باربری گیشا
اتوبار گیشا

اتوبار گیشا در کنار شما عزیزان است تا شما اثاثیه خود را از این منطقه که به عنوان مبدا است شروع کرده و با
رضایت و آرامش کامل به مقصد انتقال دهید این مقصد می تواند داخل باشد که به آن باربری درون شهری می گویند
 :دارای نرخ مشخص است و با فرمولی ساده محاسبه می شود

تعداد کاگر 1.
زمانی که تیم اتوبار گیشا آن سپری می کند 2.
تعداد ماشین 3.
و اگر نیاز به بسته بندی اثاثیه منزل هم باشد 4.
باربری ارزان گیشا
باربری گیشا با بسته بندی نوین
باربری گیشا با کارگران زبده
باربری گیشا دارای تکنولوژی روز دنیا
جابه جایی آسان با باربری گیشا
بسته بندی تمام لوازم منزل در باربری گیشا
باربری گیشا با نیروی متخصص
باربری گیشا به تمامی نقاط تهران
جا به جایی لوازم حساس در باربری گیشا
باربری گیشا با تهجیزات جدید حمل و نقل












که به این منابع اضافه می شود و اما اگر مقصد خارج از شهر باشد به آن باربری برون شهری می گویند در باربری برون
شهری خیلی باید مراقبت کرد که حتما بار و اثاثیه شما بیمه شود این مورد را حتما تذکر دهید که بارهای شما بدون
بیمه نامه از شهر خارج نشود که خدایی نکرده اگر مشکلی پیش بیاید اتوبار گیشا همراه شماست به صورت 42
در کنار شما عزیزان هست تا شما عزیزان به راحتی بتوانید بارها و اثاثیه منزل ساعته با سرویس های شبانه روزی
خود را جابجا نمائید در بسته بندی اثاثیه منزل توجه کنید که آیاد یخچال شما ساید بای ساید یا یخچال های ساده لذا
ما با همین تصور که شما یخچال ساید بای ساید ؟ الزم را می دهیم ما ابتدا پس از آنکه شما یک روز قبل یخچال را از
برق کشیده اید و تمام لوازم آن را به بیرون انتقال داده اید ابتدا آب آن را تخلیه میکنیم بعد از هلیه آب ما دیگر قسمت
های داخل را بررسی میکنیم اگر نیاز به چسب زدن باشد آن را محکم بسته و قسمت های مختلف وطبقات یخچال را
جدا میکنیم و پس از اینکه یخچال را از شیرر آب جدا کردیم قسمت های جدا شد را باز میکنیم تا دو قسمت اصلی
.یخچال از هم جدا شود و بعد این قسمت ها را پس از بسته بندی و استفاده از ضربه گیر به پایین انتقال می دهیم

دانلود فیلم باربری گیشا

باربری گیشا
حمل و نقل بار انجام می دهد این بار شما می تواند کلیه لوازم منزل باشد این لوازم منزل عبارتند از  :باربری گیشا
یخچال  ،ساید بای ساید  ،فریزر  ،لباسشویی  ،ظرفشویی  ،ناهارخوری  ،کلیه لوازم آشپزخانه  ،لوستر های آشپزخانه

وسایل داخل کابینت ها  ،تلویزیون  ،ویدئو ها  ،ساید بای ساید ها  ،سینمای خانگی  ،ویترین ها  ،مبلمان راحتی
کالسیک و سلطنتی  ،فرش ها  ،گل ها و گلدان هاشما خالصه باربری گیشا خالصه با توجه به نیازهای مبرم شما و
با شناخت سیستم و وضعیت و ساختار اینکه روش های باربری چیست ؟ ما نیاز داریم که اطالعات کافی از اینکه مبدا
کجاست ؟ به کجا می خواهید اثاث کشی کنید؟ آیا نوع باربری شما حمل و نقل درون شهری است یا برون شهری
و اینکه در مبدا شما در طبقه چندم قرار دارید فاصله درب خروجی شما تا جایی که وسایل نقلیه می تواند به آنجا
رجوع کند ؟ آیا شما نیاز به بسته بندی اثاثیه منزل به صورت تخصصی دارید یا نه ما با توجه به تمام این شرایط نرخ
.باربری گیشا را به شما عزیزان اعالم خواهیم کرد

در منطقه ی غرب تهران باربری گیشا
باربری گیشا

دارای کارگران باحوصله و خوش برخورد جهت بسته بندی وسایل ریزو درشت سنگین و سبک با

شیوه ها و ابزارآالت جدید دارای سیستمی آنالین برای راحتی در دستررسی به متخصصین اتوبار گیشا مشتریان با
راحتی هرچه تمام تر و بدون کوچک ترین دغدغه ای به هرکجا که میخواهند نقل مکان کنند در این اتوبار و باربری
چیدمان بار در پشت وسایل نقلیه با نظم و دقت باالتری انجام میشود تا فضای موجو در پشت خاور و وانت بار بهترین
بهره و استفاده را برد تا در هنگام عبور از میادین و پیچ های تند وسایل بدون کوچک ترین جابجایی و ضرب دیدگی به

مقصد برسند اتوبار گیشا

یکی از قدیمیترین اتوبارهای موجود در تهران می باشد که با نبوغی وصف نشدنی در

عرصه جابجایی و باربری توانسته روش های جدیدی را ابداع نماید و مایه افتخار در بین مشتریان باشد محبوبیت اتوبار
و باربری شهرک باغری زبان زده تهرانی ها بود و مطابق قوانین و مقررات به کارها می پردازد رضایت مندی شما عزیزان
از افتخارات بزرگ این اتوبار و باربری به حساب می آید جابجایی سریع و بی دغدغه  /خاور های مسقف با سقف های
و

چادری

فلزی

/

کامیون

های

بزرگ

باربری

هزینه حمل بار در باربری گیشا
اتوبار گیشا

متخصص در امر جابجایی انواع بار اداری تجاری خانگی به صورت کامال حرفه ای شناخته شده در

تمامی مناطق تهران فعالیت و سرویس دهی  42ساعته به خانواده های عزیز دارای سایت معتبر و پیج در شبکه های
مجازی شناخت دقیق نیازهای مردم هر جابجایی های درون شهری تهیه و برنامه ریزی برای بسته بندی نمودن وسایل
به همراه نیروی و کادر مجرب برگزاری دوره های تخصص برای کادر برای افزایش سطح دانش و تجربه در بسته بندی
ها و جابجا یی های درون شهری و برون شهری لبخند رضایت شما عزیزان برگ سبزیست برای این شرکت باربری
برای رشد بهتر در صنعت حمل و نقل بارچینی بار توسط بارچین های حرفه ای در پشت وانت بار – نیسان بار –
خاورهای مسقف و روباز بارها به گونه ای در پشت خاور چیده می شوند که با حرکت ماشین در مسیر هایی که دارای
پیچ می باشند هیچ جابجایی صورت نمیگیرد و کارتن ها محکم در جایی خود قرار دارند کارتنهایی که دارای محتویات

سنگین میباشند معموال زیر کارتن هایی قرار دارند که سبک تر و دارای وسایل با ارزش و شکستنی می باشند اتوبار
گیشا

به وسایل هایی ک ه به آن ها بیمه نلمه تعلق میگیرد تعهد دارد و در صورت بروز هرگونه مشکل و شکستگی

در وسایل ها مشتریان عزیز می توانند خسارات آن را از شرکت باربری دریافت نمایند .

دانلود فایل صوتی باربری گیشا

کارگر خالی در اتوبار گیشا
اتوبار گیشا

دارای کارگران نمونه و کارآزموده و به صورت جوان فعالیت و خدمات رسانی  42ساعته در زمینه های

حمل و نقل درون شهری و برون شهری خدمات بسته بندی و حمل و بارچینی در کنار شما هستیم تا بدون کوچک
ترین نگرانی به یک اثاث کشی رویایی بیاندیشید دارای برنامه ریزی مشخص و کامال دقیق تقسیم کار عادالنه بین تیم
همکاری شرکت در بسیاری از پروزه های بزرگ جابجایی در سطح شهر بزرگ تهران دارای وانت بار  -نیسان بار -
خاورهای بزرگ مسقف و روباز  -کامیون های بزرگ برای جابجایی بار به سایر شهرستان ها ارائه مشاوره رایگان به
خانواده های عزیز شما عزیزان تنها کافی است با شماره تماس های باربری گیشا تماس بگیرید تا سرویس های
رایگان این باربری بهره مند شوید ارائه کارتن های بسته بندی استفاده نمودن از نایلون های مخصوص فرش در راستای
تمیز نگه داشتن فرش در طی حمل و ن قل کارتن های مخصوص لباس همراه با رگال مخصوص برای جابجایی راحت تر

لباس های شما عزیزان در صورت استفاده از کارتن های رگال دار لباس ها دیگر چروک و کثیف نمی شوند باربری
گیشا

در تمامی زمینه های مل ونقل دارای تجارب باال بوده و توانسته نامی خوش را به ارمغان بیاورید با این باربری

می توانید با اطمینان باال نقل و مکان کنید .

باربری گیشا به باربری گیشا به
جماران
اکباتان

باربری گیشا
به دارآباد

باربری گیشا
به دربند

باربری گیشا به
مرزداران

باربری گیشا به باربری گیشا به
اندرزگو
سعادت آباد

باربری گیشا به
اجودانیه

باربری گیشا به
ستارخان

باربری گیشا
به ولنجک

باربری گیشا به
پاسداران

باربری گیشا به باربری گیشا به
اقدسیه
تجریش

باربری گیشا به
شهرک غرب

باربری گیشا به
صادقیه

باربری گیشا
به سوهانک

باربری گیشا به
کوهک

باربری گیشا به باربری گیشا به
الهیه
نیاوران

باربری گیشا به
میرداماد

باربری گیشا به
دماوند

باربری گیشا به
دزاشیب

باربری گیشا

باربری گیشا به
تهرانپارس

وانت بار در اتوبار گیشا
تمامی فعالیت ها و خدمات گروه اتوبار گیشا

در راستای رفع نیازهای تک تک همشهریان و مشتریان عزیز می

باشد ما گرد هم آمده ایم تا با شناسایی دقیق نیازهای شما سرویس های مناسبی را در اختیار شما عزیزان قرار
دهیم مشاوره رایگان و راهنمایی های متخصصین سبب شده خانواده ها قبل از هرگونه جمع آوری و بسته بندی
وسای ل می توانند یک مشاوره سازنده داشته باشه باشند بهتر است قبل از بسته بندی یک برنامه ریزی اساسی
داشته باشید و طبق برنامه ای که تهیه کرده اید جلو بروید هر اتاق را جداگانه جمع آوری کنید این امر خود در سرعت
بخشیدن به کارهایتان تاثیر بسزایی دارد و هماعضای خانواده روحیه خود را حفظ می کنند تشویش های روحی
بخصوص برای خانم ها در زمان اثاث کشی ناراحتی هایی را به همراه دارد اگر میخواهید از هرگونه مشکل دوری کنید

بهتر است گوشی را بردارید و با باربری گیشا

تماس بگیرید تا در کوتاه ترین زمان ممکن کارگران مجرب در محل

حاضر شده و طبق یک برنامه ریزی و همکاری خارق العاده وسایل شما را از هم تفکیک کرده و در کارتن ها جایی

دهند اگر مشکل تهیه کارتن جهت بسته کردن وسایل خود را دارید دیگر نگران نباشید ما مشکل شما را حل نموده ایم
و با تهیه و بسته بندی این تضمین را میکنیم که بدون کوچک ترین دغدغه ای یک اثاث کشی رویایی را تجربه نمایید .

نیسان در باربری گیشا
نحوه حمل گاوصندق های بزرگ اداری بدین صورت می باشد که دو تا کارگر جوان و نیرومند به محل مورد نظر اعزام
شده و با رعایت تمام استاندارهای الزم و ایمنی باال اقدام به حمل گاوصندق می نمایند این همکاری سبب گردیده
وسیله بدون کوچک ترین ضرب دیدگی به ماشین حمل و نقل منتقل شده و سپس به مقصد مورد نظر حمل می شود
بنابر به درخواست مشتری این باربری می توان وسیله نقله مورد نیاز آنها را بفرستد این وسایل نقلیه شامل  :وانت
بار که معموال برای حمل درون شهری مورد است فاده قرار میگیرد نیسان بار  ،خاورهای مسقف و روباز که برای حمل
وسایل سنگین مورد استفاده قرار میگیرد که شامل حمل اثاثیه منزل  -حمل جهیزیه عروس و ...کامیونت بار  ،کامیون
ترانزیت که برای حمل بارهای خیلی سنگین که به سایر شهرستانها ارسال می شود مورد استفاده قرار میگیرد ارائه

سرویس  vipبه مشتریان عزیز باربری گیشا

آماده ارده سرویس به تمامی نقاط تهران می باشد تنها کافی است

با شماره های رند این باربری تماس بگیرد حمل  lcdو  ledبه بیمه معتبر در صورت بروز هرگونه مشکل و ضرب دیدگی
می توانید خسارت کامل آن را از شرکت باربری دریافت نمایید هزینه های باربری و نرخ های تعیین شده از سمت
اتحادیه بوده و تمامی فعالیت قانونی می باشد .

بسته بندی اثاثیه منزل در باربری گیشا
باربری گیشا

توانسته با ارائه شیوه های جدید در بسته بندی انواع لوازم خانگی و شکستنی حرف نخست را

بزند و خیال بسیاری از مشتریان را بابت ایمنی و سرعت عمل در انجام کارها را باال ببرد تهیه نمودنکارتنهای مورد نیاز
برای یک جابجایی موفق از مهم ترین وظایف باربری باقری مسوب می شود وروند کار بدین صورت می باشد که دو روز
مانده به اثاث کشی کارشناس از محل دیدن کرده و برنامه کلی را مشخص می نماید بعد از مشخص شدن تعداد
باکس های مورد نیاز برای بسته بندی تیم مسئول با تجهیزات به خانه شما اعزام می شوند تمامی افراد دارای حرفه
های مشخصی بوده و در انجام کارها نامی خوش درخشیده اند در یک نگاه کلی محل بررسی شده و تقسیم وظایف
می شود معموال هر بخش از خانه به یک الی دو نفر تعلق می گیرد در هر باکس با رعایت استاندارد و اصول بسته
بندی وسایل با ایمنی باال جاگیری میشوند استفاده نمودن از ضربه گیر های مخصوص از اولویت های کاری محسوب
می شود بعد از اتمام کار بسته بندی درب کارتن ها با چسب مخصوص محکم می شود و بر روی هر کارتن با برچسب
مخصوص محتویات آن نوشته می شود انجام چنین عملی سبب می شود در هنگام بازگشایی دوباره کارتن ها در
مقصد به راحتی هر چه تمام تر صورت بگیرد تمامی عوامل گرد هم آمده اند تا شما در راحتی به یک سفری خوش
بیاندیشید .

بسته بندی اثاثیه منزل در اتوبار گیشا
اتوبار گیشا دارای کادری کامال حرفه ای و متعهد به کار تمامی عوامل و افرادی که در مجموعه باربری گیشا
در حال فعالیت می باشند بر وظایف خود پایبند بوده و وظایف و کارهایی که به آنها محول شده با دقت و سرعت باالیی

به اتمام می رساند نیروی که برای حمل بار چجابجایی و بسته بندی انتخاب می شود طی یک سری از آزمون های
ورودی انتخاب شده با لقاقت و حرفه ها در این زمینه به درستی شناسایی و سپس انخاب شوند بایت گفت که افرادی
که از گزینش در می آیند همه متاهل بوده و پایبند کار می باشند زمانبندی حرفه ای متناسب با چارت کاری از مهم
ترین وظایف بخش مدیریت این شرکت بزرگ می باشد در طی یک پروزه کاری تمامی کادر اماده ارائه خدمت با
همشهریان و خانواهده های عزیز تهرانی می باشند با لبخن پذیرای شما عزیزان هستیم اگه در اثاث کشی با مشکلی
برخورد کردید یا می خواهید با برنامه تمامی کارها را به جلو سوق دهید تنها کافی است گوشی را بردارید و از مشاوره
رایگان ما برخوردار شوید خدمات رسانی  42ساعته تتی در ایام تعطیالت از امتیازات برجسته ای می باشد که ما را از
سایر باربری را سرشناس کرده حمل جهیزیه عروس با خاورهای مسقف همراه با بیمه نامه و بارنامه معتبر ما در همه
حال کنار شمه هستیم.

حمل بار به شهرستان در باربری گیشا
باربری گیشا

خانواده هایی که قصد دارند به منزل جدیدی اثاث کشی کنند و این را نیز در نظر گرفته اند که می

خواهند تمامی کارها اعم از بسته بندی و حمل و نقل را به یک باربری معتبر بسپارند بدون کوچک ترین دغدغه و
ناراحتی گوشی خود را بردارید و در منطقه از تهران که زندگی میکنید به شعبه که در آن منظقه وجود دارد با باربری ما

تماس بگیرد اتوبار گیشا

با در نظر داشتن تمامی موقعیت ها و شرایط ها حتی با بررسی این که آیا منزل شما

درون کوچه بنبست و تنگ قرار دارد تا در آپارتمانی زندگی می کنید که بدون آسانسور بوده و دارای پله های زیادی
می باشد دست به عمل زده و متناسب با شرایط شما سرویس ها را در اختیار شما قرار می دهد انجام کار بسته
بندی با دقت هرچه تمام تر در زمان مشخص شده و با بررسی و یک برنامه منزل شروع می شود تهیه کارتن با ضخامت
کافی متناسب با ابعاد وسایل منزل از دیگر وظایف باربری گیشا می باشد بعد از اتمام کار تمامی بسته ها از هم
تفکیک شده و با چسب مخصوص درب آن ها بسته می شود بعد از اینکاری کارتن ها برچسب خوده و مشخص می
شود که درون هر کارتن چه وسیله ای قرار دارد این امر کمک می کند تا چیدمان در مقصد به راتی انجام شود .

باربری گیشا دارای انواع وسائط نقلیه استاندارد و دارای سیستم ایمنی در قطعات خودرویی و ماشینی میباشد
که توانسته در این زمینه با بهره گیری و استفاده به موقع از این گونه وسایل نقلیه در صنعت حمل و نقل رضایت
مشتریان را از یک جابجایی و اثاث کشی بدون دغدغه را بدست بیاورد و بتواند متناسب با هر وسیله و وزن و هزینه
که پرداخت می شود وسیله ی نقلیه مورد نیاز را در اختیار شما عزیزان قرار بدهد تمامی رانندگانی که جهت حمل بار
و وسایل منزل این وسایل نقلیه را هدایت میکنند دارای تجربه باال بوده و با آشنایی کامل به تمامی مسیر های موجود
در پایتخت بهترین مسیر را جهت حمل بار انتخاب می نمایند

وسیله نقلیه استاندارد
دارای رانندگان با تجربه
حمل و نقلی با کیفیت

ما د ر قبالسرویس و خدماتی که برای شما و خانواده ها ارائه می دهیم خود را موظف می داینم بهترین سرویس های
بسته بدی و اسباب کشی را انجام بدهیم تمامی سرویس های ارائه شده در راستای رضایت شما عزیزان بوده به
طور کلی می توان گفت که انتقادات و پیشنهادات سازنده شما می تواند یک گامی موثر در راستای پیشرفته هرچه
تمام تر این گروه باربری باشد اتوبار گیشا آماده ارائه انواع خدمات درون شهری و برون شهری به همشهریان
تهرانی بوده و می تواند با درخواست شما در کوتاه ترین زمان ممکن بهترین را تقدیم شما نماید

* حمل وبسته بندی انواع وسایل منزل
* دارای کارگران با تجربه و آموزش دیده{}jcomments on
* فعالیت های شبانه روزی
* بسته بندی با بهترین تجهیزات
اتوبار باربری گیشا با داشتن سابقه درخشان در حمل و نقل و جابجایی وسایل منزل اداری و تجاری توانسته از
تجربه باالیی را در این زمینه کسب نماید و قرار است این تجربه را در اختیار شما قرار داده تا با کسب این تجربه بتوانید
به راحتی هر چه تمام تر و وسایل منزل خود را بسته بندی و آن را جابجا نمایید قبل از شروع انجام هر کاری داشتن
تمرکز در انجام کار از مهم ترین نکاتی است که در اسباب کشی باید به آن دقت کنید نداشتن تمرکز سبب می گردد
که شما نتوانید یک اسباب کشی راحت را داشته باشید نگهداشت نی ها را در اسباب کشی به صورت لیست وار
بر روی یک کاغذ نوشته و اقالمی که قرار است آنها را به دور بریزید نیز در صفحه بعد ذکر نمایید چه وسایل قرار است
به انباری برود آنها را نی ز در صفحه نوشته و با تعیین اهداف و مشخص نمودن کارها کار بسته بندی را شروع نمایید اما
باید تجهیزات مورد نیاز جهت بسته بندی را نیز داشته باشید بهتر از این تجهیزات را آماده نمایید

از جمله تجهیزاتی که ممکن است در یک بسته بندی به آن نیاز پیدا کنید چسب های  ۵سانتی جعبه های مختلف در
ابعاد و متناسب با وسایل این جعبه ها باید بخوامت کافی را جهت حمل بار و جابجا نمودن را داشته باشند چرا که قرار
است از ظروف شکستنی نیز با این جعبه ها بسته بشوند تهیه نمودن انواع نایلون های حباب دار به شما کمک میکند
که در حین بسته بندی فضاهای مربوط به داخل جعبه ها را پر نمایید داد در هنگام جابجایی و سیله مربوطه درون جعبه
جابجا نشود داشتن کیسه زباله نیز از الزمات یک اسباب کشی می باشد چرا که بهتر است وسایل اضافی را بعد از
جابجای هر قسمت داخل کیسه زباله بریزید ماژیک و داشتن برکت این امکان را به شما می دهد که بعد از اتمام بسته
بندی و محتویات داخل آن را بر روی کارتون مربوطه نوشته تا در هنگام بازگشایی بسته آن را به راحتی در محل
مخصوص به خود قرار بدهید بعد از اتمام کار بسته بندی بهتر است باربری گیشا کامال معتبر را پیدا نمایید تا با
درخواست کارگر جهت حمل وسایل تان و همچنین درخواست یک وسیله نقلیه کامال ً استاندارد حمل بار را شروع
نمایید باربری که هزینه منصفانه جهت حمل بار را داشته باشد و همچنین از سرویسهای ویژه جهت حمل بار استفاده
نماید دارای تجربه کاری باال در این زمینه بوده و کامال ً زیر نظر اتحادیه فعالیت نماید یک گزینه مناسب جهت انتخاب یک
شرکت باربری برای داشتن یک اثاث کشی بدون دغدغه می باشد در این بین باربری گیشا توانسته با سالها
تالش و تجربه و حمل بار به صورت درون شهری و برون شهری و با در اختیار قرار دادن انواع تجهیزات مدرن و بروز و
استفاده نمودن از وسایل نقلیه استاندارد از قبیل وانت بار نیسان بار خاور های مسقف و روباز و انواع کامیون
ها ارائه سرویس وی آی پی فعالیت به صورت شبانه روزی رضایت مشتریان عزیز را به خود جلب نماید پس بهتر است
در صورت نیاز به حمل وسیله با اتوبار ما تماس بگیرید تمامی شماره های در دسترس کامال ً در روند بوده و در وب
سایت رسمی این شرکت باربری قرار داده شده است

باربری گیشا اولین و معتبرترین باربری در شهر بزرگ تهران که فعالیت هایی در زمینه
اثاث کشی و حمل با را دارد
اثاث کشی  -جابجایی انواع بار سنگین و نیمه شنگین  -وسایل نقلیه استاندارد  -بسته بندی حرفه ای  -کارگران متخصص
از صفر تا صد یک اثاث کشی را بر عهده تیم متخصص باربری گیشا بسپارید
باربری گیشا  :یک جابجایی کامال بدون دغدغه پاسخ گویی  42ساعته ارائه انواع مشاوره های رایگان حمل بار
به صورت درون شهری و برون شهری با بهترین تجهیزات و امکانات همکاری در انجام کارهای اثاث کشی دارای انواع
وانت بار و نیسان بار جهت ححمل بار های سنگین و نیمه سنگین دارای بهترین کارگران و پرسنل مربوطه می باشد
که با همکاری همدیگر توانستهاند پروژه های مربوط به جابجایی را با موفقیت پشت سر بگذارند تمامی افراد دوره های
مرب وطه را با موفقیت سپری نمودند و آموزش های الزم را جهت حمل بار را گذرانده اند و میتوانند در کوتاهترین زمان
ممکن یک کاری با کیفیت را برای شما به نمایش بگذارند باربری گیشا با مدریت حرفه ای کارها توانسته در همه
حال رضایت مشتریان را جلب نماید و هر ساله با شروع فصل جابجایی مشتریان زیادی به این مجموعه افزوده شود ما
همیشه در شرایط سخت کنار شما هستیم
باربری گیشا  :تمامی افراد که در این مجموعه بزرگ فعالیت می نمایند دارای حرفه های مشخصی بوده و در انجام
کارها نامی خوش درخشیده اند در یک نگاه کلی می توانند بعد اعزام شدن به محل و بررسی دقیق آن و تقسیم
وظایف می شود معموال هر بخش از خانه به یک الی دو نفر تعلق می گیرد در هر باکس با رعایت استاندارد و اصول
بسته بندی وسایل با ایمنی باال جاگیری میشوند استفاده نمودن از ضربه گیر های مخصوص از اولویت های کاری
محسوب می شود بعد ا ز اتمام کار بسته بندی درب کارتن ها با چسب مخصوص محکم می شود ارائه نمودن کارتن
های بسته بندی استفاده نمودن از نایلون های مخصوص فرش در راستای تمیز نگه داشتن فرش در طی حمل و نقل
کارتن های مخصوص لباس همراه با رگال مخصوص برای جابجایی راحت تر لباس های شما عزیزان در صورت استفاده
از کارتن های رگال دار لباس ها دیگر در طول جابجایی چروک و کثیف نمی شوند

از وانت بار که معموال برای حمل درون شهری مورد استفاده قرار میگیرد استقبال زیادی شده چرا که هزینه های
جابجایی با این وسیله نقلیه خیلی کمتر از سایر وسایل حمل بار می باشند تمامی وانت بار های باربری گیشا
مجهز به تجهیزات بوده و دارای رانندگان با تجربه و آشنا به مسیر آنها را هدایت می کنند نیسان بار نیز از دیگر وسایل
نقلیه این مجموعه می باشد که مورد استفاده همه روزه برای جابجایی بارهای نیمه سنگین مورد استفاده قرار می
گیرد و مجهز به پتو و طناب برای بارچینی بار می باشد  ،خاورهای مسقف و روباز که برای حمل وسایل سنگین مورد
استفاده قرار میگیرد که شامل حمل اثاثیه منزل  -حمل جهیزیه عروس و ...کامیونت بار  ،کامیون ترانزیت که برای حمل
بارهای خیلی سنگین که به سایر شهرستانها ارسال می شود مورد استفاده قرار میگیرد ارائه سرویس  vipبه
مشتریان عزیز سبب جلب رضایت تک تک آنان شده است .
باربری گیشا  :با ارائه مشاوره های رایگان قبل از اثاث کشی و بسته بندی وسایل منزل شرایطی را فراهم
مینماید تا شما و خانواده هایی که قصد جابجایی و اثاث کشی را دارند بتواند با داشتن یک برنامه ریزی هدف مند به
منزل جدید خود جابجا شوید برنامه ریزی در استفاده از خدمات بسته بندی کامال نوین مانند وکیوم های ضربه گیر
کارتونهای لباس و غیره جداسازی لوازم خرده ریز از لوازم دور بسته بندی نمودن کامال ً حساب شده حضور به موقع تیم
همکاری در مبدا جهت اسباب کشی استفاده نمودن از کارگران با تجربه خوش اخالق و مودب ارائه سرویس به صورت
شبانه روزی قابلیت باربری اثاثیه منزل اسباب کشی منزل اداره جات جابجای انواع گاوصندوق های اداری و خانگی با
روشهای نوین بسته بندی ما همواره خدمتگزاران شما عزیزان هستیم تا با تکیه بر رزومه درخشان خود و با فعالیت
شبانه روزی گروه اجرای بتوانی بهترین سرویس و خدمات رسانی ها را با نظم و هماهنگی در اختیار شما عزیزان قرار

بدهیم باربری گیشا با سالها تجربه در ارائه خدمات جابجایی اسباب کشی کامال ً فعالیت حرفه ای در جهت بسته
بندی اثاثیه منزل اداره جات و شرکت ها داشته است حمل بار به صورت درون شهری با فعالیت  4۲ساعت همراه با
رانندگان و خودروهای مجهز به آخرین تکنولوژی های روز دنیا با تجربه طوالنی در زمینه حمل اثاثیه آرامش خاطر شما
را از یک جا به جایی بدوند فقرا در پی خواهد داشت شما عزیزم می توانیم به راحتی هر چه تمام تر با استفاده از
خدمات باربری برون شهری اساسی منزل تجهیزات اداری صنعتی و تجاری خود را با اطمینان کامل همراه با بارنامه
بیمه نامه معتبر به شهرستان های دیگر حمل نمایید جهت بهره مندی از خدمات این باربری تنها کافی از با شماره
های درج شده در وب سایت رسمی این شرکت باربری تماس بگیرید و با هماهنگی های الزم اقدامات اولیه را جهت
یک اسباب کشی داشته باشید

باربری گیشا یکی از نکات مهمی که ممکن است بین شماره مذکور کند انتخاب نمودن یک نوع باربری که فعالیت
کامال ً قانونی داشته بسیار سخت و دشوار میباشد و در این بین باربری گیشا توانسته با ارائه خدماتی کامال ً
نوین و با در اختیار قرار دادن تجهیزات کامال ً اس تاندارد و به روز نیاز مشتریان خود را برطرف نماید و متناسب با آنچه را
که نیاز دارند سرویس ها و پکیج های خود را در اختیار آنان قرار بدهد خدمات باربری شامل بسته بندی اثاثیه منزل
لوازم اداری حمل بار به صورت شهری و برون شهری در صورت تمایل ما میتوانیم بعد از رساندن وسایل شما به مقصد
آنها را باز نموده و آنها را بچینیم هدف ما جلب رضایت مشتریان از طریق بسته بندی جابجایی ارسال انواع باال لوازم و
وسایل استاندارد می باشد که تمامی این ها با سرعت و دقت عمل باال توسط تیم متخصص و آموزش دیده صورت
می گیرد تمامی تکنیک های حمل بار با استفاده از وسایل نقلیه استاندارد از جمله خاور کامیون وانت نیسان که توسط
کادری مجرب و حرفه ای اداره می شود در اختیار شما قرار داده می شود بسته بندی اثاث توسط کارگران حرفه ای و
مطمئن استفاده نمودن از دستگیری متناسب با بار شما حمله لوازم حساس شکستنی با دقت و سرعت عمل باال
توسط خاورهای موکت کاری شده حمل و بسته بندی جهیزیهعروس حمل اسباب سازی منازل اداره جات شرکت ها
اگر می خواهید در زمینه قیمت ها و نرخ سرویس های این باربری اطالعات کسب نمایید می توانید با شماره های زیر
تماس گرفته و ضمن بهره گیری از مشاوره های رایگان اطالعات الزم را در جهت نوع هزینه های رفت و آمد و همچنین
نوع خدماتی که در اختیار شما قرار داده می شود را کسب نمایید تمامی فعالیت های این باربری کامال قانونی بوده و
دارای مجوز رسمی از اتحادیه میباشد تمامی وسایل حمل بار از استانداردهای الزم را برخوردار بوده و قبل از هرگونه
است با کشتی توسط متخصصین مورد بررسی قرار می گیرد
باربری گیشا توانسته و مدیریتی جامعه که برای خدمات مربوط به حمل و نقل و بسته بندی انجام میدهد رضایت
مشتریان را جذب نموده و بتوانند متناسب با نیاز به هر خانواده که سلیقهای منحصر به فرد را دارد سرویس ها و خدمات
ویژه ای را در اختیار آنان قرار بدهد ما همواره به صورت شبانه روزی در حال انجام خدمات رسانی و آماده پاسخگویی
به نیاز شما عزیزان هستیم تا بتوانیم آن چه را که شما نیاز دارید در سریع ترین زمان ممکن در اختیارتان قرار بدهیم
کا فی است در صورت نیاز با شماره های این باربری تماس بگیرید تا در سریعترین زمان ممکن سرویسهای حمل و
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اگر نیاز به بسته بندی وسایل منزل دارید و وقت کافی را برای انجام چنین اموری ندارید گروه حرفهای این باربری
توانسته با سالها تالش و تجربه در این زمینه بتواند بهترین خدمات ممکن را برای شما عرضه دهد این باربری از انواع
خودروهای حمل بار مانند وانت بار نیسان بار خاور های مسقف کامیون کامیون ترانزیت جهت حمل بار به صورت شهری
و بین شهری استفاده میکند چیدمان صحیح بار بعد از بسته بندی بر پشت ماشین های حمل و بر ایمنی و سالمت
بار را تضمین می نماید و شما با خیال آسوده می توانید یک جابجایی بدون دفتر را تجربه نمایید از صفر تا صد یک
اسباب کشی را به گروه حرفه ای که دارای فعالیت کامال ً قانونی دارد بسپارید تمامی افرادی که در باربری گیشا
فعالیت می نمایند دوره های آموزشی الزم را در مدت زمان معلم سپری نمودند می توانند هرگونه خدمات باربری
جابجایی ها را به درستی انجام دهند ما همواره در تالش هستیم آنچه را که در طی سالهای اخیر کسب نموده ایم
را در اختیار شما قرار بدهیم اگر قصد حمل و نقل وسایل سنگین منزل از قبیل ساید بای ساید لباسشویی مبلمان
سرویس خواب و غیره را دارید بهتر از این کار را به گروه حرفهای ما بسپارید
باربری گیشا همانطور که می دانید بسته بندی یک مسئله مهم در هنگام اسباب کشی می باشد یک بسته
بندی کامال اصولی میتواند تا به اندازهای کیفیت و یک جابهجایی و همچنین سرعت جابهجایی و همچنین کاهش
هزینه ها را به همراه داشته باشد در این بین باربری گیشا توانسته در کوتاهترین زمان ممکن تمامی وسایل با ارزش
شما را با حفظ سالمت آنها بسته بندی نماید و عالوه بر استفاده از تجهیزات مدرن یک بسته بندی منظم و بدون
دغدغه ای را داشته باشد تیم مجرب و ورزیده این اتوبار در تمامی ساعات شبانه روز آماده جابجایی با وسایل و اثاثیه

منزل شما همچنین کاالهای تجاری و وسایل مربوط به محل کار شما می باشند تنها کافی است با شماره های این
باربری تماس بگیرید تا تمامی مراحل کار را از ابتدایی شروع یک جابجایی تا چیدمان پایانی آن را به تیم متخصصان
کارکشته ما بسپارید اگر حجم باری که قرار است از مبدا به مقصد مشخص را جابجا نمایید کم میباشد از سرویسهای
نیسان بار وانت بار این مجموعه میتوانید استفاده کنید تا در هزینههای جابجایی صرفه جویی نمایید این مجموعه برای
حفظ امنیت خاطر مشتریان در هنگام بسته بندی وسایل و اثاثیه با ارزش منزل آنها از کارتون های چند الیه متناسب
با ابعاد وسایل آنها استفاده میکند که مقاومت و ضخامت این کارتون ها معموال ً چندبرابر کارتون های موجود در بازار
می باشد عالوه بر این استفاده از نایلون های حبابدار ضربه گیر های مخصوص فوم های ضربه گیر همه و
همه وسایل شما را در سالمت کامل به مقصد مشخص می رساند اسباب کشی حمل اثاثیه به همراه بسته بندی
اصولی باالترین سرعت عمل در ارائه خدمات اسباب کشی حمل سازی جهت کسب رضایت مشتریان کامال ً به صورت
حرفهای ارائه می شود و این اطمینان را به شما می دهد که وسایل شما با سالمت به مقصد برسند ارائه مشاوره
رایگان در زمینه جابجایی حمل و نقل از بازگشتی داشتن یک برنامه ریزی موفقیت آمیز همراه با هدفی مشخص ارائه
مشاوره های رایگان توسط کارشناسان متخصص و ارائه بهترین توصیه های الزم در هنگام اسباب کشی تمامی ویژگی
های موثر برای شناخت این باربری می باشد این باربری با تجربه بیش از یک دهه فعالیت در زمینه اسباب کشی حمل
و نقل و جابجایی بهترین خدمات باربری را برای مشتریان و خانواده های عزیز ارائه می نماید ارائه خدمات به صورت
شبانه روزی همراه با مشاوره حمل بار ارائه بیمه نامه و بارنامه بوده این مجموعه با ارائه بهترین خدمات اسباب کشی
خدماتی درخور و شایسته مشتریان برای آنها در نظر گرفته است و برای آسایش رفاه حال شما یک از واکشی بدون
دفعه همراه با یک برنامه ریزی موفقیت آمیز را در پی دارد تمامی کارکنان توانایی و تخصص الزم را برای داشتن یک
اسباب کشی بدون دغدغه را دارند و با خیالی راحت همراه با امنیت خاطر می توانید از وسایل با ارزش خود را به تیم
متخصص حرفهای ما بسپارید اگر وقت و زمان کافی برای بسته بندی لوازم منزل خود را ندارید بهتر است این کار مهم
را که اصول هر اسباب کشی می باشد به تیم متخصص باربری گیشا بسپارید تا با استفاده از کارتون های درجه
یک به همراه یک بسته بندی کامال اصولی یک تجربه ی فوقالعاده در اسباب کشی و بسته بندی وسایل منزل خود
داشته باشید
باربری گیشا با دارا بودن مجوز رسمی از اتحادیه و با داشتن سالها تجربه و تالش در زمینه باربری و جابه جایی
یکی از معتبرترین مجموعه های باربری در صنعت حمل و نقل و شناخته شده است باربری توانسته با فراهم نمودن
رفاه حال مشتریان عزیز کلیه روزهای سال حتی در ایام تعطیل نیز خدمات متنوع خود را با تخفیفات ویژه برای انجام
امور بسته بندی جابجایی حمل و نقل در سطح کشور را فراهم نماید این باربری توانسته با بیمه نمودن و تضمین
وسایل با ارزش شما این اطمینان را به شما بدهد که وسایل خود را با آسودگی هرکس به مقصد مورد نظر برسانید و
در صورت بروز هرگونه مشکل بتوانید خسارت کامل آن را از شرکت بیمه دریافت نمایید همچنین با دارا بودن نیروهای
متخصص در زمینه بسته بندی و حمل اثاثیه منزل و همچنین با دارا بودن بهترین تجهیزات ممکن برای حمل و نقل آسان
آماده خدم ات رسانی به همشهریان در تمامی مناطق تهران می باشد اگر قصه جابجایی وسایل سنگین و گران قیمت
خود از قبیل پیانو سایدبای ساید گاوصندوق میزهای بیلیارد مبلمان های راحتی و سلطنتی اجاق گاز و سایر وسایل
سنگین را دارید می توانید از طریق نیروهای تمام ماند و آموزش دیده ما استفاده نمایید اگر نیاز به حمل و نقل باربری
و اسباب کشی و اثاثیه منزل به دیگر شهرهای کشور دارید باربری ما توانسته با مجهز بودن به وسایل نقلیه استاندارد
یک جابجایی به حمل و نقل بین شهری بدون دقت غیر را برای شما فراهم می نماید باربری گیشا با راهاندازی
شعب مختلف در تمامی مناطق تهران تالش نموده تا شما در کمترین زمان ممکن به بهترین خدمات با قیمت های
مناسب دسترسی راحت تری داشته باشید اگر برای جابجایی اسباب و اثاثیه منزل خود نیاز به کمک دارید و وقت
کافی برای جمع آوری وسایل ندارید ما توانستیم با ارسال نمودن نیروهای کامال ً تمام ماند و آموزش دیده در کسی از
نما بهترین خدمات جابه جایی و بسته بندی را برای شما فراهم نماییم
با دو دهه سابقه فعالیت در زمینه باربری و اسباب کشی و بسته بندی وسایل اداری و خانگی شما توانسته یک گزینه
ای مناسب برای جابجایی حمل و نقل در سطح شهر باشد تمامی کارکنان و افرادی که در این مجموعه فعالیت می
نمایند دوره های الزم را سپری می دهند و باعث داد و ایده پردازی در غارهای خود میتوانند پروژههای اسباب کشی
را با موفقیت هرچه تمام زد به اتمام برسانند و رضایت مشتریان را جذب نمایند ما و گروه حرفه ای باربری گیشا بر
این باور است که بتواند با تالش روز افزون خاص و خدمات رسانی و سرویس دهی در تمامی ایام سال در روزهای
تعطیالت نیز بتواند سرویسهای مناسبی را برای جابجایی راحتتر برای شما فراهم نماید برخی از این سرویس ها
به صورت رایگان برای شما در نظر گرفته میشود مثل مشاوره های قبل از جابجایی و بسته بندی مشاوره به شما
کمک می کند که با داشتن یک برنامه ریزی کامال هدفمند کارها را شروع نموده و در زمان مشخص شده آن ها را به
اتمام برسانید عالوه بر این مشاوره ها به شما کمک می کند که بتوانید نوع سرویس هایی که قرار است از آنها برای
جابجایی و بسته بندی استفاده نمایید را به درستی انتخاب و از آن استفاده نمایید همانطور که می دانید بسته بندی
وسایل منزل یکی از گامهای مهم شروع یک جا به جایی می باشد اگر در بسته بندی وسایل دقت الزم را به کار
نگیرید خسارات جبران ناپذیری را به همراه دارد پس بهتر است این امر مهم را به یک باربری که فعالیت قانونی دارد به

سپارید در این بین باربری گیشا توانسته با دارا بودن مجموعه ای کامال متخصص و حرفه ای که فعالیت قانونی
دارد بتواند با د ر اختیار قرار دادن تجهیزات مورد نیاز برای بسته بندی بهترین سرویس ها در خدمات مربوط به بسته
بندی را برای شما در نظر بگیرد تمامی تجهیزات مورد نیاز برای امور بستهبندی برای شما فراهم نموده و با ارسال
کارگرانی متخصص میتواند شامل کادر خانوم و آقا باشد برای شما فراهم می نماید تا بدون داشتن کوچکترین دغدغه
امور مربوط به بسته بندی را با موفقیت باش سر بگذارید بعد از انجام این امر بارجین نمودن وسایل در پشت وسایل
نقلیه از اهمیت باالیی برخوردار می باشد معموال این امر مهم توسط متخصصین این مجموعه برای شما فراهم می
شود و با ارسال یک راننده با تجربه که آشنایی کامل به مسیرهای تهران را دارد میتوانند در صحت و سالمت کامل و
وسایل شما را از مبدا به مقصد مشخص برساند ما همواره در کنار شما عزیزان هستیم با فعالیت شبانهروزی و خدمات
رسانی  4۲ساعته نیازهای شما را در رابطه با جابجایی و سطح بندی حمل و نقل درون شهری و برون شهری را
برطرف نماییم

باربری گیشا کالی خدمات همراه بار و جابجایی توسط گروهی باسابقه با بهترین کیفیت ممکن برای شما در نظر
گرفته می شو د جهت انجام امور مربوط به بسته بندی از در که زدم در مثل وکیوم با بر کارتون های حمل بار و گازدار
است از لوازم بسته بندی قابل اطمینان با مناسب ترین کیفیت برای شما در نظر گرفته می شود پرسنلی مجرب و
آموزش دیده شامل پرسنل خانم و آقا بود که آموزشهای الزم را جعف ری نیا و تمامی دوره های مربوطه را با موفقیت
پشت سر نهاده اند که خدمات بسته بندی حمل چیدمان اساسی با بهترین شکل ممکن برای شما در نظر گرفته می
شود ارائه انواع ماشین های حمل و بال متناسب با ابعاد اندازه وسایلی که قرارداد را جابجا نمایش شامل نیسان وانت
بار کامیون ترانزیت خاور های مست قبا دیوارههای مجدد کاری شده جهت حفظ سالمت باید در طول مسیر می باشد
تمامی رانندگانی که در این مجموعه فعالیت می نمایند بهترین مسیر را برای جابجایی وسایل شما در نظر گرفته تا
در سالمت صحت کامل و سایت شما را به مقصد برساند با تخصص و تجربه باال در امور مربوط به ارائه خدمات باربری
جابجایی با دارا بودن تعداد باالی کامیون و پرسنل متخصص و آموزش دیده باربری گیشا توانست تمامی شرایط
الزم را برای جابجایی و حمل و نقل درون شهری و برون شهری در تمام ساعات روز و ایام هفته فراهم نماید این باربری
به عن وان قدیمی ترین و معتبرترین باربری در سطح شهر تهران میباشد که توانسته با ارسال سریع کارگر و با فراهم
نمودن خدمات باربری تمامی مناطق تهران را تحت پوشش خود قرار بدهد همانطور که مستحضر هستید اگر شما با
یک باربری کامال ً حرفه ای یک جابجایی موفقیتآمیزی را داشته باشید می توانید بدون داشتن کوچکترین دغدغه و با
برخورد نی برخورداری از هزینه های منصفانه یک بستری مناسب را برای جابجایی و حمل و نقل فراهم نمایید باربری
کیشا یک اسباب کشی و جابجایی منحصر به فردی را برای شما در نظر میگیرد که با همراه بودن کارشناسان و
متخصصین در ارائه خدمات به شما بهترین ها را در نظر میگیرد این باربری همیشه در تالش می باشد که برای ارائه
بهترین خدمات حمل و نقل و جابجایی یا بسته بندی برای مشتریان خود بستری مناسب را فراهم نماید و با به کار
آوردن کارگردانی خالق و نوآور بهترین ها را برای شما در نظر بگیرید اگر شما و اسباب کشی دارید بهتر است با شماره
های راننده این باربری تماس بگیرد چرا که ما همواره در کنار شما هستیم تا بهترین خدمات باربری به جابجایی را برای
شما در نظر بگیریم
باربری گیشا متخصص و حرفه ای در زمینه حمل انواع وسایل سنگین منزل شما سایدبایساید انواع قاب صندوق
های اداری و خانگی میز بیلیارد میزناهارخوری اجاق گاز مبلمان های سلطنتی و راحتی و غیره می باشد در صورت
نیاز جهت جابجایی چنین وسایلی چه به صورت تکی و به صورت اسباب کشی حملونقل به منزله جدید می توانید با
شماره های رند این باربری تماس گرفته و شامل خدمات جابجای بسته بندی ما گردید این باربری با در اختیار قرار
دادن کارتون های مورد نیاز متناسب با ابعاد وسایل منزل شما توانسته نیاز تهیه انواع وسایل جابجایی را به خوبی
برطرف نماید بهتر است برای جابجایی لباس های مجلسی خود بخصوص کت و شلوار از کارتونهایی استفاده نمایید
که داخل آن ها رگال تعبیه شده است این کار به شما کمک می کند تا به راحتی هر چه تمام تر و سایر منزل خود را
با صحت و سالمت از مبدا به مقصد مشخص جابجا نمایید استفاده نمودن از وسایل نقلیه استاندارد مثل وانت بار
نیسان بار خاور های مسقف و روباز کامیون ترانزیت سرویس های وی آی پی این امکان را به شما می دهد تا با خیال
راحت بدون داشتن کوچکترین دغدغه همراه با کارگران متخصص و حرفه ای یک جابهجایی منحصر به فردی را تجربه
نمایید ما با در اختیار داشتن بهترین نوع تجهیزات بسته بندی جابجایی خدمات مربوط به حمل و نقل را با کمترین هزینه
ممکن در اختیارتان قرار می دهیم این باربری با ایجاد شعبات متعدد در تمامی مناطق در تهران دسترسی به این باربری
را آسان نموده است و توانسته است در کوتاه ترین زمان ممکن بهترین سرویس های حمل و نقل را برای شما متناسب
با نیازهای هر خانواده تدارک ببیند شاید برای تان پیش آمده است که وسیله ای را از بازار خریداری نموده اید و به
دنبال یک وسیله نقلیه با کمترین هزینه هستید تا بتوانید به وسیله را از مبدا به مقصد مشخص و جابجا نمایید در این
صورت میتوانید با باربری گیشا تماس بگی رید تا در کوتاه ترین زمان ممکن در صورت نیاز به کارگر وسیله نقلیه

مرابال و کارگر به محل مشخص شده ارسال گردد سرویسهای باربری همراه با تخفیفات ویژه برای شما در نظر گرفته
شده است تا بتوانید با پرداخت هزینه کامال منطقانه یک سرویس عالی را در اختیار داشته باشید و وسایل خود را در
همان ابتدای شروع کار بیمه نمایید تا در صورت بروز هرگونه مشکل به توانید خسارت کامل آنرا دریافت نمایید ارائه
انواع بارنامه معتبر برای حمل و نقل وسایل تجاری و سایر وسایل به شهرستان ها

اگر قصد بسته بندی لوازم منزل خود را دارید و می خواهید در کوتاهترین زمان ممکن دسته بندی کامال حرفه ای را
داشته باشید که در این صورت وقت کافی به این کار را ندارید می توانید با تکیه بر باربری گیشا و با استفاده از
بروزترین وسایل انجام می گیرد بهتر است با برقراری تماس بگیرید تا در کوتاهترین زمان ممکن یک بسته بندی کامال
حرفه ای و مدرن را در اختیار شما قرار می دهند بهتر است برای بسته بندی وسایل سنگین منزل از تجهیزاتی مثل
نایلون های حبابدار سلفون فوم های ضربه گیر استفاده نمایید در کل می توانید این امر مهم را در اختیار تیم متخصص
باربری گیشا قرار بدهید تا با تضمین وسایل با ارزش شما یک جابجایی کامال موفقیت آمیزی را برای شما در نظر
بگیرند تمامی کارهای این مجموعه زیر نظر یک مدیر حرفه ای بوده که توانسته پروژه های اثاث کشی را با نوفقیت
هدایت نماید و با تقسیم کار به صورت عادالنه بین اعضای گروه در پروزه های اثاث کشی و جابجایی رضایت مشتریان
را از داشتن یک جابجایی جلب نماید تمامی افراد و کارگرانی که در این مجموعه فعالیت می نمایند دوره های آموزشی

را با موفقیت سپری نم وده اند و می تواند با کار گروهی و هماهنگی در کار بهترین سرویس ها را در اختیار خانواده
های و افرادی که قصد جابجایی وسیله را دارند قرار بدهند این مجموعه بزرگ یکی از ناوگان های بزرگ و سرشناس
در صنعت حمل و نقل بوده که توانسته جابجایی های بزرگی را به خوبی پشت سر بگذارد همچنین این مجموعه با در
اختیار داشتن انواع وسیله نقلیه مثل خاور نیسان وانت بار کامیون ترانزیت وغیره توانسته متناسب با بار شما وسیله
نقلیه استانداردی را در اختیارتان قرار بدهد تمامی فعالیت های ما بصورت شبانه روزی بوده

ترجمه انگیلیسی باربری گیشا
English translation by freight Gisha

freight Gisha Gisha Bus Gisha Bus is by your side, dear ones, so that you can start your furniture
from this area, which is the origin, and transfer it to the destination with complete satisfaction and
peace. This destination can be inside, which is called intra-city freight. And is calculated by a
simple formula: Number of workers When the Gisha bus team passes it Number of cars And if
you need to pack home furniture Which is added to these resources, but if the destination is outside
the city, it is called suburban cargo. In suburban cargo, great care must be taken to ensure that your
cargo and furniture are insured. Be sure to mention that your cargo without insurance Do not leave
the city, God forbid, if there is a problem, Gisha bus is with you 24 hours a day with round-theclock services, so that you, dear ones, can easily move your luggage and furniture. Is your
refrigerator side-by-side or simple refrigerators, so we have the same idea that you are a side-byside refrigerator? We give the necessary. First, after you unplug the refrigerator the day before and
move all its appliances out, we first drain the water. If it is glued, close it tightly and separate the
different parts and floors of the refrigerator. After separating the refrigerator from the water tap,
open the separated parts to separate the two main parts of the refrigerator, and then remove these
parts. We move down from the packaging and use the shock absorber. freight Gisha Gisha Cargo
transports cargo. This time you can be all home appliances. These home appliances include:
refrigerator, side by side, freezer, washing machine, dishwasher, dining, all kitchen appliances,
kitchen chandeliers, cabinets, TVs, videos, side-by-side, home theater, showcases, classic and
royal comfortable furniture, carpets, flowers and vases. What are freight companies? Do we need
enough information about where the source is? Where do you want to move furniture? Is your type
of carriage intercity or suburban transportation and that at your origin you are on the second floor,
the distance from your exit door to where vehicles can go? Do you need to package your home
furniture professionally or not, we will announce the Gisha shipping rate to you dear ones,
considering all these conditions.
Gisha Freight in the western part of Tehran Gisha Freight has patient and friendly workers to pack
heavy and light Rizo coarse and new with new methods and tools. It has an online system for easy
access to Gisha bus specialists. To move in this bus and freight, the arrangement of the load on the
back of the vehicles is done with higher order and accuracy so that the Mojo space behind the east
and the van pick up the best benefit so that when passing the squares and sharp turns of vehicles
without the slightest Transportation and beatings reach the destination Gisha Bus is one of the
oldest buses in Tehran, which with indescribable genius in the field of transportation and

transportation has been able to invent new methods and be a source of pride among customers. He
was from Tehran and works according to the rules and regulations. Your satisfaction, dear ones,
is considered to be a great honor of this bus and freight. Shipping cost in Gisha freight Gisha Bus
specializes in moving all kinds of home and office business in a completely professional way,
known in all areas of Tehran. 24-hour activity and service to dear families with a reputable site
and page in virtual networks. Accurate knowledge of the needs of people in each city. Preparing
and planning for packing equipment with experienced staff and staff Holding specialized courses
for staff to increase the level of knowledge and experience in packing and moving in and out of
the city Smile Your satisfaction Dear green leaves for this shipping company for Better growth in
the cargo transportation industry by professional carriers behind the pickup truck - Nissan Bar roofed and open east are often arranged behind the east in such a way that with the movement of
the car on the roads that have turns, there is no movement. It does not take place and the cartons
are firmly in place. Cartons that have heavy contents are usually placed under cartons that are
lighter and have valuable and breakable items. Gisha Bus is committed to the items to which
Nelmeh insurance is provided. And in case of any problems and fractures Dear customers, you can
receive the damages from the shipping company.
Empty worker in Gisha bus Gisha freight has exemplary and experienced workers and as a young
activity and 24-hour service in the fields of inner-city and extra-city transportation, packing,
transportation and loading services, we are by your side so that you can think of a dream furniture
without the slightest worry. Has a clear and very accurate plan for a fair division of labor between
the cooperation team of the company in many large transportation projects in the big city of Tehran
with cargo pickup - Nissan Bar - large roofed and open east - large trucks to move cargo to other
cities Free consultation to your dear families, all you have to do is call Gisha Shipping's contact
numbers to benefit from the free services of this shipment. Transportation of special clothing
cartons with special regal for easier movement of your clothes, dear ones, if you use regal cartons,
the clothes will no longer be wrinkled and dirty. Gisha freight has high experiences in all fields of
transportation and has been able to make a good name for itself. Bring With this carrier you can
move with high confidence. Pickup truck in Gisha bus All the activities and services of Gisha
freight are in order to meet the needs of each of our fellow citizens and dear customers. We have
come together to provide you with appropriate services by accurately identifying your needs. Free
consultation and expert advice caused by the family. Before any collection and packing of items
can have a constructive advice. It is better to have a basic plan before packing and go ahead
according to the plan you have prepared. Collect each room separately. It has a great effect on
speeding up your work and your family members keep their spirits. Mental worries, especially for
women, cause discomfort when moving furniture. If you want to avoid any problems, it is better
to pick up the phone and carry it with you. Call so that in the shortest possible time, experienced
workers will be on site and according to an extraordinary plan and cooperation, they will separate
your belongings and put them in cartons. If you have problems preparing cartons to close your
belongings, do not worry anymore. We have solved your problem By providing and packing, we
guarantee that you will experience a dream furniture without the slightest worry. Nissan in Gisha
freight The method of transporting large office safes is that two young and strong workers are sent
to the desired location and carry out the safe in compliance with all the necessary standards and
high safety. This cooperation has resulted in the device without the slightest impact to the machine.
Transportation is transferred and then transported to the desired destination. According to the
customer's request, this freight can send the vehicle they need. These vehicles include: cargo

pickup, which is usually used for city transportation, Nissan cargo, East Roofed and open that is
used to carry heavy items, including carrying home furniture - carrying bridal dowry, etc. freight
trucks, transit trucks that are used to carry very heavy loads that are sent to other cities Providing
VIP service Dear customers, Gisha Shipping is ready to provide services to all parts of Tehran. All
you have to do is call the RAND numbers of this shipment. Shipping LCD and LED to a valid
insurance company. Shipping costs and rates Appointed by the union and all legal activities.
Home furniture packaging in Gisha freight Gisha freight has been able to take the lead in presenting
new methods in packing all kinds of home appliances and breakable items and raise the minds of
many customers about safety and speed of work in the work. Preparing the cards needed for a
successful transportation is one of the most important cargo tasks. Bagheri is charged and the work
process is such that two days before the upholstery, the expert visits the place and determines the
general plan. After determining the number of boxes needed for packing, the responsible team will
send the equipment to your house. All people have certain professions and have a good name in
doing things. In a general view, the place is examined and tasks are divided. Usually, each part of
the house is assigned to one or two people in each box, observing the standard and closed
principles. The equipment is placed with high safety. Using special shock absorbers is one of the
work priorities. After finishing the work, the carton lid is packed with a special glue and its
contents are written on each carton with a special label. This action causes when the cartons are
reopened in the case As easily as possible, all the factors have come together so that you can easily
think of a pleasant trip. Packing home furniture in Gisha Bus Gisha Bus has a completely
professional staff and is committed to the work of all agents and people who are working in Gisha
Cargo Complex, is committed to its duties and completes the tasks and tasks assigned to them with
high accuracy and speed. The cargo is selected to be transported and packed during a series of
entrance exams selected with competence and professions in the field to be properly identified and
then selected. Byte said that the people who are selected are all married and committed to work.
Professional scheduling in accordance with the work chart is one of the most important tasks of
the management department of this large company. During a work project, all staff are ready to
provide services to fellow citizens and families of Tehran. We welcome you with a smile if you
are in furniture with If you encounter a problem or you want to move everything forward with the
program, all you have to do is pick up the phone and enjoy our free consultation. Tetti's 24-hour
service during the holidays is one of the outstanding advantages that distinguishes us from other
carriers. Carrying the bride dowry with roofed east along with insurance policy And our valid bill
of lading is by all means.
Cargo transportation to the city in Gisha freight Gisha Transporter Families who are planning to
move furniture to a new home and have also considered that they want to leave all the work,
including packaging and transportation, to a reputable carrier, pick up your phone without the
slightest worry and inconvenience. And in the area of Tehran where you live, contact our carrier
at the branch where the area is located. Gisha Bus, taking into account all the situations and
conditions, even by checking whether your house is stuck in a narrow alley to You live in an
apartment that has no elevator and has many stairs. It operates and provides you with services in
accordance with your circumstances. Doing the packing work as accurately as possible in the
specified time and by checking and A home program begins. Preparing a carton thick enough to
fit the dimensions of the furniture is another task of Gisha Transporter> Gisha Transporter. After
finishing the work, all the packages are separated and closed with a special adhesive. This will
label the cartons and determine what is inside each carton. This will help to arrange the Destination

to be done. Gisha freight has a variety of standard vehicles and has a safety system in automobile
and car parts, which has been able to use and use such vehicles in the transportation industry in a
timely manner to satisfy customers from a careless movement and furniture. To be able to provide
the required vehicle to you dear ones in proportion to each vehicle and the weight and cost that is
paid. All the drivers who drive these vehicles to carry cargo and household items have high
experience and with Full familiarity with all the routes in the capital, they choose the best route to
carry cargo Standard vehicle Has experienced drivers Quality transportation We owe it to
ourselves to provide the best package and furniture services for the services and services we
provide to you and your families. All the services provided are for your satisfaction, dear ones. In
general, we can say that the criticisms and Your constructive suggestions can be an effective step
in the direction of the development of this freight group. * Carrying and packing all kinds of home
appliances * Has experienced and trained workers * 24-hour activities * Packed with the best
equipment Gisha Freight Bus, with its brilliant history in the transportation and handling of office
and commercial home furnishings, has been able to gain a high level of experience in this field,
and it is supposed to provide you with this experience so that you can easily complete everything.
Pack your furniture and move it before you start doing anything. Focusing on doing work is one
of the most important things to pay attention to in furniture. Lack of focus causes you to not be
able to move a comfortable piece of furniture. Keep the reeds in the furniture in a list on a piece
of paper and the items that you are going to throw away. On the next page, mention what items
are going to be stored. Write them on the page and with Setting goals and defining tasks Start
packing, but you must also have the equipment needed for packaging. Prepare better than this
equipment.
Among the equipments that you may need in a package, 5 cm glues of different boxes in
dimensions and in accordance with the equipment of these boxes must have enough will to carry
the load and move it, because it is supposed to be made of containers. Fragile can also be closed
with these boxes. Preparing different types of bubble wrap helps you to fill the spaces inside the
boxes while packing, so that they do not move inside the box during transportation and the relevant
product. Having a garbage bag is also a necessity. It is a piece of furniture because it is better to
put the extra items in the garbage bag after moving each part. The magic and blessing allows you
to write the contents of the package on the relevant cartoon after finishing. When reopening the
package, easily put it in its own place. After finishing the packing, it is better to find a fully valid
Gisha truck to start transporting your goods by requesting a worker to transport your equipment,
as well as requesting a completely standard vehicle. A freight that has a fair cost to transport the
cargo and also from the head Use special weights for transporting cargo. Has high work experience
in this field and works completely under the supervision of the union. It is a suitable option to
choose a transport company to have a worry-free furniture. And transporting cargo in and out of
the city and by providing all kinds of modern equipment and updating and using standard vehicles
such as Nissan cargo vans, roofed and open east and all kinds of trucks, providing VIP service to
24-hour face to attract the satisfaction of dear customers, so it is better if you need to carry the
device, contact our bus. All available numbers are completely in process and are placed on the
official website of this shipping company. Gisha freight is the first and most reputable cargo in
the big city of Tehran that has activities in the field of furniture and transportation. Furniture Handling of heavy and semi-heavy loads - Standard vehicles - Professional packaging Specialized workers From zero to one hundred, leave the furniture to the team of Gisha freight
specialists Gisha freight : A completely non-worry-free 24-hour response, providing all kinds of

free freight consultations in and out of the city with the best equipment and facilities for
cooperation in carrying out furniture works with all kinds of cargo vans and Nissan cargo to carry
heavy cargo and Semi-heavy has the best workers and related personnel who have been able to
successfully complete relocation projects by working together. All people have successfully
completed the relevant courses and have passed the necessary training to carry cargo and can in
the shortest time Show you a quality job when possible. Gisha Cargo with professional work
management has been able to satisfy customers at all times, and every year with the beginning of
the transfer season, many customers are added to this collection. We are always by your side in
difficult conditions. Barbari Gisha: All the people who work in this large complex have certain
professions and have a good name in doing things. At a glance, they can be sent to the place and
carefully examine it and divide the tasks, usually each part of The house is given to one or two
people. In each box, in accordance with the standard and principles of packing, items with high
safety are placed. Using special shock absorbers is one of the work priorities. After finishing the
work of packing the carton doors with glue It is specially firm. Providing packaging cartons. Using
special nylons for carpets in order to keep the carpets clean during transportation. Special cartons
for clothing with a special rack for easier movement of your clothes, dear ones, if you use cartons.
Regular clothes no longer wrinkle or get dirty during movement
The freight pickup, which is usually used for intra-city transportation, is very popular because the
transportation costs with this vehicle are much lower than other transportation vehicles. All Gisha
freight pickup trucks are equipped with equipment and have experienced drivers. Familiar with
the way they are guided Nissan Bar is another vehicle in this complex that is used daily to move
semi-heavy loads and is equipped with blankets and ropes for loading the bar, roofed and open
east Which is used for transporting heavy equipment, which includes transporting home furniture
- carrying bridal dowry, etc. Freight trucks, transit trucks that are used to transport very heavy
loads that are sent to other cities. Providing VIP service to dear customers. It has caused the
satisfaction of each of them. Barbari Gisha: By providing free consultations before moving and
packing your furniture, it provides conditions for you and your families who intend to move and
move furniture to have a purposeful plan to move to your new home. In the use of completely new
packaging services such as shock absorbers vacuums, clothing cartoons, etc. Separation of small
accessories from remote accessories Fully calculated packaging. Timely presence of the
cooperation team at the origin for furniture. Using workers with good morals and courtesy.
Providing service 24 hours a day Carrying capacity of home furniture, furniture, offices, moving
all kinds of office and home safes with new methods of packing. We provide you with the supplies
in an orderly and coordinated manner, dear ones. Gisha Freight, with years of experience in
providing furniture relocation services, has been completely professional in packing the furniture
of offices and companies. Cargo transportation within the city By working 24 hours a day with
drivers and vehicles equipped with the latest technologies in the world with long experience in the
field of transporting furniture, you will have peace of mind and the poor will run away. You, my
dear, can use it as easily as possible. From the basic suburban freight services of your home, carry
your industrial and commercial office equipment with complete confidence along with a valid
insurance bill of lading to other cities. To benefit from the services of this freight, only enough
with the numbers listed on the official website of this freight company. Call and take the necessary
steps for a piece of furniture with the necessary coordination

Gisha Shipping One of the important points that may be made between the mentioned number is
to choose a type of shipment that has a completely legal activity, and in the meantime, Gisha
Shipping has been able to offer completely new services and provide completely standard
equipment and To meet the needs of its customers up to date and provide them with their services
and packages in accordance with what they need. Shipping services, including packing of home
furniture, office supplies, cargo transportation in urban and suburban areas, if we wish, we can
After delivering your items to their destination, open them and arrange them. Our goal is to satisfy
customers by moving and sending high quality standard supplies and equipment, all of which are
operated by a specialized and trained team with high speed and accuracy. All cargo techniques are
performed using standard vehicles, including the east of the Nissan pickup truck, which is operated
by an experienced and professional staff. Packing of furniture by professional workers and safe
use of arrest Proportionate to your load Lavaz attack Broken sensitive with high precision and
speed of operation by carpeted east Transportation and packaging of dowry Bride Carrying
furniture Home offices of companies If you want to get information about the prices and rates of
services of this carrier, you can contact the following numbers Take advantage of free
consultations and get the necessary information about the type of travel expenses and also the type
of services that are provided to you. All activities of this carrier are completely legal and have an
official license from the union. All freight vehicles meet the required standards and are inspected
by specialists before being shipped Gisha Cargo has been able to attract the satisfaction of
customers and the management of the community for the services related to transportation and
packaging and to be able to provide special services to them according to the needs of each family
that has unique tastes. We are always providing services around the clock and are ready to respond
to your needs, dear ones, so that we can provide you with what you need in the fastest possible
time. It is enough to call the numbers of this carrier if needed. Transportation, packaging and
transportation services will be provided to you as soon as possible
If you need to pack your furniture and you do not have enough time to do such things, the
professional team of this carrier has been able to offer you the best possible services with years of
effort and experience in this field. This cargo is from all types of cargo vehicles such as Nissan
pickup trucks. East-loaded trucks The transit truck is used to transport goods in urban and intercity areas. Proper arrangement of cargo after packing on the back of trucks ensures the safety and
health of the cargo, and you can safely move without Experience the office. Leave the furniture
from zero to one hundred to a professional group that has a completely legal activity. All people
who work in Gisha Transportation have passed the necessary training courses during the teacher's
time. They can provide any transportation services. We are always trying to provide you with what
we have gained in recent years. If you intend to transport heavy household items such as side-byside washing, furniture, bedding, etc., it is better than this. Leave the work to our professional
group Gisha bearing As you know, packaging is an important issue when moving furniture. A very
principled packaging can bring quality and a movement as well as speed of movement and also
reduce costs. In the meantime, Gisha bearing has been able to In the shortest possible time, it will
pack all your valuable items while maintaining their health, and in addition to using modern
equipment, it will have a regular and worry-free packaging. And your home furniture is also
commercial goods and equipment related to your workplace. All you have to do is call the numbers
of this carrier to leave all the work steps from the beginning of a transfer to its final arrangement
to our team of experienced specialists if the volume of cargo It is not enough that you are going to
move from the origin to a specific destination. You can use the services of Nissan Bar Pickup Bar

of this collection to save on transportation costs. This set is to maintain the security of customers
when packing their valuable furniture and furniture. It uses multi-layered cartoons according to
the dimensions of their equipment. The strength and thickness of these cartoons are usually many
times more than the cartoons available in the market. In complete health to a specific destination
Furniture transport along with the principled packaging The highest speed of action in providing
transport services to satisfy customers is provided completely professionally and gives you the
assurance that your equipment with Health to reach the destination Provide free advice in the field
of transportation from return to have a successful planning with a specific purpose Provide free
advice by experts and provide the best advice when moving all the effective features to know this
cargo This freight with more than a decade of experience in the field of furniture transportation
and handling provides the best cargo services for customers and dear families. Providing services
around the clock with cargo consulting was providing insurance and bill of lading. By providing
the best furniture services, this collection has provided appropriate and worthy services for their
customers, and for the comfort of your well-being, it leads to a one-time delivery with a successful
planning. All employees have the necessary ability and expertise to They have a worry-free
furniture and you can safely and safely leave your valuable items to our professional team. If you
do not have enough time to pack your home appliances, it is better to do this important work. The
principles of any furniture are left to the team of Gisha freight experts to have a wonderful
experience in moving and packing your home furniture by using first-class cartoons with a
completely principled packaging.
Gisha Freight, having an official license from the union and having years of experience and efforts
in the field of freight and transportation, is one of the most reputable freight companies in the
transportation industry and is known for providing the well-being of dear customers all days of the
year, even in Holidays also provide their various services with special discounts for packing
transportation in the country. This carrier has been able to insure and guarantee your valuable items
to ensure that your items are comfortable for everyone. Take it to the desired destination and in
case of any problem, you can receive full damage from the insurance company. Also, having
specialized personnel in the field of packing and transporting home furniture, as well as having the
best possible equipment for easy transportation, ready for service. Providing fellow citizens in all
areas of Tehran. If you have a story about moving your heavy and expensive equipment such as
piano side by side, safe, billiard tables, comfortable and royal furniture, stove and other heavy
equipment, you can use it through our fully trained staff. If you need to transport cargo, furniture
and home furniture to other cities in the country, our cargo, being equipped with standard vehicles,
can provide you with a transfer to intercity transportation without any other precision. Setting up
different branches in all areas of Tehran has tried to give you easier access to the best services at
reasonable prices in the shortest possible time. If you need help to move your furniture and do not
have enough time to collect equipment, we were able to Sending fully trained and trained personnel
to someone from the facade to provide you with the best moving and packing services With two
decades of experience in the field of transportation and furniture and packaging of your office and
home equipment, it has been able to be a suitable option for transportation in the city. All
employees and people who work in this complex take the necessary courses. Give and give ideas
and ideas in their caves can complete furniture projects as successfully as possible and attract
customer satisfaction. We and Gisha Shipping Professional Group believe that it can with special
efforts and services. And service all year round on holidays can also provide good services for
easier transportation for you. Some of these services are considered free of charge for you, such as

pre-relocation consulting and consulting packaging to help you. Start with a very purposeful plan
and finish it on time. In addition, these tips will help you to be able to use the type of services that
are to be used for moving and packing. Choose and use it correctly As you know, packing home
furniture is one of the most important steps to start a relocation. If you do not use the necessary
care in packing the furniture, it will cause irreparable damage, so it is better to take this important
matter to a carrier whose legal activity In the meantime, Barbari Gisha has been able to have a
completely specialized and professional collection that has legal activity, and by providing the
equipment needed for packaging, it can consider the best services in packaging services for you.
Provides you with all the necessary equipment for packing affairs and by sending specialized
workers, can include both male and female staff, so that you can be successful in packing matters
without the slightest worry. After doing this, leave the barge. It is very important to put the
equipment behind the vehicles. Usually, this important matter is provided for you by the specialists
of this complex, and by sending an experienced driver who is fully acquainted with the routes of
Tehran, they can ensure the complete health of your vehicles. From origin to destination We are
always by your side, dear ones, to meet your needs in relation to the movement and leveling of
intra-city and sub-city transportation with round-the-clock activities and 24-hour service.
Gisha Kali freight Services with cargo and handling by a well-established group with the best
possible quality is considered for you to do things related to packaging from the door that I knocked
on like a vacuum with cartons for cargo and carbonated packaging can be Assurance with the most
appropriate quality is considered for you. Experienced and trained personnel, including male and
female personnel, who have successfully passed the necessary trainings and all the relevant
courses. The packaging services carry the basic arrangement with the best The possible shape is
considered for you. Providing a variety of trucks and wings according to the dimensions of the
size of the vehicles that move the contract, including Nissan pickup truck, transit truck, drunken
east, repainted walls to maintain health. The drivers who work in this complex have considered
the best route for moving your equipment to reach your destination in perfect health and with your
site, with high expertise and experience in matters related to providing transportation freight
services with a large number of trucks and Specialized and trained personnel of freight Gish It was
able to provide all the necessary conditions for transportation and transportation in and out of the
city at all hours of the day and weekdays. This cargo is the oldest and most reliable cargo in the
city of Tehran, which has been able to send workers quickly and by providing Freight services
cover all areas of Tehran. As you are aware, if you have a successful transfer with a fully
professional freighter, you can enjoy a fair bed for transportation without the slightest worry and
with a fair cost. Provide transportation Kisha Cargo considers a unique furniture and transportation
for you, which, together with experts and specialists in providing services to you, considers the
best. This cargo is always trying to provide the best Transport and transportation services or
packaging to provide a suitable bed for your customers and consider the best for you by using
creative and innovative directing. If you have furniture, it is better to call the driver numbers of
this carrier. Because we are all We are by your side to consider the best shipping services for you
Gisha Cargo is a professional and professional in the field of carrying all kinds of heavy items in
your home. Side by side, all kinds of office and home safe frames. Billiard table. Dining table. Gas
stove. Royal furniture and comfort, etc. If necessary, to move such items individually or
individually. As a new furniture, you can call the rand numbers of this cargo and include our
packing services. This cargo, by providing the required cartoons appropriate to the dimensions of
your home furniture, has been able to provide all kinds of transportation tools well. To move your

party clothes, especially suits, it is better to use cartoons with Regal embedded in them. This will
help you to easily and completely and your other home with health and safety from Move from
origin to a specific destination Using standard vehicles such as Nissan Bar, roofed and open-air
pickup trucks, transit trucks, VIP services, allows you to safely and without the slightest concern
with professional workers. A unique displacement Experience to a person. We have the best type
of packaging equipment to provide transportation services at the lowest possible cost. This freight
has facilitated access to this freight by creating several branches in all areas in Tehran. And has
been able to provide the best transportation services for you in the shortest possible time according
to the needs of each family. Maybe it has happened to you that you have bought a vehicle from the
market and you are looking for a vehicle with the lowest cost. In order to be able to specify and
move the vehicle from the origin to the destination, in this case, you can contact Gisha Shipping
to be sent to the specified location in the shortest possible time, if needed, by the worker of the
vehicle and the worker. Shipping services with special discounts It is intended for you to have a
great service by paying a completely reasonable fee and insure your equipment at the very
beginning of work so that in case of any problem you can receive full damage. Providing a variety
of valid bill of lading For حمL. Transportation of commercial equipment and other equipment to
cities
If you want to pack your home appliances and you want to have a completely professional category
in the shortest possible time, in which case you do not have enough time to do so, you can do it by
relying on Gisha freight and using the latest equipment. It is better to call to establish that in the
shortest possible time they will provide you with a completely professional and modern packaging.
It is better to use equipment such as bubble wrap nylon cellophane foam shock absorbers for
packing heavy household items. You can provide this important matter to the team of Gisha freight
specialists so that they can consider a completely successful transfer for you by guaranteeing your
valuable equipment. All the work in this collection is under the supervision of a professional
manager who has been able to carry out furniture projects. Successfully lead and distribute work
fairly among group members in furniture and relocation projects to satisfy customers from having
a relocation. All individuals and workers who work in this complex have successfully completed
training courses. And can be coordinated with teamwork Negi at work to provide the best services
to families and individuals who intend to move the vehicle. This large complex is one of the large
and well-known fleets in the transportation industry that has been able to pass large transfers well.
With all kinds of vehicles such as East Nissan, pickup truck, transit truck, etc., the collection has
been able to provide you with a standard vehicle suitable for your cargo. All our activities have
been around the clock.

