نیسان بار تهرانپارس 

 
  خاورتهرانپارس 

 
  کامیونت تهرانپارس 

 
  کانتینرتهرانپارس 

 

 .در جهت بسته بندی حمل و نقل نصب و راه اندازی در خدمت شما باشد

  اتوبار در تهرانپارس

باربری و اتوبار زرین بار تهران با مجوز از اتحادیه در خدمت شما عزیزان برای ارئه خدمات حمل اثاثیه منزل  باربری تهرانپارس

حمل اثاثیه حمل جهیزیه ،حمل لوازم اداری، حمل لوازم سازمانی ، حمل لوازم ارگانی، حمل لوازم موسسات مالی و اعتباری ، حمل 

نزل ، نظافت منزل در تمام مناطق تهران تهرانپارس شمال مرکز جنوب غرب تهران ما در هرگونه بار ریز و درشت بسته بندی لوازم م

کنار شما عزیزان هستیم تا بتوانیم جدیدترین روش های بهینه و ارزان و کم ریسک پذیر جابجایی حمل و نقل لوازم خانگی مردم را 

زیاد همه مردم تهرانی می باشد هم هزینه زیاد آن از آن مهم به مقصد برسانیم ما می دانیم دغدغه اثاث کشی منزل جز دغدغه های 

تر ترس از وارد شدن صدمه به لوازم آشپزخانه پذیرایی دکوراسیون ویترین لوستر ها و غیره .. می دانیم که شما عزیزان را به دلهره 

ز رسمی از اتحادیه باربری تهران با سال ها در خدمت شما عزیزان است با مجو نباربری زرین تهرا خاصی می اندازد اما نگران نباشید

 هتجرب

  

 تجهیزات عالی  
 وسائط نقلیه به روز مسقف  
 که دارای کارتن ها و پتو های مخصوص نگهداری  
 یبارچین های حرفه ا 
 رانندگان زبده  

ن پایتخت و دیگر شهرستان های در کنار شما هستیم که دیگر نگران حمل اثاثیه خود نباشید از هر نقطه از تهران به نقاط دیگر تهرا

منصف با تجربه از همه اتوبار و  یباربر ایران عزیز با یک تماس دریافت مشاوره های الزم و رایگان می توانید جهت بهره گیری از یک

روی مهم تر دارای جا ومکان مشخص دارای مجوز اتحادیه دارای سال های زیاد تجربه دارای نیروی مخصوص بسته بندی دارای نی



روهای ما بهترین نی باربری تهرانپارس مخصوص نظافت و بهداشت در خدمت شما عزیزان هستیم تا بهترین روش های باربری در

خود را برای کسب رضایت شما به مل اعزام می کنیم انواع خاورهای مسقف و جادار انواع بارچین های حرفه ای ئر خدمت شما عزیزان 

 .می باشد

  ر تهرانپارساتوبار با سابقه د

  

با کادری نوین و با تجهیزات عالی به همراه کارگران و نیروی کار بلد و زبده به همراه مجوز از اتحادیه دارای  اتوبار تهرانپارس

 الها سابقهبا س باربری تهرانپارس دفتر و مکان ثابت به همراه شماست ما در کنار شما هستیم تا بهترین ها را برای شما فراهمم کنیم

و تخصص در زمینه مل و نقل و باربری وبسته بندی اثاثیه منزل برای ایفای نقش خود در زمینه باربری و حمل و نقل در کنار شما 

 عزیزان می باشد اگر در گوگل به دنبال یک باربری دارای مجوز از اتحادیه می گردید با ما همراه باشید ما در کنار شما هستیم تا بهترین

ا عزیزان فراهم کنیم از آنجایی که ما با توجه به شناختی که کار و سختی های کار بسته بندی اثاثیه منزل داریم و این ها را برای شم

که می دانیم شما عزیزان خیلی نسبت به وسایل گرانبهای خود حساسیت دارید و دوست دارید که لباس و اثاثیه و لوازم خانگی شما 

ابجا شود لذا ما با توجه به تمام این صحبت ها در کنار شما عزیزان هستیم فقط کافیست که یک بار به نحو احسن و در سالمتی کامل ج

 .تماس بگیرید و از خدمات باربری زرین بار تهران استفاده نماید باربری زرین بار تهران همراه شماست

رد با مشکلی در رابطه با حمل و نقل انواع وسایل در خدمت شما عزیزان می باشد تا در صورت نیاز و یا برخو حمل و نقل تهرانپارس

سنگین و سبک به صورت درون شهری و برون شهری تنها با یک تماس با باربری شمیران نو نیاز خود را برطرف سازید این باربری 

گرامیان می توانید قبل  دارای نرخ ثابت بوده و تمامی هزینه هایی مه از مشتری و خانواده های عزیز دریافت می کند ثابت بوده شما

از هرگونه اثاث کشی و جابجایی از مشاوره رایگان این باربری بهره مند شوید مجهز به انواع وسایل بسته بندی و جابجایی همراه با 

 ی حرفهها بارچین انواع جادار و مسقف خاورهای انواع نوین نقل و حمل سیستم با اخالق با و زبده کادری با کارگران و تیم حرفه ای

 ای در خدمت شما عزیزان هستیم .

 

  

  باربری حوالی در تهرانپارس

کادری که لیاقت خود را در امر  کامال حرفه ای به همراه جدیدترین و مجهزترین وسائط نقلیه با کارگران و باربری تهرانپارس 

م برسند انجا باربری دارای سیستم مدیریتی قوی بوده که سبب شده کارها با نظم خاصی به باربری و حمل اثاثیه ثابت نموده اند این

واالی ما می باشد دست در دست هم داده ایم تا خدمات و  برنامه ریزی موفق و شناخت دقیق نیازهای تک تک مشتریان از اهداف

بارهای سبک در سطح شهر خدمات  حمل جهت  ر دادن وانت باردر اختیار شما عزیزان قرار دهیم در اختیار قرا سرویس های مناسبی را

 شده است اتوبار تهرانپارس به خود جلب نموده و سبب موفقیت گروه حرفه ای رسانی سریع با دریافت هزینه اندک مشتریان را



رهای دارای خاو -و خانگی حمل گاوصندق های اداری  -شایسته  داشتن اخالق -حمل بار سنگین و نیمه سنگین  -فعالیت شبانه روزی 

 اکامیون ترانزیت جهت حمل بار به سایر شهرستان ه - مسقف و روباز

برنامه ریزی و تقسیم کار  نمودن اهداف بلند مدت در چهار چوب قوانین و پیروی نمودن از رهبر گروه دنیال باربری حوالی تهرانپارس

 نسبت داد جایگزین نمودن روش اتوبار حوالی تهرانپارس به گروه حرفه ای توان عادالنه از برجسته ترین امتیازاتی می باشد که می

 سرعت عمل در کارها باال رفته و کیفیت و بهبود کارها نیز خیلی بهتر شود در های جدید باربری بجای روش های قدیمی سبب شده

به جابجایی درگیر تهیه کارتن و جعبه های مناسب  زمان های قدیمی خانواده ای که قصد داشت اثاث کشی کند معموال یک ماه مانده

ها را برعهده دارند و با در  امروزه با پیشرفت و تکنولوژی های روز دنیا بیشتر باربری ها خود تهیه کارتن برای وسایل خود بود اما

  مشتریان رضایت تک تک آنان را جلب می نمایند اختیاز گذاشتن چنین سرویس ها و خدماتی به

عزیز  خانواده های به صورت شبانه روزی بوده و حتی در ایام تعطیالت نیر ما به مشتریان و اتوبار زرین تهرانپارس تمامی فعالیت های

قانونی بوده و و کارها با نظم و برنامه ریزی تعیین شده پیش می  سرویس و خدمات ارائه می دهد سرویس دهی ها همه به صورت

تایید شده اند و پس از سپری نمودن دوره  که در این اتوبار در حال فعالیت کردن می باشند از نظر اخالقی و اعواملی روند کارگران

کنار شما هستیم  ما رسند می اتمام به مقرر زمان در و درستی به  بندی ها و کارهای حمل بار های آموزشی وارد کار می شوند بسته

نمونه و کامال کارآمد در عرصه حمل بار به صورت    اتوبار تهرانپارس جابجا شوندتا با خیال راحت بدون کوچک ترین دغدغه ای 

  درون شهری و برون شهری

  باربری زرین در تهرانپارس

حرفه ای و آموزش دیده، اثاث شما  با دارا بودن انواع وسایل نقلیه آماده و مجهز و همچنین با دارا بودن کادری حمل و نقل تهرانپارس

ین موجود اساس قوان سالمتی انتقال ایمن آن را تضمین می نماید . بیمه باربری و بیمه کاال بر بیمه با و  بندی نمودهعزیزان را بسته

ور ارده را به طصورت آسیب دین کاال و وسایل با ارزش شما، خسارات و در بیمه نامه بین مشتری و شرکت باربری تنظیم شده تا در

منزل جدید می باشد. همه ساله با توجه به  دریافت نمایید . از دیگر سرویس ها باز کردن و چیدمان وسایل شما عزیزان در کامل

هدف جلب  تر و باامکانات جدیدی را جهت حمل بار و اثاث کشی وسایل منزل به صورت مطلوب بازخورد موثر شما عزیزان، نکات و

  . ه تیم و گروه حرفه ای خود آموزش می دهدرضایت مشتری ب

مودن جای نشرکت ها به صورت درون شهری ، برای جابه های تجاریرعایت کردن نکات ایمنی در جابجایی کاال و اثاثیه منازل و باربری با

م، در بندی نمودن لواز هاستاکر و تسمه مخصوص حمل بار استفاده می نماید. این شرکت باربری با بست اقالم سنگین از جک پالت،

 بندی کامال دقیق و حسابجداسازی نمودن لوازم ریزتر از وسایل درشتتر ، بسته الیه و با بکارگیری فومهای مخصوص ، 42های کارتن

با   .تبرای راحتی و آسایش شما عزیزان فراهم نموده اس جایی بدون دغدغه راشده و با بکارگیری کارگران خوشرو و کامال مجرب، جابه

 :های مورد استفاده بر اساس خواسته شما و نوع بار که قارار است بسته بندی شود از تجهیزاتی همانندبندیانواع بسته یبکارگیر

بندی های وسایل خاص و ظریف تر استفاده مینماید در بسته های لباسبابل رپ، استرچ رپ، وکیوم های ضربه گیر، الیف پک، کارتن

اقدامات و نقل و جابجایی رخ  شکستگی و ضربه دیدن احتمالی که در بارچین نمودن وسایل در پشت ماشین های حمل برای جلوگیری از

رار داده ق بهترین تجهیزات و تیم حرفه ای استفاده میکند تا ، اقالم شکستنی را در جعبه با و دقت باالترین با رفه ای بکار می بندد .

 .کندحوله و...( استفاده می -روزنامه  -نایلون های حباب دار  - از ضربه گیرهای مخصوص )فوم ها و فضاهای خالیو در کف جعبه

  

  

 شیوه های جدید اثاث کشی |باربری تهرانپارس

https://www.zarinbartehran.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=528&catid=66


 حمل اثاثیه منزل در منطقه تهرانپارس

 نظافت منزل فلکه اول تهرانپارس

 نظافت منزل فلکه دوم تهرانپارس

 سوم تهرانپارسنظافت منزل فلکه 

 نظافت منزل فلکه چهارم تهرانپارس

  باربری تهرانپارس

  اتوبار تهرانپارس

 

یک روش موثر و کم هزینه و با اطمینان را به شما برای حمل بار شما از تهرانپارس به تمام نقاط تهرانپارس و 

دهد . یک راه حل موثر جهانی و کم هزینه به رفع تمام نیازهای حمل و نقل زمینی خود ارایه ایران ارائه می 

 شریف مردم شما به جهانی اینترنت بستر در بار زرین سایت وب بنام جهانی شبکه یک طریق از میدهد.

 .دهد می ارایه خدمات ایران و تهرانپارس

  

  ارایه انبار موقت

 راتوبار تهرانپارس و باربری تهرانپارس و اتوبار زرین با

 برای وسایل منزل |کوچک  |کانتینری  |موقت  |اجاره انبار 
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 هبا مجوز رسمی از اتحادی

  13024شماره ثبت : 

 

 نتمام نقاط تهرا

 با  " صد تا صفر "  ن بار تهران هلدینگ ارائه خدمات اثاث کشی منزلزری

 نتهرا بار زرین

 بسته بندی اثاثیه منزل و لوازم اداری در تهرانپارس  

 

 امبد نظافت منزل در 

 ربارچینی لوازم منزل در خاو 

 یحمل و نقل درون شهری یا برون شهر 

  اگر قصد مسافرت و یا انبار موقت لوازم خود رو دارید "در صورت نیاز ارائه انبار موقت 

...." 

 تخلیه در مقصد  

 (لوله بازکنی و رفع گرفتگی احتمالی لوله ها در مقصد ) اعزام نیرو 

 (نظافت منزل شما در مقصد در صورت درخواست )اعزام نیرو 

 اره در مقصدتخلیه اثاثیه و بازکردن وسایل و نصب دوب  

و ایران قابلیت حمل بار شما رو دارد . چهار گوشه ایران ، با تیم باربری ما دیگر نگرانی  سراسر تهرانپارس در

حمل و نقل تهران از حرفه ای ترین راننده ها و بارچین ها و بسته بندی ها  مجوز رسمی از اتحادیه اب ندارد.

تامین حمل و نقل کامل درب به درب و ترخیص کاال از گمرک در  برای حمل و نقل و ارایه خدمات باربری برای

  همه زمان ها فراهم می کند.

مورد  GPS فن آوری های جدید بوجود آمده این این امکان را به ما می دهد که باربری های خود از طریق سیستم

 .نظاره قرار دهید

 لبسته بندی لوازم منزل و حمل و نقل و تحویل در مح

 کامیون – مل و نقل های متعدد انواع بار و تجهیزات و لوازم تولیدی شما رو با حمل بهترین وساءط حمل و نقل بروز ) کامیونتقابلیت ح

 .نیسان ( با مدل های باال و بیمه نامه های دولتی همراه با تدارکات آن ) اعم از بار چین ، باربر ، بسته بندی ( را دارد – وانت –



 :شدنی  فاسد موارد مدیریت 

برای حمل انواع مختلف بارها و اثاثیه امکانات ویژه دارد. اگر در بین بارهای شما مواد فاسدشدنی مثل انواع محصوالت فاسد شدنی 

مانند ، گوشت تازه، محصوالت لبنی، شکالت و غیره هستش تیم بسته بندی لوزام زرین بار تمام این موارد را در نظر می گیرد . و 

 .نل خود تاکید کرده است که برای رضایت مشتری و انجام نحوه درست کار این موارد را در نظر بگیرندهمیشه به پرس

 هخدمات ویژه و مدیریت پروژ

برای انجام پروژه ی حمل و نقل شما انواع راه حل های مفید را ارایه می دهد . راه هایی که امنیت ، آرامش ، صرفه جویی در وقت و 

 .زان فراهم می آوردهزینه برای شما عزی

 :و منشور اخالقی ما 

رضایت مشتری ؛ اخالق مداری ، صداقت در کار ، رعایت حق الناس ، رعایت حق مشتری ، ادب و خوش اخالقی تمام پرسنل را سرلوحه 

 .ی خود قرار داده است

 : ارسال نمودار 

، به راحتی می توانید این حمل و نقل های شخص ثالث و توزیع C به نقطه B بر اساس و مایل به ارسال کاال از نقطه A اگر شما در نقطه

 .اتفاق برای شما را انجام دهد

 :حمل و نقل چند وجهی

سیستم حمل و نقل چند وجهی دارد و می تواند همزمان نیازی های شما رو به باربری و اتوبار و وانت بار و نیسان بار و بسته بندی را 

 .ی و همراه با بیمه نامه دولتی و مجوز رسمی از اتحادیه مربوطه و حمل و نقل تهرانارایه دهد. به صورت شبانه روز

  

  باربری تهرانپارس

اگر دنبال یک اتوبار و باربری نوین ومهم تر از همه دارای مجوز که خیال شما رو از امنیت  باربری تهرانپارس

 اههمر  تماس بگیرید . متخصص هست در بسته بندی اثاثیه منزل . نزرین بار تهرا اثاث شما راحت کند با

 و رشت به تهرانپارس از بار حمل کشور و تهران سراسر به تهرانپارس منطقه از شما بار حمل برای شماست

 بار حمل ، کیش به تهرانپارس از بار حمل ، شیراز به تهرانپارس از بار حمل ، اصفهان به بار حمل ، گیالن

ارس به زنجان باربری تهرانپارس همراه شماست برای حمل بار شما از منطقه تهرانپارس به سراسر تهران تهرانپ

و کشور حمل بار از تهرانپارس به گلستان ، حمل بار به آبادان ، حمل بار از تهرانپارس به اردبیل ، حمل بار از 

 نناطق تهران و ایراتهرانپارس به مشهد ، حمل بار تهرانپارس به قم و کال به تمام م

  اتوبار تهرانپارس



وز که هم مج زرین بار تهرانبسته بندی و اثاث کشی منزل و حمل بار و کارگر خالی را از  اتوبار تهرانپارس

دارد بخواهید با ی تماس در کنار شما هستیم . بسته حرفه ای لوازم منزل و لوازم سازمان و ارگان ها را به ما 

دارد . که تضمین یک اثاث کشی و حمل بار را به تمام تهرانپارس شعبه در منطقه  تهران اتوبار زرینبسپارید 

نقاط تهران و ایران را دارد با تجهیزات کامل از نظر وسائط نقلیه دارای خاورهای مسقف و رو باز دارای وانت و 

 .بیشمار پتو می باشد  نیسان و دارای کامیونت ها و کامیون های مجهز به کارتن و موکت کاری شده دارای

 

  باربری تهرانپارس

 

 همرحل 3در  باربری تهرانپارس

 ریک ( بسته بندی لوزام منزل و یا با

 ردو ( حمل و نقل و جابه جایی اثاثیه و یا با

 دسه ( نصب و راه اندازی و چیدمان دوباره در مقص

می باشد. و تنها اتوباری است که شما می  مجوز اتحادیهمتخصص حمل اثاثیه خانه و محل کار و سازمان ها و شرکت ها با دارا بودن 

ی اثاثیه منزل خود را برطرف نمایید. و با خیال راحت به فکر جابه جایی اثاثیه خود توانید تمام نیازهای مربوط به حمل و نقل و جابه جای

باشید . ما همواره به فکر این هستیم که چطور می توانیم بدون نفص و بدون هیچ گونه مشکلی اثاثیه و سایل و بارهای مشتریان 



م برای بسته بندی رویایی و حرفه ای توسط کادری حرفه ای و عالی هسنی شما کنار در خوب و عالی تجهیزات با  گرامی را جابه جا نمایم.

باید وسایل حمل و نقل و بسته بندی و همچنین کارگران خوبی داشته باشد باید در جواب شما  باربری خوب. اگر به نظر شما یک 

 :بگوییم که

 و بار حمل یک برای شما همراه  که دارای مجوز از اتحادیه اتوبار داران تهران می باشد. اتوبار تهران زرین بار تهران یکی از بهترین

 برای ار امنیت و اطمینان. کنیم شما برای رو ها ترین عالی هستیم شما همراه ما. شماست کنار در عالی نیروی با نظیر بی عالی اثاثیه

ساندن ، سرقت و هر گونه نگرانی به لوازم خود نباشید . چون ما تعهد دادیم که برای مردم ر آسیب نگران دیگر با.  آوریم فراهم

 ، تهرانی های همشهری های پیشنهاد و ها راهنمایی با است این هدفش  بهترین باشیم و می دانیم تمام امور ما دارد رصد می شود .

یک حمل و نقل عالی و کم استرس . باربری تهرانپارس برای شما فراهم  برای هستیم شما کنار در ما. آورد فراهم شما برای رو آرامش

  می کند یک بارکشی حرفه ای و کم دردسر .

  

 اگر نیاز دارید به یک باربری و اتوبار با مجوز رسمی که خیالتان از بابت امنیت اثاث کشی منزلتان راحت باشد حتما با ما تماس بگیرید.

 جمله از و عالی امکانات بودن دارا با  -ایمان و خوش اخالق همراه شماست برای یک اثاث کشی منحصربفرد  با کادر مجرب و متعهد و با

ی باربری زرین بار ما باشید برای یک اثاث کشاب .شماست کنار در طوالنی ی سابقه با - نیسان - وانت - کانتینر - کامیون - کامیونت

ی و عالی احساس ارامش و امنیت را برای شما به ارمغان می آورد. برای جابجایی بار از تمام نقاط کار تجربه سالها با  رویایی و اروپایی .

تهران برای تمام نقاط تهران یا ایران . با بسته بندی عالی و حرفه ای همراه با پتو و لوازم حرفه ای بسته بندی و کادر متخصص بسته 

ار شماست . با وسائط نقلیه ی حرفه ای در کنار شماست با تجهیزات حرفه ای در کنار کن در ای حرفه و اخالق با کارگرانی با  بندی.

 .شماست 

 اتوبار تهرانپارس 

 

با مجوز رسمی که خیالتان از بابت امنیت اثاث  باربری ارزان در تهرانپارس و همچنیناگر نیاز دارید به یک  اتوبار تهرانپارس

 با  عالی و ازیب کشی اثاث یک برای شماست همراه دلسوز و کاری و متعهد و مجرب کادر با  رید.کشی منزلتان راحت باشد با ما تماس بگی

 باربری با .شماست کنار در طوالنی ی سابقه با -کانتینر - کامیون - کامیونت - بار نیسان -بار وانت جمله از و عالی امکانات بودن دارا

 برای  سالها تجربه کاری و عالی احساس ارامش و امنیت را برای شما به ارمغان می آورد. با  . عالی و زیبا کشی اثاث یک برای باشید ما

 بندی تهبس ای حرفه لوازم و پتو با همراه ای حرفه و عالی بندی بسته با.  ایران یا تهران نقاط تمام برای تهران نقاط تمام از بار جابجایی

ق و حرفه ای در کنار شماست . با وسائط نقلیه ی حرفه ای در کنار شماست با تجهیزات اخال با کارگرانی با  .بندی بسته متخصص کادر و

حرفه ای در کنار شماست . با نیروی عالی در کنار شماست. ما در کنار شما هستیم بهترین ها رو نصیب شما کنیم. امنیت را برای 

ب رساندن به لوازم خود نباشید . چون ما تعهد دادیم که برای فراهم آوریم . با زرین بار دیگر نگران خدایی نکرده سرقت و یا آسی

مردم بهترین باشیم . اتوبار و باربری تهرانپارس امید دارد با راهنمایی ها و ارشاد شما ، بهترین ها رو برای شما فراهم آورد. ما در 

 .ا فراهم می کند یک بارکشی عالی و حرفه ای کنار شما هستیم برای یک اثاث کشی بی دغدغه و عالی . باربری تهرانپارس برای شم

آیا قصد دارید در کوتاهترین زمان ممکن وسیله ای که از قسمتی از شهر  

 ؟به مکان دیگر نقل مکان دهید 

https://www.zarinbartehran.ir/
https://www.zarinbartehran.ir/


کوتاه ترین زمان ممکن بعد از پایان تماس شما تیم ما در  بهتراست برای راحتی و ایمنی در حمل ونقل از مجموعه ما استفاده نمایید در

 .شده و اقدام به سرویس دهی به مشریان می کند محل مورد نظر حاضر

عزیزان متناسب به نیاز خود می  ارسال کارگر به همراه ماشین از دیگر امتیازات بارز این مجموعه می باشد شما باربری تهرانپارس

اشین یک م وانت بخواهید حمل و نقل اثاثیه منزل همراه با یک بارچینی کامال حرفه ای با واستی خود را از ماتوانید تعداد کارگران درخ

درون شهری از آن استفاده می شود این ماشین به عنوان سریع  حمل و نقلی به حساب می آید و معموال برای جابجایی بار به صورت

ها و خدمات مناسبی را  موعه با خدمات رسانی شبانه روزی در تالش است سرویسنقل محسوب می باشد این مج ترین ماشین حمل و

 علت فراوانی حمل بار از نقاطی به نقطه دیگر مخصوصا در شهر تهران درخواست در اختیار شهروندان عزیز تهرانی قرار دهد امروزه به

باشد گروه حرفه ای ما با در اختیار داشتن تعداد باربری  می بسیار نیاز این رفع جهت در ها درخواست روزانه و کرده پیدا افزایش  به

نرخی مناسب همراه شما بوده  جهت رفع نیاز شما در راستای دسترسی راحت ارائه خدمات سریع همراه با قیمتی و تهرانپارس های باال

 . تا لبخند رضایت را تقدیم شما نماید

 ...و فرش – آشپزخانه وسایل – لباس کمد – زیرتلویزیون –ناهارخوری  میز – ساید سایدبای –حمل و نقل انواع گاوصندق 

  

  باربری تهرانپارس

همراه با کارگران مجرب امروزه به دلیل مشغله کاری   ارزان در تهرانپارس ، صورت به بار و  حمل اثاثیه باربری تهرانپارس

بسیاری را به همراه دارد  به وسایل و افزایش روز افزون جمعیت و تنوع در اجناس کار حمل و نقل درخواسب متعدد و نیاز خانواده ها

 شما ینیازها به تا هستیم شما کنار در بسپارید  باتجربه حرفه ای و رانندگان برای حمل راحتی اجناس بهتر است این کار را به تیم

مطابق با نرخ اتحادیه شیوه های برنامه یزی صحیح  پاسخی مثبت بدهیم حمل بار کلیه اجناس شرکت های پخش همراه با قیمتی ارزان

  ماشین همراه بامحل مورد نظر ارسال کارگر سالم و فعال همراه با اخالقی شایسته  حضور به موقع ماشین حمل در

 

سایت رسمی در اینترنت و شبکه های مجازی دسترسی  دارای شعبات متعدد در تمامی مناطق تهران همراه با شماره های رند دارای وب

 نو نقل کاالهای اداری و تجاری حمل و نقل اثاثیه و بار با زرین بار تهرا آسان مشاوره رایگان برای حمل



نیست برای حمل بار درخواسب ماشین های بزرگ با هزینه  انتقال انواع بار به سایر شهرستان ها همراه با بیمه نامه با ما دیگر نیازی

ایت تقدیم شما نماییم رض در کنار شما هستیم تا با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی شما خدمات ارزشمندی را باال را درخواست کنید

پایبند  ایم و همواره با تکیه بر این امر مهم تواسته ایم با یک مجموعه موفق و ولویت های کاری خود قرار دادهمندی مشتریان در ا

بگیرید حمل انواع بار سبک و سنگین به تمامی نقاط تهران  پاسخی درست به نیازهای مشتریان بدهیم کافی است تنها با ما تماس

ه در پشت باربری جابجایی بدون دغدغ گان با تجربه استفاده از طناب و پتو در بارچینی باربسته بندی ویژه و رانند همراه با تجهیزات

 زرین بار با

 

  

  اتوبار تهرانپارس

 باربری پیشتاز همراه با بین شهری ) حمل بار به شهرستان ها ( / کارگران مجرب در باربری تهران خدمات اتوبار تهرانپارس

 اتخدم شیوه  شعبات متعدد در حوالی محل زندگی شما / شماره تماس های رند با همراه  سابقه کار در پروژه های بزرگ در شهر بزرگ

م یجدول زمان بندی دقیق برای انواع بسته بندی و تقس رسانی زرین بار تهران این باربری دارای چارت برنامه ریزی دقیق به همراه

ته با رعایت نکات مهم در بس یک اثاث کشی به صورت کامال حرفه ای همراه با شیوه های مدرن کامال اصولی و کار بین تیم همکاری برای

 .باشد بندی انواع کاالی و وسایل شکستنی و کریستال می

ل برای وسای ارتن های مخصوصی راک وسایلی چنین حمل در ایمنی ضریب بردن باال برای  و بوده باربری دارای مجوز رسمی این

اندازه خود در جای خود قرار بگیرند برای پر نمودن فضای خالی  شما تدارک دیده تا هر وسیله به صورت دقیق و متناسب با ابعاد و

یت jل به تربعد از بسته بندی ، وسای کنند می استفاده روزنامه و گیر ضربه های فوم –داخل کارتن از حوله های نرم  بین وسایل در

و  بارچینی در پشت ماشین های جدید و کامال موکت کاری شده اعم از خاورهای روباز وزن و اندازه خود توسط کارشناسان مخصوص

این چیدمان و بارچینی کارتن های اثاث کشی به گونه  مسقف وانت بار با سیستم های استاندارد نیسان بار چیده و بارچین می شوند

به مقصد مورد نظر  مسیر های طوالنی و در پیچ و خم های بین راهی وسایل بدون کوچک ترین شکستگی که درای چیده می شود 

 شناسایی تمامی خیابان ها بهترین مسیر ها را برای اثاث کشی وسایل شما انتخاب و  مناطق تمامی به کامل آشنایی با نقل و حمل برسند

 . می کند

کنار شما هستیم که در اولویت اول از ایمنی وسایل  نگران این که مستاجر هستید و قرار است ساالنه جابجا شوید نباشید ما در دیگر

 گوشی را بردارید و با دغدغه روحی و جسمی شما اثاثیه شما را به منزل جدید انتقال دهیم پس بهتر است شما حفاظت کنیم و بدون

 . ن تهران تماس بگیریدزری باربری شماره های ثابت

نده که در عملکرد ما ساز خدمت گذار همیشگی شما هستیم و این انتقادات و پیشنهادات شما عزیزان بوده باربری تهرانپارس

 42شیوه های اجرای نوین عملکردهای سازنده در خدمات و سرویس رسانی  بوده و توانسته ایم در این عرصه به موفقیت برسیم

و کارکنانی که در این شرکت باربری در  باربری را همواره پیشتاز سایر شرکت های باربری قرار داده تمامی عوامل شرکت ساعته این

 . حال خدمت رسانی می باشند

حمل بار های اداری و تجاری به سایر شهرستان  اخالق نیکو و شایسته بوده اند و همواره در تالشند رضایت شما را جلب نمایند دارای

 توانید تمامی خسارات های بارنامه معتبر در صورت بروز هرگونه مشکل در حمل و نقل و شکستگی وسایل می اه با بیمه نامه وها همر

 حمل و نقل و نرخ اثاث کشی متناسب با نرخ اتحادیه بوده / شبانه روزی / درون وارده را از شرکت باربری در یافت نمایید هزینه های

 ربا خاور / نیسان بار / وانت بار / کامیونت / vip سشهری / برون شهری / سروی



 

  باربری تهرانپارس

 

 اریبسی در  کادری مجرب می باشد و با همراه ،  بار و  دارای مجوز رسمی و سابقه ی زیاد در امر حمل اثاثیه باربری تهرانپارس

  . بزرگ تهران ایفای نقش نموده است شهر سطح در کشی اثاث بزرگ های پروژه از

انت به همراه تعداد کارگران مشخص همراه با و کامال پیشرفته دارای انواع مدرن ترین و مجهزترین وسایل نقلیه استاندارد شرکت

ا بودن حرفه ای و با دار کامال صوت به سنگین و سبک بارهای و وسایل نقل و حمل جهت  نیسان می باشد و و  متناسب با نیاز مشتریان

سته ب ین تیم جهتاز مسیرهای کم ترافیک و به همراه بهترین بارچین ها و قوی تر عبور تهران قرانندگان آشنا به مسیر و تمامی مناط

وسایل شکستنی در حمل و نقل های بین شهری و درون  بندی استفاده می نماید جهت پیچیدن و ایمن سازی کاالها اداری و تجاری و

 : وسایلی از قبیل شهری بخصوص برای حمل

 .کمد های دکوری بوفه هایی که دارای شیشه شکستنی و بزرگ می باشند

بیاید بخصوص برای خانواده هایی که در ساختمان هایی  ای شیشه می باشند باید دقت بیشتری به عملبرای حمل چنین وسایلی که دار

 : میکنند برای حمل نکاتی که باید توجه کنید با پله های زیاد زندگی

 ( ضربه ای به مسقف خاورهای –حمل نقل ) وانت بار  درب ها و شیشه ها باید محکم در جای خود بسته بشوند تا با حرکت ماشین های

 . امر باعث شکسته شدن یا ترک خوردن شیشه ها می شود آن ها وارد نشود. زیرا این

کمک بسیاری در این امر می کند الزم  از چسب های نواری سیاه و محکم و همچنین ضربه گیرو فوم های مخصوص اثاث کشی استفاده

ظمئن باربری م وسایلی را دارید بهتر است اثاثیه حساس و شکستنی و مهم خود را توسط یک به ذکر است اگر قصد جابجا کردن چنین

بیمه نموده تا در صورت بروز هرگونه مشکل در حمل و نقل و شکستن  و شناخته شده و معتبر جابجا نمایید باربری که وسایل شما را

حرفه ای با روحیه همفکری و همکاری باالی  ه شما برگرداند. تیمرفتن وسایل خود تعهد کند که خسارات و هزینه آن را ب یا از بین

بزرگ و ریز  در زمینه باربری های درون شهری و برون شهری و جابجایی بسته بندی های وسایل همراه با دارای سابقه باال و موثر



یم تهرانی قرار دهد داشتن یک هدف عزیز و خانواده های محتر آشپزخانه توانسته است خدمات ارزنده ای را در اختیار مشتریان

چندین نفر با همکاری هم کاری  در هر زمینه ای و برای شروع به هرکاری به خصوص در کارهایی که قرار است مشخص و متمرکزشدن

لزومات  ر ازمی آید هدف در هر کاری پایه و اساس آن بشمار می آید و توجه به این ام را آغاز کنند الزم و ازجمله مسائل مهم به شمار

سرویس های مناسبی را در اختیار شما عزیزان قرار دهد  می باشد .زرین بار توانسته با یک برنامه ریزی با هدفی مشخص خدمات و

همین امر سبب گردیده هر  بخصوص در روزهای تعطیالت از بزرگ ترین امتیازات این باربری محسوب می شود و ساعته و 42فعالیت 

 . تریان این باربری افزوده شودساله به تعداد مش

با حمل و نقل انواع وسایل سنگین و سبک به صورت  خدمت شما عزیزان می باشد تا در صورت نیاز و یا برخورد با مشکلی در رابطه ر

از  هایی مه تمامی هزینه با یک تماس با نیاز خود را برطرف سازید این باربری دارای نرخ ثابت بوده و درون شهری و برون شهری تنها

 شما گرامیان می توانید قبل از هرگونه اثاث کشی و جابجایی از مشاوره رایگان مشتری و خانواده های عزیز دریافت می کند ثابت بوده

با کادری  بهره مند شوید مجهز به انواع وسایل بسته بندی و جابجایی همراه با کارگران و تیم حرفه ای اتوبار تهرانپارس این

 .انواع خاورهای مسقف و جادار انواع بارچین های حرفه ای در خدمت شما عزیزان هستیم ا اخالق با سیستم حمل و نقل نوینزبده و ب

  وانت بار تهرانپارس

  

در خدمت شما عزیزان می باشد تا در صورت نیاز و یا برخورد با مشکلی در رابطه با حمل و نقل انواع وسایل 

بار  وانت  این سازید برطرف را خود نیاز  هری و برون شهری تنها با یک تماسسنگین و سبک به صورت درون ش

دارای نرخ ثابت بوده و تمامی هزینه هایی مه از مشتری و خانواده های عزیز دریافت می کند ثابت در تهرانپارس 

 بهره مند وانت باراز هرگونه اثاث کشی و جابجایی از مشاوره رایگان این  بوده شما گرامیان می توانید قبل

با کادری زبده و با اخالق با  شوید مجهز به انواع وسایل بسته بندی و جابجایی همراه با کارگران و تیم حرفه ای

انواع خاورهای مسقف و جادار انواع بارچین های حرفه ای در خدمت شما عزیزان  سیستم حمل و نقل نوین

 .هستیم

  

  نیسان بار تهرانپارس

 

در خدمت شما عزیزان می باشد تا در صورت نیاز و یا برخورد با مشکلی در رابطه با حمل و  اتوبار تهرانپارس

 برطرف را خود نیاز  ری تنها با یک تماسنقل انواع وسایل سنگین و سبک به صورت درون شهری و برون شه

دارای نرخ ثابت بوده و تمامی هزینه هایی مه از مشتری و خانواده های نیسان بار در تهرانپارس   این سازید

ثاث کشی و جابجایی از مشاوره رایگان عزیز دریافت می کند ثابت بوده شما گرامیان می توانید قبل از هرگونه ا

با  بهره مند شوید مجهز به انواع وسایل بسته بندی و جابجایی همراه با کارگران و تیم حرفه ای نیسان باراین 
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انواع خاورهای مسقف و جادار انواع بارچین های حرفه ای در  کادری زبده و با اخالق با سیستم حمل و نقل نوین

 .تیمخدمت شما عزیزان هس

  باربری در تهرانپارس

  اتوبار بدون کارگر در تهرانپارس

یک وب سایت را طراحی کردیم توضیحات الزم را برای راهنمایی شما در آن  باربری ما در جهت ارایه خدمات

بپردازیم شما با شماره قرار داده ایم تا شما عزیزان بتوانید هرچه در توان دارید را به کسب اطالعات کافی 

  هایی که در سایت قرار داده ایم با ما تماس بگیرید ما راهنمایی های الزم اعم از

 لنرخ حمل و نق 
 دمقدار باری که می شود جابجا کر 
 نوع وسیله نقلیه که نیاز شما را برطرف می کند. 

با سیستم بسیار قوی و کارآزموده آماده  خالصه تمام اطالعاتی که شما نیاز دارید را در اختیار شما قرار می دهیم

 برطرف ممکن نحو هر به را عزیزان شما های نیاز تا هستیم آن بر ما باشد می  ارئه خدمات به اشخاص حقیقی

 دیگر به تهران از یا و دیگر ی منطقه به تهران از منطقه یک از دارید نیاز که دارید کوچکی بار اگر نمائیم

در کنار شما عزیزان هستیم با ما تماس بگیرید با شماره هایی که در داخل وب سایت  ما شود منتقل شهرستان

 .به آن اشاره کرده ایم باربری زین بار تهران با مجوز اتحادیه در خدمت شما عزیزان می باشد

  

رت صو به تهران باربری اتحادیه از رسمی مجوز دارای  به صورت شبانه روزی در خدمت شما عزیزان می باشد

مجهز آماده ارئه خدمات برتر حمل بارهای کوچک شما از مبدا به مقصد می باشد ما با سال ها تجربه در این زمینه 

آماده ایم تا شما عزیزان را به بهترین نحوه ممکن یاری رسانیم با ما باشید تا دیگر نگران حمل و نقل بارهای 

کاردان در خدمت شماست با شناخت کافی از کلیه مناطق کوچک خود نباشید با دارا بودن کادری قوی و زبده و 

تهرا چه مناطق شمال تهران چه مناطق تهرانپارس و یا غرب و مرکز و جنوب تهران با ارائه قیمت های اتحادیه ما 

 :برای انواع بارهای ریز و کوچک شما اعم از 

 تلویزیون  
 نمبلما 
 کمد  
 پوشاک  
 یخچل  
 ساید بای ساید  
 و غیره  



در این است که هدف و سرمشق و سرلوحه ی کارما فقط کسب  طرح و برنامه ی ویژه داریم سیستم حمل و نقل

رضایت مشتری می باشد ما تالش می کنیم هرچه در توان داریم را برای انجام فرایند کار شما انجام دهیم 

 زباربری تهان با کادری زبده و با اخالق با سیستم حمل و نقل نوین اعم ا

  وانت بار تهرانپارس 

 
  نیسان بار تهرانپارس 

 
  خاورتهرانپارس 

 
  کامیونت تهرانپارس 

 
  کانتینرتهرانپارس 

 

 .در جهت بسته بندی حمل و نقل نصب و راه اندازی در خدمت شما باشد

  اتوبار در تهرانپارس

باربری و اتوبار زرین بار تهران با مجوز از اتحادیه در خدمت شما عزیزان برای ارئه خدمات حمل اثاثیه منزل  باربری تهرانپارس

حمل اثاثیه حمل جهیزیه ،حمل لوازم اداری، حمل لوازم سازمانی ، حمل لوازم ارگانی، حمل لوازم موسسات مالی و اعتباری ، حمل 

نزل ، نظافت منزل در تمام مناطق تهران تهرانپارس شمال مرکز جنوب غرب تهران ما در هرگونه بار ریز و درشت بسته بندی لوازم م

کنار شما عزیزان هستیم تا بتوانیم جدیدترین روش های بهینه و ارزان و کم ریسک پذیر جابجایی حمل و نقل لوازم خانگی مردم را 

زیاد همه مردم تهرانی می باشد هم هزینه زیاد آن از آن مهم به مقصد برسانیم ما می دانیم دغدغه اثاث کشی منزل جز دغدغه های 

تر ترس از وارد شدن صدمه به لوازم آشپزخانه پذیرایی دکوراسیون ویترین لوستر ها و غیره .. می دانیم که شما عزیزان را به دلهره 

ز رسمی از اتحادیه باربری تهران با سال ها در خدمت شما عزیزان است با مجو نباربری زرین تهرا خاصی می اندازد اما نگران نباشید

 هتجرب

  

 تجهیزات عالی  
 وسائط نقلیه به روز مسقف  
 که دارای کارتن ها و پتو های مخصوص نگهداری  
 یبارچین های حرفه ا 
 رانندگان زبده  

ن پایتخت و دیگر شهرستان های در کنار شما هستیم که دیگر نگران حمل اثاثیه خود نباشید از هر نقطه از تهران به نقاط دیگر تهرا

منصف با تجربه از همه اتوبار و  یباربر ایران عزیز با یک تماس دریافت مشاوره های الزم و رایگان می توانید جهت بهره گیری از یک

روی مهم تر دارای جا ومکان مشخص دارای مجوز اتحادیه دارای سال های زیاد تجربه دارای نیروی مخصوص بسته بندی دارای نی



روهای ما بهترین نی باربری تهرانپارس مخصوص نظافت و بهداشت در خدمت شما عزیزان هستیم تا بهترین روش های باربری در

خود را برای کسب رضایت شما به مل اعزام می کنیم انواع خاورهای مسقف و جادار انواع بارچین های حرفه ای ئر خدمت شما عزیزان 

 .می باشد

  ر تهرانپارساتوبار با سابقه د

  

با کادری نوین و با تجهیزات عالی به همراه کارگران و نیروی کار بلد و زبده به همراه مجوز از اتحادیه دارای  اتوبار تهرانپارس

 الها سابقهبا س باربری تهرانپارس دفتر و مکان ثابت به همراه شماست ما در کنار شما هستیم تا بهترین ها را برای شما فراهمم کنیم

و تخصص در زمینه مل و نقل و باربری وبسته بندی اثاثیه منزل برای ایفای نقش خود در زمینه باربری و حمل و نقل در کنار شما 

 عزیزان می باشد اگر در گوگل به دنبال یک باربری دارای مجوز از اتحادیه می گردید با ما همراه باشید ما در کنار شما هستیم تا بهترین

ا عزیزان فراهم کنیم از آنجایی که ما با توجه به شناختی که کار و سختی های کار بسته بندی اثاثیه منزل داریم و این ها را برای شم

که می دانیم شما عزیزان خیلی نسبت به وسایل گرانبهای خود حساسیت دارید و دوست دارید که لباس و اثاثیه و لوازم خانگی شما 

ابجا شود لذا ما با توجه به تمام این صحبت ها در کنار شما عزیزان هستیم فقط کافیست که یک بار به نحو احسن و در سالمتی کامل ج

 .تماس بگیرید و از خدمات باربری زرین بار تهران استفاده نماید باربری زرین بار تهران همراه شماست

رد با مشکلی در رابطه با حمل و نقل انواع وسایل در خدمت شما عزیزان می باشد تا در صورت نیاز و یا برخو حمل و نقل تهرانپارس

سنگین و سبک به صورت درون شهری و برون شهری تنها با یک تماس با باربری شمیران نو نیاز خود را برطرف سازید این باربری 

گرامیان می توانید قبل  دارای نرخ ثابت بوده و تمامی هزینه هایی مه از مشتری و خانواده های عزیز دریافت می کند ثابت بوده شما

از هرگونه اثاث کشی و جابجایی از مشاوره رایگان این باربری بهره مند شوید مجهز به انواع وسایل بسته بندی و جابجایی همراه با 

 ی حرفهها بارچین انواع جادار و مسقف خاورهای انواع نوین نقل و حمل سیستم با اخالق با و زبده کادری با کارگران و تیم حرفه ای

 ای در خدمت شما عزیزان هستیم .

 

  

  باربری حوالی در تهرانپارس

کادری که لیاقت خود را در امر  کامال حرفه ای به همراه جدیدترین و مجهزترین وسائط نقلیه با کارگران و باربری تهرانپارس 

م برسند انجا باربری دارای سیستم مدیریتی قوی بوده که سبب شده کارها با نظم خاصی به باربری و حمل اثاثیه ثابت نموده اند این

واالی ما می باشد دست در دست هم داده ایم تا خدمات و  برنامه ریزی موفق و شناخت دقیق نیازهای تک تک مشتریان از اهداف

بارهای سبک در سطح شهر خدمات  حمل جهت  ر دادن وانت باردر اختیار شما عزیزان قرار دهیم در اختیار قرا سرویس های مناسبی را

 شده است اتوبار تهرانپارس به خود جلب نموده و سبب موفقیت گروه حرفه ای رسانی سریع با دریافت هزینه اندک مشتریان را



رهای دارای خاو -و خانگی حمل گاوصندق های اداری  -شایسته  داشتن اخالق -حمل بار سنگین و نیمه سنگین  -فعالیت شبانه روزی 

 اکامیون ترانزیت جهت حمل بار به سایر شهرستان ه - مسقف و روباز

برنامه ریزی و تقسیم کار  نمودن اهداف بلند مدت در چهار چوب قوانین و پیروی نمودن از رهبر گروه دنیال باربری حوالی تهرانپارس

 نسبت داد جایگزین نمودن روش اتوبار حوالی تهرانپارس به گروه حرفه ای توان عادالنه از برجسته ترین امتیازاتی می باشد که می

 سرعت عمل در کارها باال رفته و کیفیت و بهبود کارها نیز خیلی بهتر شود در های جدید باربری بجای روش های قدیمی سبب شده

به جابجایی درگیر تهیه کارتن و جعبه های مناسب  زمان های قدیمی خانواده ای که قصد داشت اثاث کشی کند معموال یک ماه مانده

ها را برعهده دارند و با در  امروزه با پیشرفت و تکنولوژی های روز دنیا بیشتر باربری ها خود تهیه کارتن برای وسایل خود بود اما

  مشتریان رضایت تک تک آنان را جلب می نمایند اختیاز گذاشتن چنین سرویس ها و خدماتی به

عزیز  خانواده های به صورت شبانه روزی بوده و حتی در ایام تعطیالت نیر ما به مشتریان و اتوبار زرین تهرانپارس فعالیت هایتمامی 

قانونی بوده و و کارها با نظم و برنامه ریزی تعیین شده پیش می  سرویس و خدمات ارائه می دهد سرویس دهی ها همه به صورت

تایید شده اند و پس از سپری نمودن دوره  این اتوبار در حال فعالیت کردن می باشند از نظر اخالقی و اعواملی که در روند کارگران

کنار شما هستیم  ما رسند می اتمام به مقرر زمان در و درستی به  بندی ها و کارهای حمل بار های آموزشی وارد کار می شوند بسته

نمونه و کامال کارآمد در عرصه حمل بار به صورت    اتوبار تهرانپارس شوندتا با خیال راحت بدون کوچک ترین دغدغه ای جابجا 

  درون شهری و برون شهری

  باربری زرین در تهرانپارس

حرفه ای و آموزش دیده، اثاث شما  با دارا بودن انواع وسایل نقلیه آماده و مجهز و همچنین با دارا بودن کادری حمل و نقل تهرانپارس

ین موجود اساس قوان سالمتی انتقال ایمن آن را تضمین می نماید . بیمه باربری و بیمه کاال بر بیمه با و  بندی نمودهعزیزان را بسته

ور ارده را به طصورت آسیب دین کاال و وسایل با ارزش شما، خسارات و در بیمه نامه بین مشتری و شرکت باربری تنظیم شده تا در

منزل جدید می باشد. همه ساله با توجه به  دریافت نمایید . از دیگر سرویس ها باز کردن و چیدمان وسایل شما عزیزان در کامل

هدف جلب  تر و باامکانات جدیدی را جهت حمل بار و اثاث کشی وسایل منزل به صورت مطلوب بازخورد موثر شما عزیزان، نکات و

  . ه تیم و گروه حرفه ای خود آموزش می دهدرضایت مشتری ب

مودن جای نشرکت ها به صورت درون شهری ، برای جابه های تجاریرعایت کردن نکات ایمنی در جابجایی کاال و اثاثیه منازل و باربری با

م، در بندی نمودن لواز هاستاکر و تسمه مخصوص حمل بار استفاده می نماید. این شرکت باربری با بست اقالم سنگین از جک پالت،

 بندی کامال دقیق و حسابجداسازی نمودن لوازم ریزتر از وسایل درشتتر ، بسته الیه و با بکارگیری فومهای مخصوص ، 42های کارتن

با   .تبرای راحتی و آسایش شما عزیزان فراهم نموده اس جایی بدون دغدغه راشده و با بکارگیری کارگران خوشرو و کامال مجرب، جابه

 :های مورد استفاده بر اساس خواسته شما و نوع بار که قارار است بسته بندی شود از تجهیزاتی همانندبندیانواع بسته یبکارگیر

بندی های وسایل خاص و ظریف تر استفاده مینماید در بسته های لباسبابل رپ، استرچ رپ، وکیوم های ضربه گیر، الیف پک، کارتن

اقدامات و نقل و جابجایی رخ  شکستگی و ضربه دیدن احتمالی که در بارچین نمودن وسایل در پشت ماشین های حمل برای جلوگیری از

رار داده ق بهترین تجهیزات و تیم حرفه ای استفاده میکند تا ، اقالم شکستنی را در جعبه با و دقت باالترین با رفه ای بکار می بندد .

 .کندحوله و...( استفاده می -روزنامه  -نایلون های حباب دار  - از ضربه گیرهای مخصوص )فوم ها و فضاهای خالیو در کف جعبه

  

  

  :اتوبار تهران پارس



این قیمت باربری نه تنها برای  . از مهم ترین عوامل در باربری ها که از هم متمایز کردن قیمت باربری است یکی

اثاث کشی هست . یک توصیه دارم برای مستاجران که گول  باربری و مستاجر هم حائز اهمیت هست که در حال

وه در نح نخورند که هر ارزانی و یا قیمت پایین حتما یک علت دارد و بی دلیل نیست شاید قیمت های پایین را

ولی همیشه حواستان باشد که بخاطر یه  ن دلیل دیگه دارد این ارزونی ،انجام کار نوع رفتار با شما و هزارا

منزلتان را به هشان صدمه و یا خسارت بزنیم که جبران ناپذیر باشد و  درصدنسبی کم اثاث منزلتان و وسایل

پارس  ندر باربری تهرا جا به جایی پشیمانی برای شما بماند به مشتریان گرامی این نوید رو می دیم که بعد از

به مسافت جابه جایی مبدا و مقصد ارتباط دارد یکی از  تمامی قیمت ها به نرخ اتحادیه هست البته بخشی از آن

ی تمام کاال و یا تعداد کارگران که شما را یاری می کنند که جابه جایی صورت می گیرد عوامل قیمت حجم و وزن

 . این قیمت ها دخیل است

  

  : ل است که در ادامه مطلب برایتون توضیح می دم این موارد عبارت اند ازاز عواملی که در قیمت دخی

نیاز دارید برای این که  و وزن کاال: این مورد خیلی مهم است زیرا که معلوم شود که شما به په ماشینی حجم

 م و وزنکنید که یک بار و یا اثاث منزلی دارید که حج متوجه این مورد بشین یک مثال می زنم که شما فرض

راتب م نیسان هستش بعد شما آن بار رو با خاور و یا کامیونت آن رو جا به جا کنیم به کاالی شما به نسبت یک

خواهد شد. حتما حتما در انتخاب دستگاه  معلومع که هزینه اضافی برای ما در راه دارد و برایمان گران تموم

 .باشید که هزینه اضافی برایتان نداشته باشد مورد نظر دقت یادی را باید داشته

ر دارد به عنوان مثال اگ از مواردهای دیگر مسافت مبدا و مقصد هستش که در تعیین قیمت تاثیر بسزایی یکی

مسافت طی شده هزینه های نختلفی دارد و حتما قیمت و کرایه  جا به جاییتان از محله تجریش به پاسداران باشد

 تاثیر ش و حتما با مسافت تعیین می شود . موارد های دیگر هم در قیمت دخیل است وهست باربری متناوب

 . گذار هستن

  

  : از عواملی که در قیمت دخیل است که در ادامه مطلب برایتون توضیح می دم این موارد عبارت اند از

نیاز دارید برای این که  نیو وزن کاال: این مورد خیلی مهم است زیرا که معلوم شود که شما به په ماشی حجم

کنید که یک بار و یا اثاث منزلی دارید که حجم و وزن  متوجه این مورد بشین یک مثال می زنم که شما فرض

راتب م نیسان هستش بعد شما آن بار رو با خاور و یا کامیونت آن رو جا به جا کنیم به کاالی شما به نسبت یک

خواهد شد. حتما حتما در انتخاب دستگاه  اه دارد و برایمان گران تموممعلومع که هزینه اضافی برای ما در ر

 .باشید که هزینه اضافی برایتان نداشته باشد مورد نظر دقت یادی را باید داشته

ر دارد به عنوان مثال اگ از مواردهای دیگر مسافت مبدا و مقصد هستش که در تعیین قیمت تاثیر بسزایی یکی

مسافت طی شده هزینه های نختلفی دارد و حتما قیمت و کرایه  ه تجریش به پاسداران باشدجا به جاییتان از محل



 تاثیر هستش و حتما با مسافت تعیین می شود . موارد های دیگر هم در قیمت دخیل است و باربری متناوب

 . گذار هستن

دیده این باربری جز  کارگران مجرب و آموزشبار و اثاثیه در سطح شهر همراه با تیمی متخصص دارای  حمل ساتوبار تهرانپار

که آماده ارائه خدمات جابجایی و اساسی و حمل وسایل اداری به هر  بزرگترین شرکت های حمل و نقل در سطح شهر تهران میباشد

له مات از جمباشد کیفیت انجام کار و خد تهران می باشد تخصص اصلی این باربری ارائه خدمات و حمل بار بین شهری می نقطه شهر

ابجا مشخص ج می گردد شما می توانید بدون هیچ گونه نگران اسباب و اثاثیه خود را به محل های برجسته این باربری محسوبویژگی

ها در کوتاهترین زمان ممکن با بهترین کیفیت خصوصی و دولتی فروشگاه نمایید ما همواره آماده جابجایی منازل اداره جات سازمان های

نوین و  گیرد و از تجهیزاتطبق روش های نوین و به صورت روش های اروپایی انجام می لبسته بندی اثاثیه منز خدمات هستیم

بهترین و با کیفیت ترین خدمات بسته بندی در سطح شهر تهران  کارتون های با ضخامت باال استفاده می گردد همچنین ارائه دهنده

 منصفانه و طبق تعرفه اتحادیه زیزان میباشد تمامی هزینه های دریافتی از مشتریان کامالرفاه و رضایت شما ع هستیم هدف ما جلب

  دمی باش

 

پاسخگویی به سواالت شما هستند ما  ما به صورت شبانه روزی از طریق شماره تماس های درج شده در وب سایت آماده مشاوران

امه صورت ن جایی معموالً توسط گروه کامال متخصص با بارنامه و ضمانتنماییم و این جابه همواره سالمت بار و اساسی شما را تضمین می

تهران و تهرانپارس هستیم و با ایجاد شعبات متعدد در تمامی  می گیرد ارائه خدمات در شمال تهران جنوب تهران مرکز تهران غرب



دودیتی مح آسان نموده ایم ارائه خدمات حمل بار به صورت شبانه روزی بدون هیچ گونه را ساتوبار تهرانپار همناطق دسترسی ب

منصفانه ترین و بهترین شرکت های باربری در شهر تهران شناخته  رائه سرویس های ویژه در ایام تعطیالت یکی ازدر زمان همراه با ا

ها صرفه جویی نمایید این باربری می تواند  ارائه خدمات متمایز همراه با نازلترین قیمت ها سعی نموده ایم که در هزینه شده ایم و با

ا ارائه خدمات ب دمات باربری و بسته بندی اثاثیه منزل و همچنین چیدمان وسایل در مقصد باشدخ یک عضو این ایده آل برای ارائه

و هر ساله با شروع فصل جابجایی بر مشتریان این باربری  سرعت عمل باال سبب شده رضایت مشتریان به این باربری جلب شده

 دمنزل جدید می شو پایان هر اثاث کشی مشتری با رضایت کامل وارد افزودهمی شود و با

        

 گران متعهد به کار و آموزش با استفاده از بهترین روش های بسته بندی در حمل و نقل با بکارگیری کار سباربری تهرانپار

رائه ا گیرد ارائه سریع ترین و با کیفیت ترین سرویس های بسته بندی و همدان نقل دیده بهترین سرویس ها را برای شما در نظر می

همشهریان عزیز تهرانی می باشد این مجموعه با دارا بودن  خدمات حمل بار اسباب کشی در تمامی نقاط تهران آماده خدمات رسانی به

 فرد می شود خدمات با باالترین حمل بار متناسب با سلیقه هردیده آماده ارائه انواع خدمات بسته بندی آموزش پرسنلی فنی کارا و

 و نیسان بار از جمله وسایل نقلیه پر مصرف در این مجموعه می باشد این وسیله شود وانت بارکیفیت برای شما در نظر گرفته می

رد استفاده مو نیر وسایل نیمه سنگییخچالهای کوچک ماشین ظرفشویی پیانو جهیزیه گاو صندوق و سا نقلیه جهت جابجایی و سایر مثل

همه وسایل خود را به ما بسپارید تیم متخصص ما دوره های آموزشی  قرار می گیرد شما عزیزم با خیال راحت می توانید بسته بندی

بهترین  نیدبندی می نمایند تا بتوا ویژه منزل شما را با استفاده از جدیدترین تجهیزات به صورت کامال اصولی بسته انواع وسایل

رسی کامال هدفمند و با بر مجموعه تماس گرفته و با مشاوره های رایگان ما با داشتن یک برنامه ریزی خدمات ما را دریافت نمایید با این

 را در یک اسباب کشی به کار بگیرید یک تجربه حمل بار و باربری بدون دردسر موقعیت و محل بار می توانید بهترین روش های ممکن

شما در نظر گرفته می شود تیم متخصص مو برای بسته  ئه تمامی خدمات مشاوره کامالً به صورت رایگان توسط متخصصین خبره برایارا

که این وظیفه را انجام  کار شما از روش های کامل عناوین و به روش اروپایی استفاده می نماید افرادی بندی اثاثیه منزل در دفتر

 گیرند که بهترین خدمات را به شما عزیزان ارائه بدهند هدفخود را به کار می الزم را دیده و تمامی تالش هایدهند کامال آموزشمی

وانت بار و نیسان بار خاور های مسقف بوده و تمامی  ما جلب رضایت شما عزیزان می باشد تجهیزات ما شامل کامیون کامیونت کامیون و

 تاس ز هفته با ارائه خدمات باربری و حمل بار برای شما فراهم شدهروزی در هفت رو فعالیتها به صورت شبانه

 هاثاث کشی و جابجایی بدون دغدغ |باربری تهران پارس 

ه در هفت روز هفت ای بارنامه معتبر فعالیتدر جابجایی سرعت عمل و دقت عمل باال دارای بیمه طمینانا سباربری تهران پار

بار به سایر شهرستان ها خدمات و سرویس های ویژه ای را برای  این باربری توانسته به دو صورت حمل بار در سطح شهر و حمل

از با یک باربری که فعالیت قانونی  داشته باشد اگر قصد حمله به وسیله ای را از مبدا به مقصد مشخص دارید بهتر مشتریان خود

شتریان نیاز م سرعت عمل باال و با در اختیار قرار دادن جدیدترین تجهیزات و تکنولوژی ها یرید این باربری توانسته بادارد تماس بگ



انتقال و خدمات حمل و نقل یکی از بهترین گزینه ها می  برای سباربری تهران پار دترین زمان ممکن برطرف نمایرا در کوتاه

قبل از هرگونه جابجایی  وزهای الزم برای شما فراهم می کند راهنمایی کامل مشتریان عزیزبندی را با مج باشد که هرگونه بسته

هایی است و کشی و چیدمان بار پس از اسباب انتخاب ماشین مناسب هزینه بندی و بستن قرارداد در زمینه نحوه بسته بندیبسته

برای انجام امور بسته بندی جابجایی  بهترین گزینه مناسب باشد این شرکت باربری جهت انجام خدمات حمل و نقل یکی از کشی می

تکنولوژی های  باشد استفاده از خودروهای کامالً احسان دارد که مجهز به آخرینشهری می صورت برونحمل و نقل در سطح شهر و به

خاور های مسقف و  اثیه منزل باهدایت می گردد حمل بار حمل اث حمل و نقل بوده و تمامی این خودرو ها توسط راننده با تجربه

ان کامالً به صورت رایگ ای کهمخصوص اسباب کشی می باشد ارائه مشاوره های رایگان توسط متخصصین حرفه که هموکت کاری شد

 دارببا استفاده از وسایلی مثل بابل رفت استرج رپ های ضربه گیر نادر های حبا شود اثاثیه منزل شما رابرای شما در نظر گرفته می

 مبسته بندی می کنی

 خدمات و ارائه سرویس |باربری تهران پارس 

 

ژه ای جابجایی امتیازات وی توانسته با ایجاد تخفیفات ویژه در حمل و نقل و خدمات رسانی و بسته بندی و سباربری تهران پار

 نیاز به برنامه ریزی و اجرای صحیح کار هاباشد یک اسباب کشی راحت و بدون  را نسبت به سایر باربری های موجود در تهران داشته

اختیار قرار دادن تجهیزات داده کامال نوین و استاندارد با  های ویژه و با درمی باشد این مجموعه توانسته با روی کار آوردن سرویس

کتاب می توانند در کمترین زمان  های الزم را سپری نمودند و تجربه باالیی را در شرکت بازارمتخصص که آموزش به کارگیری تیم

 ینیروهای با تجربه نیرومند و ماهر در زمینه حمل و نقل و جابجای ننظر بگیرند داشت ممکن بهترین خدمات و سرویس را برای شما در
 زات مدرنبندی کامالً حرفه ای با استفاده از تجهیدسته لوازم منزل از جمله ویژگی های مهم این شرکت باربری محسوب می گردند

شی مسقف کامیون ترانزیت اثاث ک باال به کارگیری وسایل نقلیه استاندارد مثل وانت بار نیسان بار خاور های کارتون های با ضخامت

ندی ب تخفیفات ویژه کادری خوش اخالق و حرفه ای مشاوره اولیه برای داشتن یک بسته کامال تضمینی ارائه بسته بندی اثاثیه مراه با

ارائه مشاوره های رایگان حمل بار و اثاثیه منزل از  ی با برنامه ریزی هدفمند بسته بندی حرفه ای خدمات به شهرستان وو جابجای

کلیه همشهریان عزیز ما دارای شعبات  های این باروری مهسا می گردد به منظور ارائه خدمات کامل و بهینه بهویژگی ترینجمله مهم

به صورت شبانه روزی با سالها سابقه درخشان در خدمات بسته  سباربری تهران پار هستیممتعدد در تمامی مناطق تهران 

خدمات به همشهریان عزیز تهرانی در  اقالم ریز و درشت حمل و نقل و باربری جابجایی بار اسباب کشی آماده ارائه بندی خرده ریز و

های  کارتون اده از خدمات بسته بندی مثل وکیوم های ضربه گیرریزی دقیق استفبرنامه شمال و جنوب و غرب و تهران پارس هستیم

استفاده از جدیدترین تجهیزات روز دنیا کارگران ماهر و با تجربه  مخصوص لباس و انواع کامیون خاور نیسان جهت باربری به تهران و

 دبا ادب از جمله امتیازات بارز این باربری محسوب می گرد و خوش اخالق

      عجابجایی سری |پارس باربری تهران 

 

و  مبلمان های راحتی لباسشوییساید ماشینآماده حمل و نقل اساسی سنگین منزل شما از سایدبای سباربری تهران پار

 تجهیزات مورد نیاز را برای شما فراهم نماید و با ارائه یک بیمه نامه معتبر سلطنتی بوده و می تواند در کوتاهترین زمان ممکن بهترین

آن را از شرکت بیمه دریافت نمایید این مجموعه  این تضمین را به شما بکند که در صورت بروز هرگونه مشکل شما میتوانید خسارت

ی و کشهای اسبابتمام پروژه توانند با همکاری همدیگر با ارائه یک برنامه ریزی کامال منظمبود که می دارای کارگران متعهد به کار

با به کارگیری روش های کامالً نوین در اسباب کشی  توانسته سباربری تهران پار قیت پشت سر بگذارندجابجایی را با موف

وسایلی که قرار است از مبدا  تمامی شعبات از گسترش داده و تمامی شما بتوانید به راحتی هر چه تمام در تمامی خدمات خود را در

های کامال منصفانه یک اسباب کشی مقرون به صرفه جویی تر با پرداخت هزینه و مقصد مشخص جابجا نمایید و به راحتی هرچه تمام



جهت حمل و نقل و سایر نیمه سنگین در سطح شهر این  داشته باشید این مجموعه توانسته با به کارگیری انواع وانت بار نیسان با را

مکانی به مکان دیگر انتقال  ید وسیله ی با ارزش خود را ازهای کامالً کم بتواننماید که با پرداخت هزینه امکان را برای شما فراهم

 منزل و سایر وسایل اداری و تجاری از ماشینهای حمل و نقل بزرگتر مثل خاورهای بدهید برای جابجایی وسایل سنگین تر مثل اثاثیه

مامی مسیر ها و جاده ها دارند هدایت آشنایی کامل به ت که خبره رانندگان توسط نقلیه وسایل این تمامی  مسقف استفاده میکند که

می  ساعته آماده پاسخگویی به سواالت شما ۴۲به صورت شبانه روزی بوده و به صورت  سباربری تهران پار شود فعالیتمی

       تماس بگیرید باشد جهت بهره مندی از مشاوره های رایگان می توانید با این شرکت باربری

     هل پیشرفتحمل و نق |باربری تهرانپارس 

 

 نقل آمادگی خود را جهت با ارائه نمودن خدمات کامالً تخصصی در زمینه اسباب کشی بسته بندی حمل و  سباربری تهرانپار

تواند یکی از بهترین گزینه های مناسب برای حمل بار با تضمین باربری می ارائه سرویس دهی به مشتریان عزیز اعالم می دارد این

اروپایی خدمات باربری را برای شما در تمامی  که این بار بری با به کارگیری بهترین سبک هم ممکن به روش کامالباشد چرا  %۰۰۱

و با  ماشین های کامال مجهز و مجلل از بهترین مدل های روز دنیا را برخوردار بوده سباربری تهرانپار مناطق ارائه می دهد

کامیون های کوچک و بزرگ ترانزیت های  نیسان بار روزی آماده خدمات رسانی به مردم عزیز میباشد وانت بارفعالیت شبانه
ری توانند در صورت نیاز با این بارب از جمله وسایل نقلیه استاندارد این باربری می باشد و مشتریان گرامی می همجهز و پیشرفت

سنل پر قرار است حمل و نقل شود ماشین حمل و نقل مناسب در اختیارشان قرار داده بشود آنچه را کهتماس گرفته تا متناسب با 

خانگی پیانا فرش مبلمان حاضر هستند به بهترین روش  متخصص باربری تجریش برای انتقال انواع یخچال کمد گاوصندوق اداری و

بدون نگرانی و پرداخت  گر قصد اسباب کشی به منظر جدید را داریدجدیدترین در چیزی منتقل نمایند ا های ممکن با استفاده از

 های منصفانه از این باربری یک حمل و نقل با کیفیت را تجربه نماییدهزینه هزینه های اضافی می توانید با دریافت خدماتی با کیفیت

به هم ریختگی با انجام کارها در زمان بندی  و برنامه ریزی منظم و سازماندهی شده با اهداف مشخص بدون داشتن بی نظمی در کار

 صورت دقیق در سازمان باال برده و شامل یک کار با کیفیت می گردد این باربری همه مراحل کار را به مشخص شده موفقیت در کار را

 دبندی شده اجرا می نمای

     خدمات شبانه روزی |باربری تهران پارس 

 

رار دادن با در اختیار ق باربری مطمئن با فعالیت چندین ساله شناخته شده است و توانستهبه عنوان یک   سباربری تهران پار

غدغه د این زمینه را فراهم می نماید تا با راحتی هرچه تمام تر یک اثاث کشی بدون انواع تجهیزات موردنیاز برای بسته بندی وجابجایی

که با مشخص نمودن اهداف کار قبل از کار به بسته بندی و  رای شما می هدای را تجربه نمایید داشتن برنامه ریزی این امکان را ب

 بین خود تضمین نمایید در این را بدهید و با پیدا نمودن یک باربری معتبر بستر مناسبی را برای سالمت وسایل جمع آوری نظم خاصی

زبده و  همچنین داشتن افراد نقلیه استاندارد وتوانسته با فعالیت قانونی و با در اختیار داشتن وسایل  سباربری تهران پار

 ممکن با بهترین تجهیزات مثل کارتن های چند الیه نایلون های حبابدار فوم های حرفه ای کارهای بسته بندی را در کمترین زمان

می توانید بر عهده تیم متخصص ما بسپارید تا در زمان  ضربگیر و ... اگر وقت کافی برای جمع آوری وسایل منزل را ندارید این کار را

ه گروه منظم بوده و به صورت شبان هماهنگ شده یک کار بی نقص را برای شما داشته باشیم تمامی فعالیت های این مناسب با همکاری

اثیه شما بیمه نامه و بارنامه برای بارها و اث سباربری تهران پار  تهرانی می باشد روزی آماده ارائه خدمات به همشهریان عزیز

 . هرگونه مشکل بتوانید خیارات کامل آن را از شرکت بیمه دریافت نمایید می دهد تا در صورت بروز



 ددارای شعبات متعد |باربری تهران پارس 

 

 ای از هر نقطه ایجابجایی وسیله  آماده ارائه خدمات در تمامی مناطق تهران می باشد در صورت نیاز برای  سباربری تهران پار

ادری ک تماس بگیرید خدمات نوین بسته بندی با ارائه انواع تجهیزات مورد نیاز دارای به یک مقصد مشخص می نوانید با باربری ما

به هر نقطه از شهر پایتخت اگر در آپارتمان هایی بدون  متخصص و آموزش دیده آماده جابجایی انواع بارهای سنگین و نیمه سنگین

 بخواهید تمامی فعالیت می توانید بدون کوچک ترین نگرانی تمامی خدمات حمل بار را از تیم متخصص ما ر زندگی می کنیدآسانسو

فعالیت ها به صورت کامال قانونی بوده و هزینه دریافتی از مشتریان خیلی  هایما به صورت شبانه روزی در تمامی ایام سال می باشد

 زیتکامیون تران -خاور های مسقف  -نیسان بار  -دارای انواع وانت بار  سباربری تهران پار داز سایر باربری ها می باش کمتر

بیرون شهر را دارا می باشند مدیریت و انجام کارها به صورت  و...تمامی وسائط نقلیه استاندارد الزم را برای جابجایی بار داخل شهر و

گرامیان هستیم تا بدون کوچک ترین  این باربری محسوب می شود ما همراه شماهم دیگر از دیگر ویژگی های مثبت  منظم با همکاری

 دبارنامه معتبر وسایل خود را در صحت و سالمت کامل نقل مکان نمایی دغدغه و نگرانی همراه با بیمه نامه و

 نمجهزترین باربری تهرا |باربری تهران پارس 

 

ای قیمت مناسب بر بسته بندی وسایل منزل و اداره در کمترین زمانممکن با ارائه بهترین کیفیت و  سباربری تهران پار

استفاده نمودن از مجهزترین تجهیزات و ماشین های مدرن و پیشرفته جهت  تجهیزات و نیروی کاری که در اختیار شما قرار می دهد

رانندگان با تجربه و آشنا به جاده و مسیر همراه با ارائه  انتقال بار در سطح شهر و حمل بار به سایر شهرستان ها با استفاده از حمل و

 نیمه سنگین از مبدا به مقصد با ماشین بارنامه معتبر سرعت و دقت عمل باال در جهت انتقال وسایل و اثاثیه سنگین و بیمه نامه و

می شود  وانت بار و نیسان بار برای حمل بارهای بزرگ تر از کامیون های بزرگ استفاده اورهای مسقف و روبازهای حمل بار مثل خ

وسایل حساس منزل و چیدمان اثاثیه به بهترین نحو ممکن  دارای پرسنل مجرب و کارآزموده شامل کادر خانم و آقا برای بسته بندی

که یکی از مهم ترین ارکان  وسایل منزل خود را ندارید بهتر است این امر مهم را جمع آوری و بسته بندی اگر وقت الزم را برای

  سباربری تهران پار جابجایی است را به یک باربری معتبر بسپارید

 بهترین تجهیزات و وسایل نقلیه یک اثاث کشی بدون با این شرایطی کامال امن برای مشتریان زمینه ای را فراهم نماید که با توانسته

ا زمان ممکن سرویس های م تنها کافی است با شماره های رند این باربری تماس بگیرید تا در کوتاه ترین دغدغه ای را داشته باشند

 . در اختیارتان قرار بگیرد

 تارائه خدمات با کیفی |باربری تهران پارس 

 

 ارائه خدمات نوین به روزی وفعالیت شبانهمجهزترین باربری در شهر تهران میباشد که توانسته با   سباربری تهران پار

 مناطق تهران دسترسی به این باربری را آسان نماید و شمال در هر ساعت از همشهریان عزیز تهرانی با ایجاد شعبات متعدد در تمامی

بگیرید  خدمات نوین ما بهرهبا تماس با این باربری از  که نیاز به جابجایی وسیله ی سنگین و نیمه سنگین دارید می توانید شبانه روز

منزل از اهمیت باالیی برخوردار  زمان ممکن برای شما مهیا می گردد همان طور که می دانید بسته بندی وسایل خدمات در سریع ترین

صورت نگیرد دچار مشکل جدی در جابجایی و سردرگمی در اسباب کشی پیدا  است که اگر این مرحله از اسباب کشی به درستی

کامالً قانونی داشته و با داشتن تجربه کاری در  نمود پس بهتر است این امور را به باربری به سفارش دهید که دارای فعالیت دخواهی

 ینباشد در این ب کشی موفق شده است فعالیتی کامالً قانونی تضمین شده و ارائه خدمات با کیفیت بسیاری از پروژه های اسباب

یاز کامیونت وانت بار ن است با در اختیار قرار دادن وسایل نقلیه استاندارد مثل خاور نیسانتوانسته  سباربری تهران پار



یک جابجایی و ساخت کشتی بدون دغدغه با کیفیتی را داشته باشید افرادی که  شما را برطرف نماید و شما عزیزان با کمترین هزینه

ده ریزی کامال تنظیم شتوانند همراه با یک برنامهمی های آموزشی را با موفقیت سپری نمودم واین مجموعه فعالیت می نمایند دوره در

میتوانیم در کمترین زمان  خدمات مربوط به بسته بندی را به بهترین شکل ممکن و ایشان را انجام بدهند ما با شروع حرف پروژه

 لباسشویی جاروبرقی فرش مبلمان سرویس خواب را همراه با استفاده از تجهیزات ما مثل ساید بای سایدممکن به وسیله سنگین ش

 مبندی به بهترین شکل ممکن انجام بدهیجابجایی و وسایل مربوط به بسته

 رفعالیت گسترده در سطح شه |باربری تهران پارس 

 

ایت توانسته از با جلب رض رش فعالیت خود در تمامی شعبات تهرانروزی و گستهمواره با فعالیت شبانه  سباربری تهران پار

نظر  های محترم درجابجایی بهترین سرویس ها و خدمات را برای مشتریان و خانواده مشتریان در انجام امور مربوط به حمل و نقل و

یک جابجایی بدون  نمشاوره های رایگا با دریافت بگیرد در صورت نیاز میتوانید با شماره های رند این باربری تماس گرفته و

عزیزان هستیم تا بهترین خدمات مربوط به بسته بندی و جابجایی و همچنین  دغدغه ای را به همراه داشته باشید ما همواره در کنار شما

سته یی برخوردار می باشد بمرحله بارچینی از اهمیت باال چین نمودن بار را برای شما ارائه نمایید معموالً بعد از مرحله بسته بندی بار

چال وسایل سنگین تر مثل یخ کنار همدیگه در پشت وسایل نقلیه کامالً موکت کاری شده اند چیده شوند معموال ها باید به درستی در

ر ت نماشین قرار می گیرند و کارتون های سبکتر معموالً بر روی کارتون های سنگی ساید بای ساید اجاق گاز و غیره در اینده های

داخل خاور به درستی استفاده گردد و به راحتی هرچه  جاگذاری می شوند این روند چیدمان صحیح سبب می گردد که از تمامی فضای

می  فعالیت سباربری تهران پار بسته ها را به منزل و اتاق مربوطه انتقال بدهید افرادی که در تمام تر در مقصد بتوانید

کشی هستند و می توانید به راحتی هرچه تمام تر با اعتماد نمودن  های بزرگ جابجایی است باال در پروژهنمایند دارای سابقه کاری با

  متخصص ما یک جابجایی بدون دغدغه را داشته باشید بر افراد

 امجهز به آخرین تکنولوژی های روز دنی |باربری تهران پارس 

 

که توانسته اند دوره  خدمات نوین باربری در تمامی مناطق تهران همراه با کارگران متخصص و حرفه ای  سباربری تهران پار

گرد هم آمده اند تا با همکاری  سباربری تهران پار تیم حرفه ای های آموزشی را موفقیت هرچه تمام تر سپری نمایند ما و

ر صورت د ین شکل ممکن برای شما عزیزان محیا نمایند تنها کافی استجابجایی را به بهتر همدیگر خدمات و سرویس های اثاث کشی و

بگیرید ما مفتخر هستیم تا در تمامی ساعات شبانه روز آماده  نیاز به بسته بندی و جمع آوری وسایل منزل با گروه حرفه ای ما تماس

ی شده دستررسی به این باربر طق تهران سببشما باشیم وجود شعبات متعدد این باربری با سابقه در تمامی منا ارائه سرویس به

قلیه ن وسیع دارای جدیدترین و به روز ترین تجهیزات جابجایی بوده و دارای وسایل راحتر از سایر باربری های تهران باشد این مجموعه

روز دنیا می باشد ارائه  آنان مجهز به آخرین تکنولوژی های استاندارد مثل خاورهای مسقف و روباز وانت بار نیسان بوده که تمامی

دغدغه و سالمی را خواهید داشت جهت  بارنامه معتبر این تضمین را ایجاد می کند که این اثاث کشی و جابجایی بدون بیمه نامه و

واهید خ تماس بگیرد فقط با یک بار همکاری با این باربری جزو مشتریان دائمی ما سباربری تهران پار جابجایی سریع و مطمئن با

  کامل خدمات بسته بندی ما را دریافت نمایند بود کیفیت کار در انجام امور بسته بندی سبب شده مشتریان با رضایت



 سباربری پردیس ، اتوبار پردی

 

 سباربری پردیس ، اتوبار پردی 

یک روش موثر و کم هزینه و با اطمینان را به شما برای حمل بار شما از پردیس به تمام نقاط پردیس و ایران ارائه می سباربری پردی

 یک راه حل موثر جهانی و کم هزینه به رفع تمام نیازهای حمل و نقل زمینی خود ارایه میدهد. یساتوبار پردیس و باربری پرد دهد .

از طریق یک شبکه جهانی بنام وب سایت زرین بار در بستر اینترنت جهانی به شما مردم شریف پردیس و ایران خدمات  باربری پردیس

 .ارایه می دهد

 یباربری پردیس ، اتوبار پردیس : تیم کار

  ارایه انبار موقت

 راتوبار پردیس و باربری پردیس و اتوبار زرین با

 برای وسایل منزل |کوچک  |کانتینری  |موقت  |اجاره انبار 

 هبا مجوز رسمی از اتحادی

  13024شماره ثبت : 

 

 نتمام نقاط تهرا

 با  " صد تا صفر "  زرین بار تهران هلدینگ ارائه خدمات اثاث کشی منزل

 نتهرا بار زرین
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 یبسته بندی اثاثیه منزل و لوازم ادار 

 انظافت منزل در مبد 

 ربارچینی لوازم منزل در خاو 

 یحمل و نقل درون شهری یا برون شهر 

 اگر قصد مسافرت و یا انبار موقت لوازم خود رو دارید "ر موقت در صورت نیاز ارائه انبا 

...." 

 تخلیه در مقصد  

 (لوله بازکنی و رفع گرفتگی احتمالی لوله ها در مقصد ) اعزام نیرو 

 (نظافت منزل شما در مقصد در صورت درخواست )اعزام نیرو 

 تخلیه اثاثیه و بازکردن وسایل و نصب دوباره در مقصد  

 دیگر نگرانی باربری پردیس در سراسر پردیس و ایران قابلیت حمل بار شما رو دارد . چهار گوشه ایران ، با تیم دیسباربری پر 

با مجوز رسمی از اتحادیه حمل و نقل تهران از حرفه ای ترین راننده ها و بارچین ها و بسته بندی ها برای حمل  باربری پردیس ندارد.

رای تامین حمل و نقل کامل درب به درب و ترخیص کاال از گمرک در همه زمان ها فراهم می کند. فن و نقل و ارایه خدمات باربری ب

 .مورد نظاره قرار دهید GPS آوری های جدید بوجود آمده این این امکان را به ما می دهد که باربری های خود از طریق سیستم

 لل و نقل و تحویل در محباربری پردیس ، اتوبار پردیس :بسته بندی لوازم منزل و حم

قابلیت حمل و نقل های متعدد انواع بار و تجهیزات و لوازم تولیدی شما رو با حمل بهترین وساءط حمل و نقل بروز )  باربری پردیس

بندی  بر ، بستهنیسان ( با مدل های باال و بیمه نامه های دولتی همراه با تدارکات آن ) اعم از بار چین ، بار – وانت – کامیون – کامیونت

 .( را دارد

 :باربری پردیس ، اتوبار پردیس : مدیریت موارد فاسد شدنی 

برای حمل انواع مختلف بارها و اثاثیه امکانات ویژه دارد. اگر در بین بارهای شما مواد فاسدشدنی مثل انواع محصوالت  باربری پردیس

ره هستش تیم بسته بندی لوزام زرین بار تمام این موارد را در نظر می فاسد شدنی مانند ، گوشت تازه، محصوالت لبنی، شکالت و غی

 .گیرد . و همیشه به پرسنل خود تاکید کرده است که برای رضایت مشتری و انجام نحوه درست کار این موارد را در نظر بگیرند

 هباربری پردیس ، اتوبار پردیس : خدمات ویژه و مدیریت پروژ

م پروژه ی حمل و نقل شما انواع راه حل های مفید را ارایه می دهد . راه هایی که امنیت ، آرامش ، صرفه برای انجا باربری پردیس

 .جویی در وقت و هزینه برای شما عزیزان فراهم می آورد

 : ما اخالقی منشور و باربری پردیس ، اتوبار پردیس 

یت حق الناس ، رعایت حق مشتری ، ادب و خوش اخالقی تمام رضایت مشتری ؛ اخالق مداری ، صداقت در کار ، رعا باربری پردیس

 .پرسنل را سرلوحه ی خود قرار داده است

 :باربری پردیس ، اتوبار پردیس نمودار ارسال 



به راحتی می توانید این حمل و نقل های شخص  اتوبار پردیس ،C به نقطه B بر اساس و مایل به ارسال کاال از نقطه A اگر شما در نقطه

 .ثالث و توزیع اتفاق برای شما را انجام دهد

 :وجهی چند نقل و حمل باربری پردیس ، اتوبار پردیس 

اتوبار و وانت بار و نیسان بار سیستم حمل و نقل چند وجهی دارد و می تواند همزمان نیازی های شما رو به باربری و  باربری پردیس

 .و بسته بندی را ارایه دهد. به صورت شبانه روزی و همراه با بیمه نامه دولتی و مجوز رسمی از اتحادیه مربوطه و حمل و نقل تهران

 سباربری پردیس ، اتوبار پردی

دارای مجوز که خیال شما رو از امنیت اثاث شما زرین بار تهران اگر دنبال یک اتوبار و باربری نوین ومهم تر از همه  اتوبار پردیس

و بسته بندی اثاثیه منزل . باربری پردیس همراه  اتوبار پردیس تماس بگیرید . متخصص هست در با باربری پردیس راحت کند با

 ار به اصفهان ،شماست برای حمل بار شما از منطقه پردیس به سراسر تهران و کشور حمل بار از پردیس به رشت و گیالن ، حمل ب

حمل بار از پردیس به شیراز ، حمل بار از پردیس به کیش ، حمل بار پردیس به زنجان باربری پردیس همراه شماست برای حمل بار 

شما از منطقه پردیس به سراسر تهران و کشور حمل بار از پردیس به گلستان ، حمل بار به آبادان ، حمل بار از پردیس به اردبیل ، 

 ناز پردیس به مشهد ، حمل بار پردیس به قم و کال به تمام مناطق تهران و ایرا حمل بار

 ی با بخواهید دارد مجوز هم که تهران بار زرین  اتوبار باربری پردیس بسته بندی و اثاث کشی منزل و حمل بار و کارگر خالی را از

 بسپارید . اتوبار زرین تهران باربری پردیس ن و ارگان ها را بهسازما لوازم و منزل لوازم ای حرفه بسته.  هستیم شما کنار در تماس

شعبه در منطقه پردیس دارد . که تضمین یک اثاث کشی و حمل بار را به تمام نقاط تهران و ایران را دارد با تجهیزات کامل از نظر 

ای کامیونت ها و کامیون های مجهز به کارتن و دار اتوبار پردیس وسائط نقلیه دارای خاورهای مسقف و رو باز دارای وانت و نیسان و

 .موکت کاری شده دارای بیشمار پتو می باشد 

 همرحل 3در  اتوبار و باربری پردیس



  

 رسته بندی لوزام منزل و یا بایک ( ب

 ردو ( حمل و نقل و جابه جایی اثاثیه و یا با

 دسه ( نصب و راه اندازی و چیدمان دوباره در مقص

 سباربری پردیس ، اتوبار پردی

 پردیس متخصص حمل اثاثیه خانه و محل کار و سازمان ها و شرکت ها با دارا بودن مجوز اتحادیه می باشد. و باربری اتوبار پردیس

 تنها اتوباری است که شما می توانید تمام نیازهای مربوط به حمل و نقل و جابه جایی اثاثیه منزل خود را برطرف نمایید. و با خیال راحت

به فکر جابه جایی اثاثیه خود باشید . اتوبار پردیس همواره به فکر این است که چطور می تواند بدون نفص و بدون هیچ گونه مشکلی 

یه و سایل و بارهای مشتریان گرامی را جابه جا نماید. باربری پردیس با تجهیزات عالی و خوب در کنار شماست برای بسته بندی اثاث

رویایی و حرفه ای توسط کادری حرفه ای و عالی . اگر به نظر شما یک باربری خوب باید وسایل حمل و نقل و بسته بندی و همچنین 

 .اید در جواب شما بگوییم که اتوبار و باربری پردیس ان را داردکارگران خوبی داشته باشد ب

 سباربری پردیس ، اتوبار پردی

زرین بار تهران یکی از بهترین اتوبار تهران که دارای مجوز از اتحادیه اتوبار داران تهران می باشد. اتوبار پردیس  اتوبار پردیس با

عالی بی نظیر با نیروی عالی در کنار شماست. ما همراه شما هستیم عالی ترین ها رو برای شما همراه شما برای یک حمل بار و اثاثیه 

کنیم. اطمینان و امنیت را برای فراهم آوریم . با باربری پردیس دیگر نگران آسیب رساندن ، سرقت و هر گونه نگرانی به لوازم خود 

یم و می دانیم تمام امور ما دارد رصد می شود . اتوبار و باربری پردیس هدفش نباشید . چون ما تعهد دادیم که برای مردم بهترین باش

این است با راهنمایی ها و پیشنهاد های همشهری های تهرانی ، آرامش رو برای شما فراهم آورد. ما در کنار شما هستیم برای یک 

  رکشی حرفه ای و کم دردسر .حمل و نقل عالی و کم استرس . باربری پردیس برای شما فراهم می کند یک با



 سباربری پردیس ، اتوبار پردی

اگر نیاز دارید به یک باربری و اتوبار با مجوز رسمی که خیالتان از بابت امنیت اثاث کشی منزلتان راحت باشد حتما با ما تماس 

پردیس  باربری -اثاث کشی منحصربفرد  بگیرید.اتوبار پردیس با کادر مجرب و متعهد و با ایمان و خوش اخالق همراه شماست برای یک

با سابقه ی طوالنی در کنار شماست. با باربری  -نیسان  -وانت  -کانتینر  -کامیون  -با دارا بودن امکانات عالی و از جمله کامیونت 

ای س ارامش و امنیت را برزرین بار ما باشید برای یک اثاث کشی رویایی و اروپایی . اتوبار پردیس با سالها تجربه کاری و عالی احسا

فه رشما به ارمغان می آورد. اتوبار پردیس برای جابجایی بار از تمام نقاط تهران برای تمام نقاط تهران یا ایران . با بسته بندی عالی و ح

نار رفه ای در کای همراه با پتو و لوازم حرفه ای بسته بندی و کادر متخصص بسته بندی. باربری پردیس با کارگرانی با اخالق و ح

 .شماست . با وسائط نقلیه ی حرفه ای در کنار شماست با تجهیزات حرفه ای در کنار شماست 

 سباربری پردیس ، اتوبار پردی

ر ااگر نیاز دارید به یک باربری و اتوبار با مجوز رسمی که خیالتان از بابت امنیت اثاث کشی منزلتان راحت باشد با ما تماس بگیرید. اتوب

باربری پردیس با دارا بودن امکانات  -یس با کادر مجرب و متعهد و کاری و دلسوز همراه شماست برای یک اثاث کشی زیبا و عالی پرد

با سابقه ی طوالنی در کنار شماست. با باربری ما باشید برای یک  -کانتینر -کامیون  -کامیونت  -نیسان بار  -عالی و از جمله وانت بار

عالی . اتوبار پردیس با سالها تجربه کاری و عالی احساس ارامش و امنیت را برای شما به ارمغان می آورد. اتوبار  اثاث کشی زیبا و

ه فپردیس برای جابجایی بار از تمام نقاط تهران برای تمام نقاط تهران یا ایران . با بسته بندی عالی و حرفه ای همراه با پتو و لوازم حر

خصص بسته بندی. باربری پردیس با کارگرانی با اخالق و حرفه ای در کنار شماست . با وسائط نقلیه ی حرفه ای بسته بندی و کادر مت

ای در کنار شماست با تجهیزات حرفه ای در کنار شماست . با نیروی عالی در کنار شماست. ما در کنار شما هستیم بهترین ها رو نصیب 

ا باربری پردیس دیگر نگران خدایی نکرده سرقت و یا آسیب رساندن به لوازم خود نباشید شما کنیم. امنیت را برای فراهم آوریم . ب

 ی. چون ما تعهد دادیم که برای مردم بهترین باشیم . اتوبار و باربری پردیس امید دارد با راهنمایی ها و ارشاد شما ، بهترین ها رو برا

کشی بی دغدغه و عالی . باربری پردیس برای شما فراهم می کند یک بارکشی  شما فراهم آورد. ما در کنار شما هستیم برای یک اثاث

 .عالی و حرفه ای 

 باربری با سابقه در پردیس 

دیگر  مکان آیا قصد دارید در کوتاهترین زمان ممکن وسیله ای که از قسمتی از شهر به اتوبار در پردیس حمل و نقل اثاث و وسایل با

های مجموعه ما استفاده نمایید در کوتاه  سباربری زرین در پردی زرای راحتی و ایمنی در حمل ونقل انقل مکان دهید ؟ بهتراست ب

کند ارسال  شما تیم ما در محل مورد نظر حاضر شده و اقدام به سرویس دهی به مشریان می ترین زمان ممکن بعد از پایان تماس

می باشد شما عزیزان متناسب به نیاز خود می توانید تعداد کارگران  ین مجموعهکارگر به همراه باربری پردیس از دیگر امتیازات بارز ا

وانت یک ماشین  سباربری در پردی حرفه ای با خود را از ما بخواهید حمل و نقل اثاثیه منزل همراه با یک بارچینی کامال درخواستی

شهری از آن استفاده می شود این ماشین به عنوان سریع صورت درون  حمل و نقلی به حساب می آید و معموال برای جابجایی بار به

سرویس ها و خدمات مناسبی را  حمل و نقل محسوب می باشد این مجموعه با خدمات رسانی شبانه روزی در تالش است ترین ماشین

 درخواست وصا در شهر تهرانامروزه به علت فراوانی حمل بار از نقاطی به نقطه دیگر مخص در اختیار شهروندان عزیز تهرانی قرار دهد

گروه حرفه ای ما با در اختیار  افزایش پیدا کرده و روزانه درخواست ها در جهت رفع این نیاز بسیار می باشد اتوبار در پردیس به

 نیاز شما در راستای دسترسی راحت ارائه خدمات سریع همراه با قیمتی و نرخی داشتن تعداد باربری پردیس های باال جهت رفع

 – ناهارخوری میز – ساید سایدبای –گاوصندق  مناسب همراه شما بوده تا لبخند رضایت را تقدیم شما نماید . حمل و نقل انواع

 ...و فرش –آشپزخانه  وسایل – لباس کمد – زیرتلویزیون



  

 باربری در منطقه ی پردیس 

و نیاز شدن نیاز خانواده  به صورت درون شهری همراه با کارگران مجرب امروزه به دلیل مشغله کاری متعدد حمل بار سباربری در پردی

اجناس کار حمل و نقل درخواسب بسیاری را به همراه دارد برای حمل راحتی  ها به وسایل و افزایش روز افزون جمعیت و تنوع در

ا مبسپارید در کنار شما هستیم تا به نیازهای ش  سباربری در پردی بهتر است این کار را به تیم حرفه ای و رانندگان باتجربه اجناس

ح های برنامه یزی صحی کلیه اجناس شرکت های پخش همراه با قیمتی ارزان مطابق با نرخ اتحادیه شیوه پاسخی مثبت بدهیم حمل بار

 سباربری در پردی سالم و فعال همراه با اخالقی شایسته همراه با ماشین حضور به موقع ماشین حمل در محل مورد نظر ارسال کارگر

سایت رسمی در اینترنت و شبکه های مجازی دسترسی  تمامی مناطق تهران همراه با شماره های رند دارای وب دارای شعبات متعدد در

ر تهران انتقال انواع بار به سای و نقل کاالهای اداری و تجاری حمل و نقل اثاثیه و بار با باربری پردیس آسان مشاوره رایگان برای حمل

اال را ب پردیس تهران دیگر نیازی نیست برای حمل بار درخواسب ماشین های بزرگ با هزینه اربریشهرستان ها همراه با بیمه نامه با ب

شما خدمات ارزشمندی را تقدیم شما نماییم رضایت مندی  درخواست کنید در کنار شما هستیم تا با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی

مجموعه موفق و پایبند پاسخی  ا تکیه بر این امر مهم تواسته ایم با یککاری خود قرار داده ایم و همواره ب مشتریان در اولویت های

تماس بگیرید حمل انواع بار سبک و سنگین به تمامی نقاط  سباربری در پردی با درست به نیازهای مشتریان بدهیم کافی است تنها

ی بارچینی بار در پشت باربری پردیس جابجای پتو در تجهیزات بسته بندی ویژه و رانندگان با تجربه استفاده از طناب و تهران همراه با

  بدون دغدغه با باربری پردیس تهران

 

لوله  | نظافت منزل | بسته بندی اثاثیه منزل | نیسان بار | وانت بار | خاور

 اجاره انبار|  بازکنی

 لوله بازکنی تهران | بسته بندی اثاثیه منزل | باربری در پردیس |  باربری در رسالت |  باربری در پیروزی

 باربری ارزان در پردیس
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https://www.zarinbartehran.ir/bastebandi/
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https://www.zarinbartehran.ir/nezafat/
https://www.zarinbartehran.ir/lolebazkoni/
https://www.zarinbartehran.ir/lolebazkoni/
https://www.zarinbartehran.ir/lolebazkoni/
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https://www.zarinbartehran.ir/anbar/
https://www.zarinbartehran.ir/frieght/freight-pirozi
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https://www.zarinbartehran.ir/frieght/freight-resalat
https://www.zarinbartehran.ir/frieght/freight-tehranpars
https://www.zarinbartehran.ir/frieght/freight-tehranpars
https://www.zarinbartehran.ir/frieght/freight-tehranpars
https://www.zarinbartehran.ir/frieght/freight-tehranpars
https://www.zarinbartehran.ir/bastebandi/
https://www.zarinbartehran.ir/bastebandi/
https://www.zarinbartehran.ir/lolebazkoni/


باربری پیشتاز همراه با سابقه  باربری تهران خدمات بین شهری ) حمل بار به شهرستان ها ( / کارگران مجرب در  سباربری در پردی

 همراه با شعبات متعدد در حوالی محل زندگی شما / شماره تماس های رند  سباربری پردی کار در پروژه های بزرگ در شهر بزرگ

رای ببه همراه جدول زمان بندی دقیق  شیوه خدمات رسانی زرین بار تهران این باربری دارای چارت برنامه ریزی دقیق  ساتوبار پردی

ولی و کامال اص همکاری برای یک اثاث کشی به صورت کامال حرفه ای همراه با شیوه های مدرن انواع بسته بندی و تقسیم کار بین تیم

کریستال می باشد این باربری برای باال بردن ضریب ایمنی در حمل  با رعایت نکات مهم در بسته بندی انواع کاالی و وسایل شکستنی و

متناسب با ابعاد و اندازه خود در  کارتن های مخصوصی را برای وسایل شما تدارک دیده تا هر وسیله به صورت دقیق و چنین وسایلی

ده روزنامه استفا و گیر ضربه های فوم –خالی بین وسایل در داخل کارتن از حوله های نرم  جای خود قرار بگیرند برای پر نمودن فضای

خود توسط کارشناسان مخصوص بارچینی در پشت ماشین های جدید و  یل به تریت وزن و اندازهمی کنند بعد از بسته بندی ، وسا

بار چیده و بارچین می شوند این  شده اعم از خاورهای روباز و مسقف وانت بار با سیستم های استاندارد نیسان کامال موکت کاری

وسایل  که در مسیر های طوالنی و در پیچ و خم های بین راهیگونه ای چیده می شود  چیدمان و بارچینی کارتن های اثاث کشی به

 تمامی شناسایی و  با آشنایی کامل به تمامی مناطق پردیس پردیس حمل و نقل بدون کوچک ترین شکستگی به مقصد مورد نظر برسند

ا که مستجر هستید و قرار است ساالنه جابج ای اثاث کشی وسایل شما انتخاب می کند دیگر نگران اینبهترین مسیر ها را بر ها خیابان

یه شما اثاث که در اولویت اول از ایمنی وسایل شما حفاظت کنیم و بدون دغدغه روحی و جسمی شوید نباشید ما در کنار شما هستیم

تماس بگیرید ما خدمت  باربری زرین تهران با شماره های ثابت ا بردارید وشما را به منزل جدید انتقال دهیم پس بهتر است گوشی ر

شما عزیزان بوده که در عملکرد ما سازنده بوده و توانسته ایم در این عرصه  گذار همیشگی شما هستیم و این انتقادات و پیشنهادات

ساعته این شرکت باربری را همواره  42رسانی  فقیت برسیم شیوه های اجرای نوین عملکردهای سازنده در خدمات و سرویسمو به

رسانی می باشند دارای  قرار داده تمامی عوامل و کارکنانی که در این شرکت باربری در حال خدمت شرکت های باربری پیشتاز سایر

 رضایت شما را جلب نمایند حمل بار های اداری و تجاری به سایر شهرستان ها اخالق نیکو و شایسته بوده اند و همواره در تالشند

و شکستگی وسایل می توانید تمامی خسارات های  همراه با بیمه نامه و بارنامه معتبر در صورت بروز هرگونه مشکل در حمل و نقل

بوده / شبانه روزی / درون  یافت نمایید هزینه های حمل و نقل و نرخ اثاث کشی متناسب با نرخ اتحادیه ده را از شرکت باربری دروار

 روانت بار / کامیونت با / خاور / نیسان بار / vip شهری / برون شهری / سرویس

 

بزرگ ترین باربری همراه با کادری مجرب و سابقه کار در بسیاری از پروژه های بزرگ اثاث کشی در سطح شهر بزرگ  باربری پردیس

ای ه ه استاندارد همراه با وانتدارای انواع مدرن ترین و مجهزترین وسایل نقلی سپردی در  باربری تهران شرکت کامال پیشرفته

نیسان های باربری جهت حمل و نقل وسایل و بارهای سبک و  باربری به همراه تعداد کارگران مشخص متناسب با نیاز مشتریان عزیز و

 عبور از مسیرهای کم ترافیک و به همراه سپردی قحرفه ای و با دارا بودن رانندگان آشنا به مسیر و تمامی مناط سنگین به صوت کامال

جمله سرویس های  جهت بسته بندی و حمل و نقل کارتن ها بکارگیری پتوهای نرم و پرزدار ) از بهترین بارچین ها و قوی ترین تیم

http://www.zarinbartehran.ir/
http://www.zarinbartehran.ir/
http://www.dictionary.com/browse/freight
http://www.dictionary.com/browse/freight
https://en.wikipedia.org/wiki/Freight_transport
https://en.wikipedia.org/wiki/Freight_transport
https://en.wikipedia.org/wiki/Cargo
https://en.wikipedia.org/wiki/Cargo


هری و درون و تجاری و وسایل شکستنی در حمل و نقل های بین ش رایگان باربری تهران ( جهت پیچیدن و ایمن سازی کاالها اداری

 بزرگ می باشند برای حمل چنین حمل وسایلی از قبیل : کمد های دکوری بوفه هایی که دارای شیشه شکستنی و شهری بخصوص برای

ای زیاد ه بیشتری به عمل بیاید بخصوص برای خانواده هایی که در ساختمان هایی با پله وسایلی که دارای شیشه می باشند باید دقت

ها باید محکم در جای خود بسته بشوند تا با حرکت ماشین های  ای حمل نکاتی که باید توجه کنید : درب ها و شیشهزندگی میکنند بر

شدن یا ترک خوردن شیشه ها می  شکسته باعث امر این زیرا نشود وارد ها آن به ای ضربه(  مسقف خاورهای –بار  حمل قل ) وانت

 همچنین ضربه گیرو فوم های مخصوص اثاث کشی کمک بسیاری در این امر می کند م وشود استفاده از چسب های نواری سیاه و محک

حساس و شکستنی و مهم خود را توسط یک باربری  الزم به ذکر است اگر قصد جابجا کردن چنین وسایلی را دارید بهتر است اثاثیه

 مشکل در حمل و نقل و تا در صورت بروز هرگونه مودهجابجا نمایید باربری که وسایل شما را بیمه ن مظمئن و شناخته شده و معتبر

هزینه آن را به شما برگرداند. تیم حرفه ای با روحیه همفکری و همکاری  شکستن یا از بین رفتن وسایل خود تعهد کند که خسارات و

بسته بندی های وسایل بزرگ و ریز  شهری و جابجایی همراه با دارای سابقه باال و موثر در زمینه باربری های درون شهری و برون باالی

دهد داشتن یک هدف  ارزنده ای را در اختیار مشتریان عزیز و خانواده های محتریم تهرانی قرار آشپزخانه توانسته است خدمات

 یبه خصوص در کارهایی که قرار است چندین نفر با همکاری هم کار مشخص و متمرکزشدن در هر زمینه ای و برای شروع به هرکاری

بشمار می آید و توجه به این امر از لزومات  الزم و ازجمله مسائل مهم به شمار می آید هدف در هر کاری پایه و اساس آن را آغاز کنند

اختیار شما عزیزان قرار  توانسته با یک برنامه ریزی با هدفی مشخص خدمات و سرویس های مناسبی را در  ساتوبار پردی می باشد

بزرگ ترین امتیازات این باربری محسوب می شود و همین امر سبب گردیده  اعته و بخصوص در روزهای تعطیالت ازس 42دهد افعالیت 

 . ساله به تعداد مشتریان این باربری افزوده شود هر

گین و یل سنرابطه با حمل و نقل انواع وسا در خدمت شما عزیزان می باشد تا در صورت نیاز و یا برخورد با مشکلی در باربری پردیس

نیاز خود را برطرف سازید این باربری دارای نرخ ثابت  باربری پردیس تنها با یک تماس با سبک به صورت درون شهری و برون شهری

می توانید قبل از هرگونه اثاث  هایی مه از مشتری و خانواده های عزیز دریافت می کند ثابت بوده شما گرامیان بوده و تمامی هزینه

بهره مند شوید مجهز به انواع وسایل بسته بندی و جابجایی همراه با کارگران و تیم حرفه  راتوبا کشی و جابجایی از مشاوره رایگان این

در خدمت شما  انواع خاورهای مسقف و جادار انواع بارچین های حرفه ای با کادری زبده و با اخالق با سیستم حمل و نقل نوین ای

 .عزیزان هستیم

 اتوبار پردیس 

 

رابطه با حمل و نقل انواع وسایل سنگین و  در خدمت شما عزیزان می باشد تا در صورت نیاز و یا برخورد با مشکلی در باربری پردیس

ت اربری دارای نرخ ثابنیاز خود را برطرف سازید این ب باربری پردیس تنها با یک تماس با سبک به صورت درون شهری و برون شهری

می توانید قبل از هرگونه اثاث  هایی مه از مشتری و خانواده های عزیز دریافت می کند ثابت بوده شما گرامیان بوده و تمامی هزینه

یم حرفه تبهره مند شوید مجهز به انواع وسایل بسته بندی و جابجایی همراه با کارگران و  اتوبار کشی و جابجایی از مشاوره رایگان این

انواع خاورهای مسقف و جادار انواع بارچین های حرفه ای در خدمت شما  با کادری زبده و با اخالق با سیستم حمل و نقل نوین ای

 .عزیزان هستیم

  اتوبار پردیس

 اتوبارپردیس  |باربری پردیس 

 

ی راهنمایی شما در آن قرار داده ایم تا شما یک وب سایت را طراحی کردیم توضیحات الزم را برا باربری ما در جهت ارایه خدمات

عزیزان بتوانید هرچه در توان دارید را به کسب اطالعات کافی بپردازیم شما با شماره هایی که در سایت قرار داده ایم با ما تماس 

  بگیرید ما راهنمایی های الزم اعم از



 لنرخ حمل و نق 
 دمقدار باری که می شود جابجا کر 
 یه که نیاز شما را برطرف می کندنوع وسیله نقل. 

با سیستم بسیار قوی و کارآزموده آماده ارئه  باربری پردیس خالصه تمام اطالعاتی که شما نیاز دارید را در اختیار شما قرار می دهیم

چکی ائیم اگر بار کوخدمات به اشخاص حقیقی و پردیس می باشد ما بر آن هستیم تا نیاز های شما عزیزان را به هر نحو ممکن برطرف نم

دارید که نیاز دارید از یک منطقه از تهران به منطقه ی دیگر و یا از تهران به دیگر شهرستان منتقل شود ما در کنار شما عزیزان 

دمت خهستیم با ما تماس بگیرید با شماره هایی که در داخل وب سایت به آن اشاره کرده ایم باربری زین بار تهران با مجوز اتحادیه در 

 .شما عزیزان می باشد

  باربری پردیس

دارای مجوز رسمی از اتحادیه باربری تهران به  باربری پردیس به صورت شبانه روزی در خدمت شما عزیزان می باشد باربری پردیس

زمینه آماده ایم تا صورت مجهز آماده ارئه خدمات برتر حمل بارهای کوچک شما از مبدا به مقصد می باشد ما با سال ها تجربه در این 

با  ردیسباربری پ شما عزیزان را به بهترین نحوه ممکن یاری رسانیم با ما باشید تا دیگر نگران حمل و نقل بارهای کوچک خود نباشید

دارا بودن کادری قوی و زبده و کاردان در خدمت شماست با شناخت کافی از کلیه مناطق تهرا چه مناطق شمال تهران چه مناطق شرق 

 :و یا غرب و مرکز و جنوب تهران با ارائه قیمت های اتحادیه ما برای انواع بارهای ریز و کوچک شما اعم از 

 تلویزیون  
 نمبلما 
 کمد  
 پوشاک  
 یخچل  
 ساید بای ساید  
 و غیره  

این است که هدف و سرمشق و سرلوحه ی کارما فقط کسب رضایت در  باربری پردیس طرح و برنامه ی ویژه داریم سیستم حمل و نقل

مشتری می باشد ما تالش می کنیم هرچه در توان داریم را برای انجام فرایند کار شما انجام دهیم باربری تهان با کادری زبده و با 

 زاخالق با سیستم حمل و نقل نوین اعم ا

 وانت  
 نیسان  
 خاور  
 کامیونت  
 کانتینر  

 .سته بندی حمل و نقل نصب و راه اندازی در خدمت شما باشددر جهت ب

 :باربری پردیس 

باربری و اتوبار زرین بار تهران با مجوز از اتحادیه در خدمت شما عزیزان برای ارئه خدمات حمل اثاثیه منزل حمل اثاثیه حمل جهیزیه 

م موسسات مالی و اعتباری ، حمل هرگونه بار ریز و درشت بسته ،حمل لوازم اداری، حمل لوازم سازمانی ، حمل لوازم ارگانی، حمل لواز

بندی لوازم منزل ، نظافت منزل در تمام مناطق تهران شرق شمال مرکز جنوب غرب تهران ما در کنار شما عزیزان هستیم تا بتوانیم 



ا به مقصد برسانیم ما می دانیم دغدغه جدیدترین روش های بهینه و ارزان و کم ریسک پذیر جابجایی حمل و نقل لوازم خانگی مردم ر

اثاث کشی منزل جز دغدغه های زیاد همه مردم تهرانی می باشد هم هزینه زیاد آن از آن مهم تر ترس از وارد شدن صدمه به لوازم 

 دما نگران نباشیآشپزخانه پذیرایی دکوراسیون ویترین لوستر ها و غیره .. می دانیم که شما عزیزان را به دلهره خاصی می اندازد ا

 هدر خدمت شما عزیزان است با مجوز رسمی از اتحادیه باربری تهران با سال ها تجرب نباربری زرین تهرا

  اتوبار پردیس

 تجهیزات عالی  
 وسائط نقلیه به روز مسقف  
 که دارای کارتن ها و پتو های مخصوص نگهداری  
 یبارچین های حرفه ا 
 رانندگان زبده  

م که دیگر نگران حمل اثاثیه خود نباشید از هر نقطه از تهران به نقاط دیگر تهران پایتخت و دیگر شهرستان های در کنار شما هستی

منصف با تجربه از همه اتوبار و  یباربر ایران عزیز با یک تماس دریافت مشاوره های الزم و رایگان می توانید جهت بهره گیری از یک

مجوز اتحادیه دارای سال های زیاد تجربه دارای نیروی مخصوص بسته بندی دارای نیروی  مهم تر دارای جا ومکان مشخص دارای

 ما بهترین نیروهای باربری زرین بار تهران مخصوص نظافت و بهداشت در خدمت شما عزیزان هستیم تا بهترین روش های باربری در

ف و جادار انواع بارچین های حرفه ای ئر خدمت شما عزیزان خود را برای کسب رضایت شما به مل اعزام می کنیم انواع خاورهای مسق

 .می باشد

 :اتوبار پردیس 

با کادری نوین و با تجهیزات عالی به همراه کارگران و نیروی کار بلد و زبده به همراه مجوز از اتحادیه دارای دفتر و مکان  اتوبارپردیس

ر با سالها سابقه و تخصص د باربری پردیس ها را برای شما فراهمم کنیمثابت به همراه شماست ما در کنار شما هستیم تا بهترین 

زمینه مل و نقل و باربری وبسته بندی اثاثیه منزل برای ایفای نقش خود در زمینه باربری و حمل و نقل در کنار شما عزیزان می باشد 

راه باشید ما در کنار شما هستیم تا بهترین ها را برای شما اگر در گوگل به دنبال یک باربری دارای مجوز از اتحادیه می گردید با ما هم

عزیزان فراهم کنیم از آنجایی که ما با توجه به شناختی که کار و سختی های کار بسته بندی اثاثیه منزل داریم و این که می دانیم شما 

ثاثیه و لوازم خانگی شما به نحو احسن و در عزیزان خیلی نسبت به وسایل گرانبهای خود حساسیت دارید و دوست دارید که لباس و ا

سالمتی کامل جابجا شود لذا ما با توجه به تمام این صحبت ها در کنار شما عزیزان هستیم فقط کافیست که یک بار تماس بگیرید و از 

 .خدمات باربری زرین بار تهران استفاده نماید باربری زرین بار تهران همراه شماست

در خدمت شما عزیزان می باشد تا در صورت نیاز و یا برخورد با مشکلی در رابطه با حمل و نقل انواع وسایل  حمل و نقل پردیس

سنگین و سبک به صورت درون شهری و برون شهری تنها با یک تماس با باربری شمیران نو نیاز خود را برطرف سازید این باربری 

مشتری و خانواده های عزیز دریافت می کند ثابت بوده شما گرامیان می توانید قبل دارای نرخ ثابت بوده و تمامی هزینه هایی مه از 

از هرگونه اثاث کشی و جابجایی از مشاوره رایگان این باربری بهره مند شوید مجهز به انواع وسایل بسته بندی و جابجایی همراه با 

 حرفه های بارچین انواع جادار و مسقف خاورهای انواع نقل نوین و حمل سیستم با اخالق با و زبده کادری با کارگران و تیم حرفه ای

 . هستیم عزیزان شما خدمت در ای

 



  

  :اتوبار پردیس

این قیمت باربری نه تنها برای  . از مهم ترین عوامل در باربری ها که از هم متمایز کردن قیمت باربری است یکی

اث کشی هست . یک توصیه دارم برای مستاجران که گول اث باربری و مستاجر هم حائز اهمیت هست که در حال

وه در نح نخورند که هر ارزانی و یا قیمت پایین حتما یک علت دارد و بی دلیل نیست شاید قیمت های پایین را

ولی همیشه حواستان باشد که بخاطر یه  انجام کار نوع رفتار با شما و هزاران دلیل دیگه دارد این ارزونی ،

منزلتان را به هشان صدمه و یا خسارت بزنیم که جبران ناپذیر باشد و  م اثاث منزلتان و وسایلدرصدنسبی ک

مامی در باربری پردیس ت جا به جایی پشیمانی برای شما بماند به مشتریان گرامی این نوید رو می دیم که بعد از

مسافت جابه جایی مبدا و مقصد ارتباط دارد یکی از عوامل  قیمت ها به نرخ اتحادیه هست البته بخشی از آن به

تمامی این  و یا تعداد کارگران که شما را یاری می کنند که جابه جایی صورت می گیرد قیمت حجم و وزن کاال

 . قیمت ها دخیل است

  : از از عواملی که در قیمت دخیل است که در ادامه مطلب برایتون توضیح می دم این موارد عبارت اند

نیاز دارید برای این که  و وزن کاال: این مورد خیلی مهم است زیرا که معلوم شود که شما به په ماشینی حجم

کنید که یک بار و یا اثاث منزلی دارید که حجم و وزن  متوجه این مورد بشین یک مثال می زنم که شما فرض

راتب م اور و یا کامیونت آن رو جا به جا کنیم بهنیسان هستش بعد شما آن بار رو با خ کاالی شما به نسبت یک

خواهد شد. حتما حتما در انتخاب دستگاه  معلومع که هزینه اضافی برای ما در راه دارد و برایمان گران تموم

 .باشید که هزینه اضافی برایتان نداشته باشد مورد نظر دقت یادی را باید داشته

ر دارد به عنوان مثال اگ د هستش که در تعیین قیمت تاثیر بسزاییاز مواردهای دیگر مسافت مبدا و مقص یکی

مسافت طی شده هزینه های نختلفی دارد و حتما قیمت و کرایه  جا به جاییتان از محله تجریش به پاسداران باشد

 تاثیر هستش و حتما با مسافت تعیین می شود . موارد های دیگر هم در قیمت دخیل است و باربری متناوب

 . ر هستنگذا

دیده این باربری جز  بار و اثاثیه در سطح شهر همراه با تیمی متخصص دارای کارگران مجرب و آموزش حمل ساتوبار پردی

که آماده ارائه خدمات جابجایی و اساسی و حمل وسایل اداری به هر  بزرگترین شرکت های حمل و نقل در سطح شهر تهران میباشد

باشد کیفیت انجام کار و خدمات از جمله  اصلی این باربری ارائه خدمات و حمل بار بین شهری می تهران می باشد تخصص نقطه شهر

ابجا مشخص ج می گردد شما می توانید بدون هیچ گونه نگران اسباب و اثاثیه خود را به محل های برجسته این باربری محسوبویژگی

ها در کوتاهترین زمان ممکن با بهترین کیفیت خصوصی و دولتی فروشگاه ن هاینمایید ما همواره آماده جابجایی منازل اداره جات سازما

نوین و  گیرد و از تجهیزاتطبق روش های نوین و به صورت روش های اروپایی انجام می لبسته بندی اثاثیه منز خدمات هستیم

یت ترین خدمات بسته بندی در سطح شهر تهران بهترین و با کیف کارتون های با ضخامت باال استفاده می گردد همچنین ارائه دهنده

 منصفانه و طبق تعرفه اتحادیه رفاه و رضایت شما عزیزان میباشد تمامی هزینه های دریافتی از مشتریان کامال هستیم هدف ما جلب

  دمی باش



 

پاسخگویی به سواالت شما هستند ما  ما به صورت شبانه روزی از طریق شماره تماس های درج شده در وب سایت آماده مشاوران

امه صورت ن جایی معموالً توسط گروه کامال متخصص با بارنامه و ضمانتنماییم و این جابه همواره سالمت بار و اساسی شما را تضمین می

تهران و پردیس هستیم و با ایجاد شعبات متعدد در تمامی مناطق  می گیرد ارائه خدمات در شمال تهران جنوب تهران مرکز تهران غرب

 محدودیتی در زمان آسان نموده ایم ارائه خدمات حمل بار به صورت شبانه روزی بدون هیچ گونه را ساتوبار پردی هدسترسی ب

منصفانه ترین و بهترین شرکت های باربری در شهر تهران شناخته شده ایم  یس های ویژه در ایام تعطیالت یکی ازهمراه با ارائه سرو

ها صرفه جویی نمایید این باربری می تواند یک عضو  ارائه خدمات متمایز همراه با نازلترین قیمت ها سعی نموده ایم که در هزینه و با

ارائه خدمات با سرعت  بری و بسته بندی اثاثیه منزل و همچنین چیدمان وسایل در مقصد باشدخدمات بار این ایده آل برای ارائه

و هر ساله با شروع فصل جابجایی بر مشتریان این باربری افزودهمی  عمل باال سبب شده رضایت مشتریان به این باربری جلب شده

 دید می شوپایان هر اثاث کشی مشتری با رضایت کامل وارد منزل جد شود و با

     هحمل و نقل پیشرفت |باربری پردیس 

 

نقل آمادگی خود را جهت ارائه  با ارائه نمودن خدمات کامالً تخصصی در زمینه اسباب کشی بسته بندی حمل و  سباربری پردی

 ۰۰۱%تواند یکی از بهترین گزینه های مناسب برای حمل بار با تضمین باربری می سرویس دهی به مشتریان عزیز اعالم می دارد این

اروپایی خدمات باربری را برای شما در تمامی مناطق ارائه  باشد چرا که این بار بری با به کارگیری بهترین سبک هم ممکن به روش کامال



زی روو با فعالیت شبانه دل های روز دنیا را برخوردار بودهماشین های کامال مجهز و مجلل از بهترین م سباربری پردی می دهد

 هکامیون های کوچک و بزرگ ترانزیت های مجهز و پیشرفت نیسان بار آماده خدمات رسانی به مردم عزیز میباشد وانت بار
متناسب  ن باربری تماس گرفته تاتوانند در صورت نیاز با ای از جمله وسایل نقلیه استاندارد این باربری می باشد و مشتریان گرامی می

پرسنل متخصص باربری تجریش  قرار است حمل و نقل شود ماشین حمل و نقل مناسب در اختیارشان قرار داده بشود با آنچه را که

 زخانگی پیانا فرش مبلمان حاضر هستند به بهترین روش های ممکن با استفاده ا برای انتقال انواع یخچال کمد گاوصندوق اداری و

بدون نگرانی و پرداخت هزینه های اضافی می توانید  جدیدترین در چیزی منتقل نمایند اگر قصد اسباب کشی به منظر جدید را دارید

ازماندهی برنامه ریزی منظم و س های منصفانه از این باربری یک حمل و نقل با کیفیت را تجربه نماییدهزینه با دریافت خدماتی با کیفیت

 و به هم ریختگی با انجام کارها در زمان بندی مشخص شده موفقیت در کار را مشخص بدون داشتن بی نظمی در کار شده با اهداف

 دصورت دقیق در سازمان بندی شده اجرا می نمای باال برده و شامل یک کار با کیفیت می گردد این باربری همه مراحل کار را به

     خدمات شبانه روزی |باربری پردیس 

 

نواع با در اختیار قرار دادن ا به عنوان یک باربری مطمئن با فعالیت چندین ساله شناخته شده است و توانسته  سبری پردیبار

غه ای دغد این زمینه را فراهم می نماید تا با راحتی هرچه تمام تر یک اثاث کشی بدون تجهیزات موردنیاز برای بسته بندی وجابجایی

که با مشخص نمودن اهداف کار قبل از کار به بسته بندی و جمع  را تجربه نمایید داشتن برنامه ریزی این امکان را برای شما می هد

 خود تضمین نمایید در این بین را بدهید و با پیدا نمودن یک باربری معتبر بستر مناسبی را برای سالمت وسایل آوری نظم خاصی

رفه همچنین داشتن افراد زبده و ح توانسته با فعالیت قانونی و با در اختیار داشتن وسایل نقلیه استاندارد و سباربری پردی

بگیر و ضر ممکن با بهترین تجهیزات مثل کارتن های چند الیه نایلون های حبابدار فوم های ای کارهای بسته بندی را در کمترین زمان

می توانید بر عهده تیم متخصص ما بسپارید تا در زمان مناسب با  ل منزل را ندارید این کار را... اگر وقت کافی برای جمع آوری وسای

گروه منظم بوده و به صورت شبانه روزی  هماهنگ شده یک کار بی نقص را برای شما داشته باشیم تمامی فعالیت های این همکاری

برای بارها و اثاثیه شما بیمه نامه و بارنامه می دهد تا  سی پردیباربر  تهرانی می باشد آماده ارائه خدمات به همشهریان عزیز

 . هرگونه مشکل بتوانید خیارات کامل آن را از شرکت بیمه دریافت نمایید در صورت بروز

 ددارای شعبات متعد |باربری پردیس 

 

ابجایی وسیله ای از هر نقطه ای به یک ج آماده ارائه خدمات در تمامی مناطق تهران می باشد در صورت نیاز برای  سباربری پردی

خصص کادری مت تماس بگیرید خدمات نوین بسته بندی با ارائه انواع تجهیزات مورد نیاز دارای مقصد مشخص می نوانید با باربری ما

 ی بدون آسانسوربه هر نقطه از شهر پایتخت اگر در آپارتمان های و آموزش دیده آماده جابجایی انواع بارهای سنگین و نیمه سنگین

بخواهید تمامی فعالیت هایما به  می توانید بدون کوچک ترین نگرانی تمامی خدمات حمل بار را از تیم متخصص ما زندگی می کنید

ز ا فعالیت ها به صورت کامال قانونی بوده و هزینه دریافتی از مشتریان خیلی کمتر صورت شبانه روزی در تمامی ایام سال می باشد

 و...تمامی کامیون ترانزیت -خاور های مسقف  -نیسان بار  -دارای انواع وانت بار  سباربری پردی بری ها می باشدسایر بار

بیرون شهر را دارا می باشند مدیریت و انجام کارها به صورت منظم با  وسائط نقلیه استاندارد الزم را برای جابجایی بار داخل شهر و

گرامیان هستیم تا بدون کوچک ترین دغدغه  ای مثبت این باربری محسوب می شود ما همراه شماهم دیگر از دیگر ویژگی ه همکاری

 دبارنامه معتبر وسایل خود را در صحت و سالمت کامل نقل مکان نمایی و نگرانی همراه با بیمه نامه و

 نمجهزترین باربری تهرا |باربری پردیس 

 



زات و قیمت مناسب برای تجهی بسته بندی وسایل منزل و اداره در کمترین زمانممکن با ارائه بهترین کیفیت و  سباربری پردی

ال انتق استفاده نمودن از مجهزترین تجهیزات و ماشین های مدرن و پیشرفته جهت حمل و نیروی کاری که در اختیار شما قرار می دهد

 رانندگان با تجربه و آشنا به جاده و مسیر همراه با ارائه بیمه نامه و ها با استفاده از بار در سطح شهر و حمل بار به سایر شهرستان

نیمه سنگین از مبدا به مقصد با ماشین های حمل بار  بارنامه معتبر سرعت و دقت عمل باال در جهت انتقال وسایل و اثاثیه سنگین و

می شود دارای پرسنل  مل بارهای بزرگ تر از کامیون های بزرگ استفادهوانت بار و نیسان بار برای ح مثل خاورهای مسقف و روباز

وسایل حساس منزل و چیدمان اثاثیه به بهترین نحو ممکن اگر وقت الزم  مجرب و کارآزموده شامل کادر خانم و آقا برای بسته بندی

که یکی از مهم ترین ارکان جابجایی است را به  راجمع آوری و بسته بندی وسایل منزل خود را ندارید بهتر است این امر مهم  را برای

  سباربری پردی یک باربری معتبر بسپارید

بهترین تجهیزات و وسایل نقلیه یک اثاث کشی بدون  با این شرایطی کامال امن برای مشتریان زمینه ای را فراهم نماید که با توانسته

ا زمان ممکن سرویس های م رند این باربری تماس بگیرید تا در کوتاه ترینتنها کافی است با شماره های  دغدغه ای را داشته باشند

 . در اختیارتان قرار بگیرد

 تارائه خدمات با کیفی |باربری پردیس 

 

ان ارائه خدمات نوین به همشهری روزی ومجهزترین باربری در شهر تهران میباشد که توانسته با فعالیت شبانه  سباربری پردی

ه روز شبان مناطق تهران دسترسی به این باربری را آسان نماید و شمال در هر ساعت از ا ایجاد شعبات متعدد در تمامیعزیز تهرانی ب

با تماس با این باربری از خدمات نوین ما بهره بگیرید خدمات در  که نیاز به جابجایی وسیله ی سنگین و نیمه سنگین دارید می توانید

منزل از اهمیت باالیی برخوردار است که  ا مهیا می گردد همان طور که می دانید بسته بندی وسایلزمان ممکن برای شم سریع ترین

مود ن صورت نگیرد دچار مشکل جدی در جابجایی و سردرگمی در اسباب کشی پیدا خواهید اگر این مرحله از اسباب کشی به درستی

کامالً قانونی داشته و با داشتن تجربه کاری در بسیاری از  پس بهتر است این امور را به باربری به سفارش دهید که دارای فعالیت

بری بار باشد در این بین کشی موفق شده است فعالیتی کامالً قانونی تضمین شده و ارائه خدمات با کیفیت پروژه های اسباب

د کامیونت وانت بار نیاز شما را برطرف نمای در اختیار قرار دادن وسایل نقلیه استاندارد مثل خاور نیسانتوانسته است با  سپردی

عالیت این مجموعه ف یک جابجایی و ساخت کشتی بدون دغدغه با کیفیتی را داشته باشید افرادی که در و شما عزیزان با کمترین هزینه

 ریزی کامال تنظیم شده با شروع حرف پروژهتوانند همراه با یک برنامهمی سپری نمودم وهای آموزشی را با موفقیت می نمایند دوره

میتوانیم در کمترین زمان ممکن به وسیله سنگین  خدمات مربوط به بسته بندی را به بهترین شکل ممکن و ایشان را انجام بدهند ما

وط جابجایی و وسایل مرب واب را همراه با استفاده از تجهیزاتلباسشویی جاروبرقی فرش مبلمان سرویس خ شما مثل ساید بای ساید

 مبندی به بهترین شکل ممکن انجام بدهیبه بسته

 رفعالیت گسترده در سطح شه |باربری پردیس 

 

تریان توانسته از با جلب رضایت مش روزی و گسترش فعالیت خود در تمامی شعبات تهرانهمواره با فعالیت شبانه  سباربری پردی

نظر بگیرد در  های محترم درجابجایی بهترین سرویس ها و خدمات را برای مشتریان و خانواده در انجام امور مربوط به حمل و نقل و

یک جابجایی بدون دغدغه ای را  نمشاوره های رایگا با دریافت صورت نیاز میتوانید با شماره های رند این باربری تماس گرفته و

ین چ عزیزان هستیم تا بهترین خدمات مربوط به بسته بندی و جابجایی و همچنین بار ما همواره در کنار شمابه همراه داشته باشید 

مرحله بارچینی از اهمیت باالیی برخوردار می باشد بسته ها باید  نمودن بار را برای شما ارائه نمایید معموالً بعد از مرحله بسته بندی

 وسایل سنگین تر مثل یخچال ساید ایل نقلیه کامالً موکت کاری شده اند چیده شوند معموالکنار همدیگه در پشت وس به درستی در

ی تر جاگذار ماشین قرار می گیرند و کارتون های سبکتر معموالً بر روی کارتون های سنگین بای ساید اجاق گاز و غیره در اینده های



داخل خاور به درستی استفاده گردد و به راحتی هرچه تمام تر  ضایمی شوند این روند چیدمان صحیح سبب می گردد که از تمامی ف

ابقه فعالیت می نمایند دارای س سباربری پردی بسته ها را به منزل و اتاق مربوطه انتقال بدهید افرادی که در در مقصد بتوانید

ص ما متخص کشی هستند و می توانید به راحتی هرچه تمام تر با اعتماد نمودن بر افراد های بزرگ جابجایی است باکاری باال در پروژه

  یک جابجایی بدون دغدغه را داشته باشید

 


