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باربری مرزداران با ارائه سرویس بسته بندی کامال حرفه ای همراه با تیم حرفه ای و با دارا بودن کارگرانی که شامل خانم و
آقا همراه با به روز ترین تجهیزات بسته بندی بوده و با استفاده از کارتن های  5الیه و ضخیم که متناسب با ابعاد وسایل منزل
شما عزیزان بوده این امر سبب راتی و سهولت در باربری می شود در این پروزه افرادی که مشغول بسته بندی می باشند
بعد از قرار دادن وسایل داخل کارتن ها برای پر کردن فضای خالی بین کارتن ها از فوم ها و ضربه گیر های مخصوص
.استفاده می کنند

اگر خودتان بخواهید تمامی این امور را انجام دهید می توانید جهت پر کردن فضای خالی بین کارتن ها از روزنامه های باطله
استفاده نمایید یا از حوله های نرم برای پر کردن این فضا استفاده نمایید بعد از جمع آوری وسایل منزل درب کارتن ها توسط
چسب های مناسب با دقت باید محکم وبسته شود و با یک برچسب مخصوص محتوای داخلی آن نوشته شده و بر روی کارتن
چسبانده می شود این امر سبب میشود بازگشایی وسایل با دقت و سرعت باالیی در مقصد انجام شود ما همواره در کنار شما
به منزل جدید اثاث کشی نمایید رضایت شما از جمله ویژگی عزیزان هستیم تا با خیال آسوده بدون کوچک ترین دغدغه ای
.های برجسته و زمینه های پیشرفت باربری مرزداران می باشد
باربری مرزداران

ارائه دادن یک مشاوره رایگان همراه با متخصصین جابجایی که با ارئه برنامه ریزی موفق توانسته اند در همه حال رضایت
مشتری را با سرویس هایی که ارائه می دهند جذب نمایند از امتیازات برجسته می باشد سبب شده این باربری را نسبت به
 :مرزداران متمایز می نماید سرویس ها شامل جابجایی انواع وسایل سنگین از قبیل های موجود در سایر اتوبار

دانلود فیلم باربری مرزداران
جابجایی و حمل ساید بای ساید
جابجایی انواع مبلمان راحتی و سلطنتی همراه با کاورهای مخصوص جهت بسته بندی بدون کوچک
ترین ضرب دیدگی




جابجایی انواع فرش های بزرگ و کوچک همراه با نایلون های مخصوص شرکت باربری همراه با
لوگو مخصوص
جابجایی و بسته بندی نمودن انواع دکوراسیون با ارزش گران قیمت منزل به همراه تیم متخصص و
حرفه ای
جابجایی نمودن انواع گاو صندق های اداری و خانگی به راحتی هرچه تمام تر
جابجایی و بسته بندی نمودن ست های اداری همراه با کارتن های مخصوص با ضخیم کافی و
متناسب با ابعاد وسایل






تمامی این برنامه ریزی ها و هماهنگی ها برای اطمینان شما برای اثاث کشی و حمل بار می باشد که همراه با بیمه نامه ارائه
 .می شود
 :دارای وسایل نقلیه استاندار بوده که از لحاظ سیستم ها از بهترین قطعات روز دنیا بوده که شامل

باربری مرزداران

ماشین های وانت بار که این قبیل از ماشین ها همراه با تعداد کارگران مشخص و رانندگان با تجربه در اختیار مشریان 1-
.قرار داده می شود معموال از وانت بار برای جابجایی وسایل سبک و نیمه سنگین استفاده می شود
که معموال به صورت درون ماشین حمل و نقل نیسان بار این وسیله نقلیه پر مصرف نیز جهت حمل و نقل وسایل سبک 2-
شهری از نقطه ای به نقطه دیگر جابجا می شود مورد استفاده قرار میگیرد در صورت نیاز به این قبیل از وسیله نقلیه می
.توانید با اتوبار مرزداران تماس بگیرید
ماشین های بزرگ با نام خاور که به دو صورت خاور های مسقف و روباز می باشد که معموال از این وسیله نقلیه پر 3-
مصرف برای اثاث کشی و جابجا نمودن وسایل خانه و همچنین برای حمل جهیزیه عروس مورد استفاده قرار می گیرد
هنگامی که از این وسیله نقلیه برای جابجایی وسایل خود استفاده میکنید بهتر است در زمان بارچینی به این نکته توجه نمایید
که چیدمان کارتن ها و هرگونه باری که درون آن قرار می دهید درست و صحیح چیده شود این چیدمان می تواند ایمنی و
سالمتی کارتن ها را تضمین نماید برای همین کار بهتر است این امر مهم را به یک باربری با سابقه که تجربه ای باالیی در
این قبیل از جابجایی ها را دارد بسپارید باربری مرزداران توانسته با فعالیت و ارائه بهترین سرویس ها در بسیاری از پروژه
.های حمل و نقل به عنوان یک باربری منتخب در مرزداران شناخته شود
استفاده از ماشین های بزرگی از قبیل کامیون ها و ترانزیت ها که بیشتر برای حمل بار به خارج از منطقه مرزداران و 4-
.ارسال کاال به سایر شهرستان ها مورد استفاده قرار می گیرد

به صورت درون شهری و جهت حمل بار در سطح منطقه مرزداران برای حمل و نقل انواع  vipارائه نمودن سرویس 5-
وسایل اداری و سازمانی به صورت کامال تضمین شده در شرکت باربری مرزداران بنابراین از صفر تا  011یک جابجایی
 .و اثاث کشی بدون دغدغه را به باربری مرزداران بسپارید ما همیشه در همه حال در کنار شما هستیم

دانلود فایل صوتی باربری مرزداران
باربری مرزداران|باربری حرفه ای و شبانه روزی
باربری مرزداران و اتوبار مرزداران مجهزترین باربری تهران محسوب می شود.که مجهز به انواع دستگاه های
کامیونت،وانت،نیسان و ترانزیت است.مجموعه باربری مرزداران و اتوبار مرزداران بیش از  01انواع دستگاه دارد و آمادگی
.این را دارد که به شما مشتریان گرامی شبانه روزی در هر روز هفته و هر ساعت از شبانه روز به شما خدمات ارائه دهد
باربری مرزداران یک باربری حرفه ای است که از روش های استاندارد حمل ونقل و بسته بندی بهره می برد.اتوبار مرزداران
با استفاده از نیرو های زبده و کامال حرفه ای شما را در امر اثاث کشی منزل تان همراهی می کنند.با باربری مرزداران هیچ
.گونه به اشیاء گرانبها و وسایل شکستنی شما خسارت وارد نمی شود
باربری مرزداران این قابلیت دارد که اثاث منزل شما را بسته بندی کند .اتوبار مرزداران با استفاده از کارتن های چند الیه
متناسب با وزن و اندازه وسایل منزل تان،پرکردن فضاهای خالی بین کارتن و کاال با به کار بردن انواع فوم  ،نایلون های
حباب دار و انواع ضربه گیر ها صورت می گیرد.که این امری مهم در اثاث کشی است که هیچ گونه صدمه ای به اثاث منزل
 .نخورد

باربری مرزداران |بسته بندی ویژه لوازم منزل
در مجموعه باربری مرزداران همه ی لوازم و اثاث منزل شما را با بروز ترین دستگاه ها و روش های استاندار بسته بندی
باربری مرزداران تمامی وسایل عم از وسایل آشپزخانه  ،انواع دکورها  ،انواع مبل ها  ،اشیاء های گرانبها  ،می شود  .در
 .لباس ها و رخت و خواب ها بسته بندی می شود
یکی از بسته بندی های مهم در اثاث کشی بسته بندی یخچال است که این امر در باربری مرزداران از اهمیت ویژه ای
برخوردار است  .این بسته بندی توسط سلفون و نایلون های حبابدار صورت می گیرد و پس از بسته بندی جا به جایی صورت

می گیرد  .در بسته بندی وسایل آشپز خانه در کارتن های چند الیه صورت می گیرد و فضای خالی بین اشیاء و کارتن از
 .انواع نایلون ها و روزنامه پر می شود .در کارتن ها را چسب کاری کرده که در حین اثاث کشی هیچ اتفاقی رخ ندهد
در بسته بندی انواع مبل های سلطنتی با استفاده از کاورهای مخصوص بسته بندی صورت می گیرد .که در اثاث کشی بدون
صدمه و بدون هیچ گونه ضرب دیدگی صورت گیرد .یکی دیگراز مهم ترین بسته بندی ها  ،بسته بندی فرش است که با
استفاده از نایلون های مخصوص که ویژه ی باربری همراه با لگوی مخصوصی است .که در حین اثاث کشی جلوگیری کند
از کثیف شدن فرش و بسیار موثر است .بسته بندی انواع دکورها  ،اشیاء گرانبها است که توسط انواع ضربه گیر و نایلون
های حبابدار و سلفون های محکم توسط تیم حرفه ای و زبده  ،بسته بندی می شود و بعد از بسته بندی تمامی لوازم منزل جا
 .به جایی صورت می شود

ارزان بار | باربری مرزداران
بعضی از افراد در موقع اثاث کشی به دنبال که کدام باربری یا اتوبار می گردند که کدام قابل اطمینان است که بار یا اثاث
باربری  .منزلشان را به آن ها بسپارند  .که بار یا اثاث کشی بدون هیچ صدمه و خسارت و سالم به مقصد مورد نظر برساند
تهران که نام دیگر آن ارزان بار شناخته شده است که با بهترین کیفیت خدمات ارائه می دهد بودنه هیچ کم و کاست و معنی
باربری ارزان است که کرایه شما مقرون به صرفه باشد  .ولی اشتباه نکنید که با این که ارزان بودن باربری علتی خاص
دارد که در کار به کیفیت توجه ای نمی کنند  .کارا بی کیفیت و سریع انجام می دهند که کرایه شان ارزان تر از باربری های
ولی باربری مرزداران نسبت به باربری های دیگر قیمتش متعادل تر به باربری های دیگر است و برای  .دیگر شود
 .مشتریان جلب توجه می کند
در بعضی از باربری ها و اتوبار ها که قیمت آن ها کمتر است دارای علت است که کیفیت کار آنه است و اگر این کار را
انجام دهند مجبورند از وسایل بی کیفیت در امر بسته بندی و در حمل نقل استفاده کنند که برایشان سود حاصل شود و
 .موجب خسارت برای مشتریان می شود که دچار ناخوشایندی می شود
در مجموعه باربری و اتوبار مرزدارن ما از در بخش حمل و نقل از بهترین و بروز ترین دستگاه ها استفاده می کنیم که
همه ی دستگاه ها مسقف شده و همه موکت کاری شده است  .در بخش بسته بندی از بهترین کیفیت برای بسته بندی استفاده
می شود مانند استفاده از کارتن های چند الیه با استحکام باال  .این باربری دارای کادر مجرب افرادی متخصص و با تجربه
 .در اثاث کشی که با کیفیت که دارند در اثاث کشی به اثاث منزل شما هیچ صدمه و خسارتی بخورد

مراحل کار در باربری مرزداران

اگر شما باری و یا اثاث کشی دارید و باربری مرزداران را اعتماد شما را جلب کرده است با شماره گیری تلفن های ما
 .تماس برقرار می کنید
پس از برقراری تماس با ما مشاوران متخصص باربری مرزداران در رابطه کار باربری سلسه مراحل این باربری به
 .عالوه هزینه ها به شما مشاوره می دهد

o
o

پس از دریافت مشاوره رایگان انتخاب با شماست که حمل بار یا اثاث کشی یتان را به ما بسپارید یا نه ؟

o

پس از انتخاب شما که حمل بار یا اثاث کشی را انجام دهیم سواالتی از شما پرسیده می شود مانند که به چه ماشینی نیاز دارید
.بسته بندی چطور توسط کارشناس ما مطرح می شود __ آیا به کارگر نیاز دارید

o

تعدا نیاز به کارگر _ بسته بندی _ پس از پرسش سئواالت و در جواب های شما نوع ماشین مخصوص به نسبت بار شما
 .نیاز به نسبت بار یا اثاث منزلتان است ثبت محل شما بدون فوت وقت کل امکانات به محل اعزام می شود

o

پس از اینکه تمام وسایل های شما اعم از یخچال  ،مبل ها  ،فرش ها و انواع دکوراسیون شما طوری بسته بندی می شود
که در حین اثاث کشی هیچ گونه صدمه وارد
.نشود
پس از مرحله بسته بندی به طور منظم دسته بندی و شروع به بار گیری و جابه جایی می شود با کادر مجرب و زبده با
مهارت الزم در اثاث کشی صورت می گیرد و با مهارت کامل به ماشین منتقل می
.شود
کارگران با مهارت خاص اثاث هارا در ماشین بار چینی می کنند که این چینش بسیار مهم است زیرا که در هنگام حرکت
ماشین و تکان خورد ها ذر بین راه به اثاث ها صدمه ای
.بخورد
بار رسیدن به مقصد کارگران به آرامی شروع به جا به جایی منظم و مرتب به مقصد نهایی می
.کنند
 .پس از گذاشتن بار در محل جدید از کادر موجود هم می توانید برای چینش و چیدمان منزلتان استفاده کنید










باربری مرزداران و اتوبار مرزداران اولین و با سابقه ترین باربری در شهر بزرگ تهران بوده که توانسته با تالش و پشتکار
خود در زمینه های جابجایی و بسته بندی حمل بار به صورت ایمن و استاندار حرف نخست را در بین رقبای خود بزند و
آمادگی خود را در جابجایی های درون شهری وبرون شهری را اعالم می دارد همانطور که آگاه هستید ازجمله مراحل اولیه
برای جابجایی و اثاث کشی پیدا نمودن یک باربری می باشد که فعالیت قانونی داشته باشد چراکه امروز باربری های بسیاری
هستند که با تبلیغات دوروغین خود فعالیت های غیرقانونی را در این زمینه دارند و خانواده بدون داشتن اطالعی در زمینه
جابجایی بدون داشتن بیمه معتبر وسایل خود را در اختیار تیمی بی تجربه قرار می دهند این قبیل از جابجایی خسارات جبران
داشت
خواهد
پی
در
را
ناپذیری
خدمات رسانی و سرویس دهی متناسب با نیاز مشتریان 1.
بهرگیری از فرصت ها در بکارگیری وسایل 2.
همکاری و مشارکت در کارها 3.
حمل صحیح وسایل در جابجایی 4.
بازگشایی وسایل در مقصد 5.

حمل تخصصی و کامال حرفه ای و وسایل سنگین منزل و حمل وسایل اداری و تجاری که شامل گاوصندق های اداری و
خانگی و حمل انواع بار سنگین به صورت تخصصی همراه با بسته بندی کامال حرفه ای با تجهیزات و بکارگیری افراد
متخصص و با تجربه در کار تمامی موارد ذکر شده از جمله خدمات اولیه و مهم این باربری محسوب می گردد این باربری
و اتوبار آماده ارائه سرویس حمل و جابجایی به صورت بین شهری و برون شهری و حمل بار به سایر شهرستان را به
صورت تخصصی حمل کاالهای تجاری از شهر تهران به سایر شهرستان ها می باشد
باربری مرزداران دارای بیش از نیم قرن تجربه و پشتکار در زمینه های حمل بار و جابجایی می باشد که دارای بهترین
تجهیزات کادری کامال حرفه ای و خوش اخالقدر زمینه حمل و نقل در تهران بوده این مجموعه دارای کامیون های بزرگ و
به صورت موکت کاری شده می باشد تا از ضربه های احتمالی که ممکن است در طول مسیر به وسایل وارد شود را به حداقل
ممکن برساند
اسباب کشی کامالً به صورت تضمینی و با تضمین  011۱وسایل شما عزیزان همراه با بیمه نامه معتبر انجام میشود جهت
بهره گیری از این امکانات و سرویس ها تنها کافی است با شماره های مندرج شده در سایت تماس بگیرید مشاوره های صورت
گرفته توسط متخصصین این مجموعه که دارای سابقه باال و تجربه باال در زمینه انواع بسته بندی و اسباب کشی بوده شما را
قبل از هرگونه جابجایی کمک میکند که همراه با یک برنامه ریزی کامال مطمئن یک بسته بندی حرفه ای را داشته باشید در
هنگام جابجایی لوازم منزل قبل از هر گونه کاری باید بسته بندی وسایل را به خوبی انجام بدهیم که وسایل به صورت سالم از
مبدا به مقصد برسد که در این بین اتوبار مرزداران توانسته است به صورت کامالً حرفه ای با در اختیار قرار دادن تجهیزات
کامال مدرن و پیشرفته توسط کارگران باتجربه این عمل را برای شما به خوبی انجام بدهد بعد از بسته بندی معموال نوبت به

اسباب کشی وسایل میرسد که بیشتر از هر کار دیگری نیاز به مهارت و تجربه کافی در این زمینه دارد که مجموعه ما
توانسته در این زمینه با به کارگیری نیروهای کامالً حرفهای یک جابجایی مطمئن را به همراه داشته باشد

شما عزیزان میتوانید با خیال راحت کار اسباب کشی را به ما بسپارید خدمات کامل بسته بندی اثاثیه منزل همراه با کارتون
هایی با ضخامت باال با کاور های مخصوص لباس در اختیار شما قرار داده می شود جهت بسته بندی مبلمان یخچال ساید بای
ساید از جدیدترین روشهای بسته بندی استفاده می نماییم کامیون ها و خاور های موجود همگی مجهز به امکانات مورد نیاز
برای جابجایی لوازم منزل شما هستند این باربری در زمینه حمل بار به سراسر کشور و به سایر شهرستان ها با استفاده از
انواع کامیون های بزرگ از قبیل خاور ایسوزو  ۰۱تن و هیجده چرخ در تمامی ساعات شبانه روز در خدمت شما عزیزان
می باشد گاهی برای جابجایی با وسایل نیاز به ماشین های بزرگ با هزینههای باال نمی باشد گاهی اوقات خرده بارهای وجود
دارد که می خواهید آن را از مبدا به مقصد مشخص جابجا نمایید در این صورت نیاز به نیسان و وانت بار داریم که ما با در
اختیار قرار دادن این وسایل نقلیه نیاز شما را برطرف می ما می نماییم صورت قطع امنیت از جمله شعارهای موفق باربری
مرزداران می باشد بیمههای تعلق گرفته به وسایل در هنگام اسباب کشی به صورت درون شهری خیلی مهم بوده و در همان
ابتدای در شروع وسایل شما به صورت استاندارد بیمه می شوند تا در صورت بروز هر گونه مشکل بتوان این خسارت کامل
آن را از شرکت بیمه دریافت نمایید
باربری مرزداران با در نظر گرفتن شرایط عمومی مردم در این دوران بد اقتصادی از هزینه های کامال منصفانه برای اثاث
کشی ها و بسته بندی و حمل و نقل در نظر بگیرد تا خانواده ها با هزینه های باالی پول پیش و کرایه هایی را باید پرداخت
کنند یک جابجایی کم هزینه ای با کیفیت و کارایی باالیی را در پی داشته باشند این باربری به عنوان یک باربری کامال موفق
در عرصه حمل و نقل و جابجایی شناخته شده است و توانسته است با کسب تجارب باال در زمینه های بسته بندی و جابجایی
های درون شهری و برون شهری نقش آفرین باشد و به عنوان یک باربری نمونه در جوامع امروزی شناخته شده باشد تنها
 .کافی است با یک بار تجربه حمل بار با باربری مرزداران از مشتریان دائمی ما گردین
:خدمات ارائه شده باربری مرزداران
ارائه انواع مشاوره های رایگان در تمامی فصول سال 1-
بهتری گیری از آخرین تکنولوژی های روز دنیا 2-
فراهم نمودن امکانات و تجهیزات مورد نیاز 3-
ارائه کار با اهدافی مشخص با یک برنامه ریزی موفقیت آمیز 4-
اتوبار مرزداران دارای شعبات متعدد در تمامی مناطق تهران می باشد که از شمال تا جنوب و از غرب تا شرق تهران بزرگ
را تحت پوشش قرار می دهد وجود این شعبات به شما کمک میکند تا بدون داشتن دغدغه ای بتوانید به یک باربری مطمئن و
با داشتن فعالیت قانونی اعتماد نموده و تمامی وسایل با ارزش خودتان را در اختیار افراد متخصص ما بسپارید تا در کوتاه
ترین زمان ممکن یک جابجایی بدون دغدغه ای برای شما داشته باشد و وسایلتان را مبدا به مقصدی مشخص برسانند کارگرانی
که در باربری مرزداران فعالیت میکنند تجارب کافی را در این زمینه داشته و تمامی تالش خود را برای ارائه کاری با کیفیت
به کار میگیرند
باربری مرزداران متخصص در حمل و نقل و جابجایی آماده ارائه خدمات شبانه روزی دارای کارگران مجرب که همواره با
تالش و پشتکار خود توانستند رضایت مشتریان را به خود جذب نمایند ما به صورت کامالً تخصصی آماده خدمات رسانی در
راستای پیشرفت هرچه تمام تر در امور مربوطه بسته بندی و حمل و نقل درون شهری و برون شهری می باشیم اگر قصد
جابجایی هر گونه بار سنگین و نیمه سنگین را دارید بهتر از این امر مهم را به تیم متخصص ما بسپارید و قبل از هرگونه

جابجایی و اسباب کشی از مشاوره های رایگان این مجموعه بهره مند گردید مشاورهها به شما کمک میکند که با داشتن یک
برنامه ریزی کامال هدفمند یک اسباب کشی بدون دغدغه را تجربه نمایید ما همواره در کنار شما عزیزان هستیم تا با تهیه و
در اختیار قرار دادن انواع تجهیزات مربوط به بستهبندی و سایر تجهیزات مورد نیاز جهت حمل بار و بار چینی در اختیار
تک تک شما عزیزان قرار بدهیم این مجموعه دارای بهترین وسایل نقلیه استاندارد بوده که مجهز به تجهیزات نوین می باشند
معموالً در قسمت اتاق که خاور ها به سرعت کامالً منظم کتک کاری شده اند تا از ضربه های احتمالی که ممکن است در
طول مسیر به دست آورده شود را به حداقل ممکن برساند تمامی رانندگانی که در این مجموعه فعالیت می نمایند
باربری مرزداران دارای سابقه کار باال در زمینه رانندگی در سطح شهر و برون شهری می باشد و مجهز به سیستم جی پی
اس بوده تا بهترین مسیر ها را جهت همدردی من انتخاب نمایند تمامی فعالیت های این مجموعه به صورت شبانه روزی برای
شما در نظر گرفته شده است و تمامی مناطق تهران شمال تهران جنوب تهران شرق تهران غرب تهران و مرکز تهران را
تحت پوشش خود قرار داده است اگر قصد جابجایی وسایل نیمه سنگین را دارید بهتر است از ماشین های حمل بار مثل وانت
بار و نیسان بار استفاده نمایید و از مجموعه ما درخواست نمایید چرا که هزینه حمل و نقل با این وسایل خیلی پایین تر می
باشد تمامی هزینه های دریافتی از مشتریان کامال منصفانه و متناسب با نرخ اتحادیه می باشد فعالیت های باربری مرزداران
گرده رضایت مشتریان بوده و از آب وظایف کامل خود موظف هستند تا در زمان مشخص شده کارها شروع و به اتمام برسد
سرعت و کیفیت کار از جمله ویژگی های مهم این باربری بوده که سبب متمایز کردن این باربری نسبت به سایر باربری ها
باشد
می

باربری مرزداران | نخستین باربری فعال در تهران
مطمئن ترین باربری در سطح شهر حمل بار به شهرستان ها بسته بندی اثاثیه منزل دارایی شعبات متعدد :باربری مرزداران
در تمامی تهران به عنوان یک شرکت حمل و نقل در استان که سهم زیادی را در خدمات رسانی در را زمینه اسباب کشی و
اساسی منزل را به خود اختصاص داده می تواند با ارائه سرویس به صورت  ۴۲ساعته به عنوان یکی از باربری های پررنگ
در صنعت حمل و نقل نقش پررنگی را ایفا می کند نام برد این باربری با کادری مجرب و حرفه ای بیش از چند سال سابقه
درخشان در حوزه مربوط به اسباب کشی فعالیت می نماید خدمات مربوط به اسباب کشی منزل را با بهترین کیفیت ممکن
همراه با هزینههای منصفانه برای مشتریان ارائه می نماید بسته بندی حرفه ای اثاثیه منزل جزو تخصصهای ما می باشد که
سبب شده تمامی مراحل اسباب کشی را به تیم متخصص و آموزش دیده به سپارید و به سادگی هرچه تمام تر بدون داشتن
کوچکترین دغدغه در سریع ترین زمان ممکن به منزل جدید منتقل شوید ارائه خدمات حمل بار اثاثیه منزل با فعالیت
شبانهروزی در  ۷روز هفته توسط کاترین ماجرا حرفهای بدون کوچکترین محدودیت در انجام کار آماده پاسخگویی به شما
عزیزان هستیم تیم حرفه ایی مجموعه شما را در طول اسباب کشی همراهی و یاری می کند تا یک اسباب کشی آسان ایمن را
برای شما به همراه بیاورند

ما در کنار شما هستیم تا یک روز به یاد ماندنی را برای شما به همراه داشته باشیم در صورتی که بخواهید :باربری مرزداران
از خدمات بسته بندی اساسی منزل این گروه حرفهای استفاده نماید دیگر نیازی به تهیه تجهیزات مورد نیاز جهت بسته بندی
را ندارید چرا که ما توانسته ایم با تهیه و در اختیار قرار دادن تجهیزات مورد نیاز برای بسته بندی و همچنین با همراه پرسنل
متخصص یک بسته بندی مطمئن را برای شما به همراه داشته باشیم با گروه حرفه ای این باربری میتوانید بدون داشتن
چالشهای مربوط به اسباب کشی از مبدا به مقصد مشخص نقل مکان کنید تمامی خدمات و سرویس ها به صورت منظم و
منسجم و سازمان یافته در اختیار شما قرار داده می شود تا شما بدون کوچکترین دغدغهای باره خود را انتقال دهید این
باربری با تکیه بر خدمات ارزشمند خود توانسته پروسههای اسباب کشی و جابجایی ایدا با آسانی هرچه تمام تر در راستای
خدمت غذا ری برای شما به انجام برساند تمامی مشتریان عزیز می توانند پیش از انجام هر گونه اسباب کشی و جابجایی از
مشاورههای تخصصی این باربری بهره گرفته و در طول مشاوره رایگان ای که ارائه می شود بهترین زمان و برنامه را
برای جابجایی و بسته بندی منزل خود انتخاب نمایند
باربری مرزداران با ارائه خدمات بسته بندی در اسباب کشی های این ویژگی را به شما می دهد که با راحتی هرچه تمام
تر و با استفاده از بهترین ترکیب ذات جابجایی و همچنین با بهکارگیری کارگرانی باسابقه و باتجربه جابه جایی بدون دغدغه
را تجربه نمایید آنچه را که در اسباب کشی بهتر است بدانی توجه نمودن به نحوه بستهبندی آن هم به روش اصولی و استاندارد
وسایل با ارزش می باشد بهتر است با استفاده از نایلون حبابدار و کاغذهای ضربگیر پمپهای ضربهگیر آسیبهای احتمالی که
ممکن است در حین بسته بندی حمل بار و بار چینی اتفاق یابد را به پایین بیاورید استفاده از کارتون های مقاوم و استاندارد
که دارای ضخامت کافی در برابر ضربه می باشند بهترین گزینه جهت بسته بندی وسایل شکستنی می باشد باربری مرزداران
با زمان بندی در تهران منظم است خدمات منحصر به فردی را متناسب با سلیقه هر خانواده برای آنان در نظر بگیرد انواع
وسایل نقلیه را جهت اسباب کشی برای شما فراهم نموده و معموالً جهت حمل بارهای نیمه سنگین از وانت بار و حمل بارهای
سنگین مثل اساسی منزل و جهیزیه عروس از کامیون های بزرگ و خاور های مسقف استفاده می نماید جهت جابجایی نوازم
تعداد کارگر با تجربه و مجرب را در اسرع وقت به محل مورد نظر ارسال می کند سرعت عمل باال در انجام کارها به طوری

که در سریع ترین زمان ممکن تیم متخصص و همچنین با تجهیزات مورد نیاز به محل مورد نظر اعزام می شوند تا هرچه
سریعتر اقدامات اولیه را به انجام برسانند امنیت و سالمت اثاثیه منزل شما در اولویت کاری این مجموعه قرار دارد بهتر از
قبل از اسباب کشی و جمع آوری وسایل خود یک اتوبار یا باربری خوب را که دارای تجربه و توانایی باال در انجام کار می
باشد پیدا کنید این باربری باید از عهده تمامی امور مربوط به اسباب کشی به خوبی بر بیاید و بستهبندی اصول و در لوازم
منزل را آشنا باشد و بتواند به آن را به درستی و انجام برساند

باربری مرزداران وسیله نقلیه که در اختیار شما قرار میدهد تمام ویژگیها و استانداردهای الزم را برای حمل بار داشته
باشد افراد و کارگرانی که به محل مورد نظر اعزام میکند با توانایی باال در حمل بار و لوازم منزل شما را داشته باشد که ما
در این بین توانستیم با استخدام نیروهای مجرب و توانا این نیاز شما را به خوبی برطرف نماییم همچنین با ارائه تنوع وسایل
نقلیه ای که در اختیار شما قرار می دهد این امکان را می دهد که شما متناسب با هزینه ای که قرار است برای این امر را
صرف نمایید انتخاب و یک اسباب کشی بدون دغدغه با کمترین هزینه را داشته باشید
باربری مرزداران با افتخار آماده انجام خدمات مربوط به حمل بار و اثاثیه منزل بسته بندی با عالی ترین کیفیت با استفاده
از به روز ترین خودروهای حمل بار می باشد این باربری توانسته با گذشت چندین سال پروسه های مربوط به اسباب کشی
را بدون کوچکترین صدمه به وسایل و با جلب رضایت مشتریان انجام برساند و همواره با داشتن رزومهی کامالً درخشان جز
باربری های برتر تهران شناخته شود اگر شما نیز جزء آن دسته از خانواده هایی هستید که قصد اسبابکشی به منزل جدیدی
را دارید و نیاز به یک شرکت باربری معتبر دارید که فعالیت کامالً قانونی داشته باشد در این بین باربری مرضانا نتوانسته با
داشتن این تیم کامال حرفه ای و مجرب از صفر تا صد یک اسباب کشی را در کنار شما عزیزان باشد کافی هست در گوشه
های بی سی و شاهد انجام کلیه مراحل یک جابجایی از بسته بندی تا تحویل آن در مقصد باشید همانطور که می دانید هم نمودن
اثاثیه سنگین منزل و بارگیری آنها در وسایل نقلیه از قبیل یخچال ساید بای ساید و گاوصندوق پیانو کار آسانی نمی باشد و باید
این قبیل از امور اسباب کشی را توسط افرادی نیرومند و با تجربه انجام بدهیم تا وسایل مورد نظر تمامی کارگرانی که در
این شرکت فعالیت می نمایند به صورت کامال حرفه ای به تمامی مراحل کار آشنایی کامل را داشته و بدون کوچکترین صدمه
رساندن به وسایل با ارزش شما آن را به پشت وسایل نقلیه انتقال داده و از آنجا به منزل موردنظر جابه جا میشود همانطور
که می دانیم بسیاری از خانواده ها به دلیل مشکالتی که در جمع آوری و بسته بندی و جابجایی اثاث کشی می بینند آن را کاری
سخت و دشوار و وقت گیر می دهند ولی میتوانید به این نکته توجه کنید که با داشتن یک برنامه ریزی کامال دقیق امور
مربوط به بسته بندی و جابجایی را میتوانید در سریعترین زمان ممکن انجام دهید بلکه می توانید لحظات لذت بخش را نیز
برای خودتان داشته باشید

در این بین باربری مرزداران توانسته با مشاهده و کسب اطالعاتی که از نوع بار جابجایی شما دارد سرویسهای مناسبی
را در اختیار قرار داده و با یک برنامهریزی کامالً دقیق تمامی امور مربوط به جابجایی و اسباب کشی حمل و نقل را با یک
برنامه ریزی دقیق به تیم حمل بار قرار بدهد تا بدون داشتن کوچکترین دغدغه آن را به خوبی سپری نمایید این باربری برای
ارائه سرویس به تمام مشتریان خود از خودروهای متفاوتی استفاده می نماید تا نیاز مشتریان را پاسخگو باشد می توانید متناسب
با وسیله ای که قرار است حمل شود نوع خودروی خود را انتخاب نمایید تمامی خودروهای این مجموعه دارای معاینه فنی
معتبر هستند و همیشه قبل از اعزام به محل مورد نظر توسط شخصی معتبر که تخصص زیادی در این زمینه دارد آن را
بررسی می نماید و بعد از بررسی و تایید بدون داشتن کوچکترین مشکلی آن وسیله می تواند به محل مورد نظر ارسال شود
تمامی رانندگانی که در این مجموعه فعالیت می نمایند دارای تجربه کاری باال در این زمینه بوده و آشنایی کامل به تمامی
مسیر ها و جاده ها را دارند و معموالً برای حمل بار در سطح شهر از مسیرهای کوتاهتر که دارای پیچ و خمهای کمتری
هستند استفاده مینمایند و بیشتر مسیرهایی را انتخاب میکنند که دارای تردد جاده خودروی کمتری داشته باشد عالوه بر آن
دارای سیستم جیپیاس هستند و می توانند بهترین مسیر ها را از طریق آن انتخاب نمایند

باربری مرزداران | استفاده از مدرن ترین تجهیزات

باربری مرزداران دارای بارنامه تضمینی بیمه رایگان و معتبر خدمات بی آی پی و حمل بار جهت :باربری مرزداران
جابجایی جهیزیه عروس استفاده از ردیاب های مخصوص در تمامی خودروهای حمل بار استفاده از مدرن ترین ماشین های
حمل بار مشاوره های رایگان قبل از هرگونه جابجایی خدمات شبانه روزی ارائه خدمات و سرویس در ایام تعطیالت و بسته
بندی وسایل منزل و اداره جات تحویل به موقع بار از مبدا به مقصد جلوگیری نمودن از اتالف وقت و استفاده از به کارگیری
تجهیزات با کیفیت و به کارگیری پرسنل مجرب و متعهد به کار حمله صحیح و ایمن بار و اثاثیه منزل در جابجایی های بین
شهری استفاده نمودن از بستهبندی کامالً استاندارد استفاده از پرسنلی و کارگران دوره دیده و با سابقه چیدمان صحیح بار در
پشت ماشین های حمل بار به کارگیری ماشین آالت استاندارد جهت ارسال بار به شهرستان ها بررسی نمودن سالمت ایمنی
ماشین های حمل بار تعیین و برنامهریزی مناسب جهت انتخاب مسیر تعیین زمان دقیق برای جابجایی سایر شهرستانها استفاده
نمودن از رانندگان با ترجمه و مجرب که آشنایی کامل را به مسیر و جاده دارند استفاده نمودن از مرغوب ترین نوع کارتون
ها جهت بسته بندی و حمل بار و اثاثیه منزل و سایر وسایل اداری و تجاری جهت حمل بار درون شهری و برون شهری با
تضمین کیفیت و ارائه بیمه نامه و بارنامه معتبر تمامی پرسنل این مجموعه آموزش های الزم را در موارد مختلف مثل بسته
بندی حمل بار چینی سپری نمودند و بدون داشتن کوچکترین دغدغه با شروع یک پروژه جابجایی آماده خدمات رسانی با
تقسیم و برنامهریزی و نظارت مدیر صورت می گیرد این باربری جز باربری های ارزان محسوب میشود و هزینه ای را
که در قبال ارائه خدمات سرویس از شما دریافت می کند کامال منصفانه و پایین تر از نرخ اتحادیه می باشد بسته بندی در

منزل ارائه تمامی خدمات مربوط به تجهیزات مورد نیاز برای بسته بندی استفاده از مرغوب ترین کارتون جهت بسته بندی تا
برساند
ممکن
حداقل
به
را
احتمالی
های
خسارت

شما عزیزان می توانید به منظور حمل بار و همچنین بسته بندی با این شرکت باربری تماس بگیرید چرا :باربری مرزداران
که این بار بری به عنوان معتبرترین باربری که داره تجربه و با داشتن افرادی با ترجمه آموزش دیده آماده خدمات رسانی به
شما عزیزان میباشد بهتر از چند روز مانده به اسبابکشی بارها و اساسی خود را بسته بندی نمایید هریک از وسایل را در
جعبه های مخصوص به خود قرار دهید بهتر است بعد از بسته بندی مطبوعات داخل آن را بر روی جعبه بنویسید ولی امروزه
به دلیل نداشتن وقت کافی به بسیاری از افراد قادر به جمع آوری و بسته بندی وسایل منزل خود نیستند به این منظور جهت
صرفه جویی در زمان خود بهتر است با خیال آسوده این کار را به گروه حرفهای باربری مرزداران بسپارید

باربری مرزداران | فعالیت در ایام تعطیالت

در راستای خدمات رسانی به حمل و نقل توانسته بهترین سرویس ها از قبیل بسته بندی با تجهیزات :باربری مرزداران
نوین از قبیل کارتون هایی با ضخامت باال در ابعاد و متناسب با اندازه وسایل منزل شما چسب های پهن نایلون حبابدار
فومهای ضربه گیر و غیره تمامی فعالیت های این مجموعه به صورت شبانه روزی و در هفت روز هفته در ایام تعطیالت
نیز آماده پاسخگویی به سواالت متنوع شما در زمینه حمل و نقل و بسته بندی و ارائه و مشاوره رایگان توسط متخصصین با
تجربه در این زمینه هستیم تمامی افراد و پرسنلی که در این مجموعه فعالیت می نمایند دوره های مربوطه را با موفقیت پشت
سر نهاده اند و توانسته اند با ایده پردازی و خالقیت ها در انجام امور مربوط به حمل و نقل و بسته بندی بهترین نوع سرویس
ها را برای شما در نظر بگیرند شما به دو روش میتوانید با این باربری در تماس باشید ابتدا می توانید با شماره های مندرج
در سایت تماس گرفته و با اطالعاتی که توسط متخصصین کس بین ما این نوع سرویس و خدماتی که قرار است دریافت نمایید
را رزرو و سفارش بدهید بعد از تماس شما عزیزان این سرویس ها متناسب با نوع درخواست شما در کمترین زمان ممکن

همراه با ماشین حمل و نقل و افراد متخصص در محل تعیین شده در اختیار شما قرار داده می شود
در روش دوم شما می توانید با مراجعه حضوری به این باربری و مشاهده ی دقیق از نوع سرویس ها و نوع خدماتی که ارائه
می دهیم آنچه را که مد نظر شماست انتخاب نموده و وارد عقد قرارداد بشوید و تمامی فعالیت های این مجموعه در راستای
رضایت مشتریان بوده و با سالها تالش و تجربه در این زمینه و با شناخت دقیق نیاز شما عزیزان بهترین خدمات در اختیار
شما قرار داده می شود تمامی ماشین های حمل و بار وانت بار و نیسان بار خاور های مسقف و کامیون استانداردهای الزم
را داشته و قبل از هر گونه اقدام به جابجایی و حمل و نقل سیستمهای آنها مورد بررسی قرار داده میشود رانندگان این
مجموعه تجربی کافی را برای حمل و نقل و شناسایی بهترین مسیر را دارا می باشند تمامی امور مربوط به بسته بندی توسط
افراد متخصص و کار کشته که تجربه باالیی را در انجام امور بسته بندی لوازم ریز و درشت منزل را دارند دارا بوده و در
کمترین زمان ممکن بهترین خدمات با کیفیت باال را برای شما در نظر می گیرند

اگر قصد جمع آوری وسایل منزل خود را دارید می توانید این کار مهم را بر عهده تیم متخصص ما  :باربری مرزداران
بسپارید تا وسایل سنگین از قبیل سایدبایساید لباسشویی سرویس خواب اجاق گاز گاوصندوق پیانا و سایر وسایل سنگین و با
ارزش شما را با استفاده از بهترین نوع وسایل تجهیزات مدرن بسته بندی آنها را آماده جابجایی نمایند اگر بستهبندی به درستی
انجام بشود سالمت بار شما در طول مسیر تضمین می گردد ما همواره در کنار شما هستیم تا آنچه را که در سالهای آتی
کسب نموده ایم برای شما فراهم نماییم از صفر تا صد یک اسباب کشی را بر عهده تیم متخصص و با تجربه باربری مرزداران
بسپارید این باربری برای سرویس هایی که ارائه میدهد تخفیفات ویژهای را برای خانوادهها در نظر گرفته از تا شما عزیزان
بتوانید با کمترین هزینه ممکن بهترین سرویس ها را برای جابجایی بسته بندی و حمل و نقل وسایل خود داشته باشید
وسایل سنگین و نیمه سنگین با ارزش منزل خود را دارید بهتر است این کار مهم را که از حساسیت باالیی :باربری مرزداران
برخوردار میباشد بر عهده تیم متخصص ما دوره های مربوطه را با موفقیت های باالی سپری نموده و با هر نوع بسته بندی
و جابجایی و همه صحیح بار آشنایی کامل را دارند بسپارید ما قادر هستیم تمامی سرویس ها و خدمات خود را با کمترین
هزینه ممکن برای شما در نظر بگیریم آن چه را که شما نیاز دارید ما در کوتاه ترین زمان ممکن برای شما فراهم می نمایم
اگر نیاز به وسایل بسته بندی دارید ما تمامی تجهیزات مورد نیاز شما را از قبیل کارتون هایی با ابعاد مختلف متناسب با ابعاد
وسایل منزل شما می باشد سایر تجهیزات مورد نیاز شما را فراهم می نماییم بهتر است این کار را به افرادی کاردان بسپارید

تا کاری با کیفیت را داشته باشید و بار خود را در سالمت در حد کامل به مقصد مورد نظر برسانید تمامی ماشین های حمل
بار که در این باربری مورد استفاده جهت حمل بار استفاده می شود خاور ها مجهز به جدید در این سیستم ها می باشند و اتاق
که پشتی آنها موکت کاری شده است تا از ضربه های احتمالی که ممکن است در این جابجایی به بسته ها وارد شود را به
حداقل ممکن برساند برای حمل بارهای تجاری و سایر بارها به شهرستانها از کامیون های بزرگ استفاده میشود و بارهای
شما در ابتدای کار بیمه شده و برای آن برنامه تعلق می گیرد شما عزیزان می توانید با اطمینان خاطر یک اسباب کشی بدون
باشید
داشته
را
کار
به
متعهد
متخصص
تیمی
با
همراه
را
دغدغه

با سابقه کار در بسیاری از جابجایی های درون شهری و برون شهری این تضمین را میکند که وسایل :باربری مرزداران
گرانقیمت شما همراه با یک بیمه نامه معتبر به مقصد مشخص شده جابجا خواهد شد پس اگر می خواهید بدون دغدغه یک
اثاث کشی حرفه ای را تجربه کنید بهتر است گوشی را بردارید و با متخصصین ما وارد مشاوره شوید مشاوره های باربری
.مرزدارن همگی به صورت رایگان می باشد هدف ما جلب رضایت شما عزیزان می باشد

باربری مرزداران | ارائه بارنامه و بیمه نامه معتبر

آماده ارائه خدمات حمل اثاثیه منزل و حمل و نقل وسایل شرکت در تمامی نقاط تهران شمال تهران جنوب :باربری مرزداران
تهران شرق تهران غرب تهران و مرکز تهران میباشد این باربری به عنوان یکی از برترین شرکت های حمل و نقل در تهران
میباشد که خدمات مربوط به حمل بار را به صورت شبانه روزی در تمامی ایام سال حتی در روزهای تعطیالت نیز انجام
میدهد که با دارا بودن چندین سال سابقه درخشان در زمینه باربری حمل و نقل و جابجایی توانسته با نامی خوش بدرخشد و
به عنوان یک الگوی نمونه برای سایر باربری های تهران باشد ارائه خدمات بسته بندی لوازم شرکت ها و منازل بسته بندی
نمودن اساسی گریز و دور رشد با استفاده از وسایل و تجهیزات کامال مدرن چرا که این بسته بندی کوچکترین آسیبی به وسایل
با ارزش شما نمی رساند و بسته بندی یکی از مراحل مهم اسباب کشی می باشد که اگر با دقت باال انجام بگیرد خسارت های
احتمالی را به حداقل ممکن میرساند باید در نظر گرفت که در اسباب کشی باید از تجهیزاتی مثل کارتون ها و جعبه هایی که
متناسب با ابعاد وسایل شما می باشد فراهم نموده و با استفاده از فوم ها ضربه گیرها نایلونهای حبابدار فضای داخل کارتون
ها را بپوشانید تا از هرگونه جابجایی و ضربدیدگی به وسایل شکستنی پیشگیری کنید یکی از نکات مهمی که در اسباب
کشی باید به آن توجه نمود پیدا نمودن یک باربری با سابقه حرفه ای با داشتن بیمه نامه باربری می باشد این باربری با در
نظر گرفتن چنین شرایطی در حمل و نقل توانسته با ارائه بیمه نامه های معتبر وسایل شماره بیمه نمایید و در صورت بروز
هر گونه مشکل بتوان خسارت کامل آن را شرکت بیمه دریافت نمایید بهتر است قبل از هرگونه اسباب کشی و جابجایی یک
برنامهریزی داشته باشید تا بتوانید با تقسیمبندی زمان برای انجام هر کاری کارهای مربوط به اسباب کشی را مدیریت نمایید
و با داشتن هیچ گونه نگرانی و دغدغه این اقدامات اولیه را انجام بدهید بعد از بسته بندی وسایل بهتر از محتویات داخل آن را
بر روی کارتن ذکر نمایید این کار به شما کمک می کند که بعد از اسباب کشی در مقصد بتوانید هر کارتن را در محل
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بهتر است در زمان حمل بار را اسباب کشی ماشین باربری مناسب و متناسب با وسیله ای که قرار است :باربری مرزداران
آن را جابجا کنید انتخاب نمایید این انتخاب به شما می تواند یک وانت کامیون یا خاور و سایر وسایل نقلیه استاندارد از طرف
شرکت باربری که آن را انتخاب نموده اید با مشورت انتخاب نمایید جهت حمل بار برای فاصلههای دور بهتر است از خاور
استفاده نمایید و برای اسباب کشی با وسیله هایی کمتر گزینه مناسب انتخاب وانت میباشد رعایت نکات ایمنی در باروری سبب

می گردد که شما با اطمینان بیشتر اساسی ادامه را در سالمت کامل به مقصد برسانید شرکت ما توانسته با در اختیار قرار
دادن کارگران با تجربه به این نکته توجه نماید که اول ایمنی بعد کار اگر می خواهید از حساسیت آن را با سالمت به مقصد
برسانید بهتر است این امر ما را به گروه حرفهای باربری مرزداران به استقبال این یک انتخاب بهتر برای خدمات مربوط به
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یکی از باسابقه ترین باربری در شهر تهران می باشد که با سالها تجربه در امور حمل و نقل و جابجایی توانسته بهترین کیفیت
کاری را برای شما تضمین نماید و در راستای این خدمات رضایت مشتریان را جلب نماید این باربری با داشتن افرادی
متخصصان ماه را تجربه باال در سرویس دهی و خدمات رسانی انواع بارهای مختلف حمل بار به صورت بین شهری را
درون شهری و برون شهری توانست بسیاری از دغدغه های مربوط به حمل و نقل را برطرف نماید حمل اثاثیه منزل بدون
آسیب رساندن به آنها نحوه درست اسباب کشی می تواند بسیاری از استرس های مربوط به این زمینه را برطرف نماید اسباب
کشی یعنی جابجایی انواع بار از نقطه ای به نقطه دیگر البته باید خاطرنشان نمود که اگر این پروسه به درستی انجام بگیرد
میتواند به راحتی هرچه تمام در با بهترین کیفیت ممکن صورت بگیرد این باربری با فعالیت شبانه روزی این خدمات را به
بهترین شکل ممکن برای شما انجام داده لوازم اثاثیه منزل شامل شما بدون آسیب و صدمه رسیدن به مقصد مورد نظر برسند
تمامی برای شما بیمه شده و سالمت آن تضمین می گردد ما با مسئولیت پذیری و انجام کار با دقت باال در سریع ترین زمان
ممکن بهترین سرویس ها را برای شما فراهم نموده ایم تا یک تجربه شیرین از یک اسباب کشی منزل را داشته باشید ما با
ارائه سرویس های جابجایی بسته بندی تمامی دغدغه ها و نگرانی های شما را در هنگام باربری و اسباب کشی برطرف نموده
ایم باربری مرزداران آماده است تا بر اساس نیاز شما خدمات باربری خود را برای شما در نظر بگیرد

هزینه ها و تعرفههای این باربری بر اساس نوع خدماتی که ارائه میدهد در نظر میگیرد و تمامی هزینه :باربری مرزداران
ها مطابق نرخ اتحادیه می باشد ولی عوامل مختلف نیز بر روی آن تاثیر گذاشته و قیمتهای جابجایی با یکدیگر معموالً متفاوت
می باشد ما همواره مفتخر هستیم که یک باربری ارزان با تعرفه قیمت های استثنایی برای شما می باشد ما همیشه پایبند به
اصول اخالقی و رعایت انصاف بودهایم و با ارائه بهترین و با کیفیت ترین خدمات در کنار شما عزیزان هستیم کافی است با
گروه حرفهای این باربری تماس بگیرید و با توضیح نمودن نوع بار و شرایط خاصی که دارید یک مشاوره رایگان را دریافت
نمایید این باربری با استفاده از ماشین های تمیز موکت کاری شده به همراه کارگران خوش سلیقه و با اخالق آماده ارائه
سرویسهای جابجایی و حمل و نقل انواع مبلمان و وسایل سنگین و نیمه سنگین اش را ما در سطح شهر می باشد
بسته بندی حرفه ای اثاثیه منزل حمل بار به صورت شهری و بین شهری شما می توانید با احتمال انتخاب :باربری مرزداران
گروه حرفهای ما خدمات باربری ما را به صورت شبانه روزی در تمامی روزهای سال با کمترین هزینه ممکن دریافت نمایید
ما در کار بوده و بهترین راه های ممکن را جهت یک باربری موفق با رعایت حقوق شهروندان با تالش روز افزون خود
انجام کار با کیفیت باال انجام میدهیم باربری مردانه سریعترین و ارزانترین راه جهت حمل و نقل و جابجایی آسان و بدون
دغدغه در صورتی که نیاز به بسته بندی اثاثیه کارتن های بسته بندی جهت حمل اثاثیه اثاث کشی مورد نیاز به تامل میباشد
اگر تجربه کافی در زمینه جابه جایی اسباب کشی بسته بندی وسایل از نقطه ای به نقطه دیگر را ندارید و یا به هر دلیلی وقت
کافی جهت انجام امور بسته بندی وسایل منزل خود را ندارید بهتر است با گروه حرفه ای باربری مرزداران تماس بگیرید تا
در کوتاهترین زمان ممکن خدمات ما را دریافت نمایید بسته بندی اثاثیه منزل توسط متخصصین با تجربه در زمینه انجام امور
بسته بندی لوازم منزل همراه با مشاوره های اولیه که به صورت رایگان برای مشتریان در نظر گرفته شده است حمل اثاثیه
منزل و اسباب کشی منزل با نازلترین قیمت ها همراه با تخفیفات ویژه زیر نظر اتحادیه جهت حمل اثاثیه منزل در سطح شهر
در تمامی شعبات تهران خدمات حسابداری و بسته بندی در منزل کارتون اسباب کشی و بسته بندی تجاری حملونقل جابهجایی

حمل وسایل منزل شامل ساید بای ساید لباسشویی فرش مبلمان های سلطنتی راحتی حمل بار به شهرستان :باربری مرزداران
ها همراه با وانت بار نیسان بار کامیون خاور خدمات باربری اسباب کشی و بسته بندی وسایل منزل پرسنل آموزش دیده قابلیت
های نظارتی بسته بندی اثاثیه در هر زمان و مکان تهیه لوازم بسته بندی شامل کارتن های بسته بندی نایلون حبابدار و غیره
تعرفه ها و هزینه های کامالً شفاف همراه با نرخ اتحادیه خدمات حمل بار به صورت شبانهروزی همراه با وانت نیسان با
سالها سابقه درخشان در زمینه و صفحهبندی خرده ریز و برنامه ریز و درشت پاسخگویی به سواالت و نیازهای شما به
صورت  ۴۲ساعته همراه با ارائه مشاورههای کامال رایگان آماده ی ارائه سرویس حمل بار بدون خط خش را با بیمه نامه
بارنامه معتبر با دقت و سرعت عمل باال تضمین کاال وسایل از مبدا به مقصد این بار برای به عنوان یکی از بهترین باربری
های شهر تهران شناخته شده که سال ها در زمینه باربری حمل بار خدمات رسانی با تالش روز افزون خود توانسته سرویس
.های ویژه ای را برای خانواده ها و مشتریان ارائه نماید

ترجمه انگیلیسی باربری مرزداران
English translation of Marzdaran Feright

Marzdaran Freight by providing a completely professional packaging service with a professional team and
having workers who include men and women with the most up-to-date packaging equipment and using
5-layer and thick cartons that fit the dimensions of home furniture Dear ones, this will make it easier to

carry. In this project, the people who are packing use special foams and bumpers to fill the empty space
between the cartons after placing the items inside the cartons.
If you want to do all this yourself, you can use waste newspapers to fill the empty space between the
cartons or use soft towels to fill this space.
After collecting the household items, the carton doors will be filled with suitable adhesives. It must be
carefully closed and closed and written with a special label for its internal content and pasted on the
carton. This causes the reopening of equipment to be done with high accuracy and speed at the
destination. We are always by your side to be safe without Move the slightest concern to your new home.
Your satisfaction, including outstanding features and areas for improvement. Freight is border guards

Marzdaran Freight Providing a free consultation with transportation specialists who have been able to
attract customer satisfaction with the services they provide by providing successful planning is one of the
outstanding advantages that has made this cargo compared to other buses in Marzdaran. Distinguishes
services include the movement of heavy equipment such as
Moving and carrying side by side Moving all kinds of comfortable and royal furniture with special covers
for packing without the slightest bump Moving all kinds of large and small carpets with special nylons of
the shipping company with a special logo Moving and packing all kinds of expensive home decorations
with a professional team Moving all kinds of office and home safes as easily as possible Moving and
packing office sets with special cartons thick enough to fit the dimensions of the equipment

All these plans and arrangements are for your assurance for furniture and cargo transportation, which is
provided with the insurance policy. Marzdaran Freight has standard vehicles that are one of the best parts
in the world in terms of systems, which include:

1- Pickup trucks that such trucks are provided to customers with a certain number of workers and
experienced drivers, usually pickup trucks are used to move light and semi-heavy equipment. 2. Nissan
Bar Transportation This high-consumption vehicle is also used to transport light vehicles, which are usually
moved from one point to another within the city. If you need such a vehicle, you can Contact Marzdaran
Bus. 3- Large cars with the name of Khavar, which are in the form of roofed and open east, which is usually
used from this high-consumption vehicle for moving furniture and moving household items, as well as for
carrying the bride's dowry. The vehicle you use to move your belongings. It is better to pay attention to
the fact that the arrangement of the cartons and any load you put inside it is correct during loading. This
arrangement can guarantee the safety and health of the cartons. It is better to leave this important matter
to a freight with a history that has a high experience in such movements. Marzdaran Freight has been able
to operate and provide the best services in many transportation projects as a selected freight in
Marzdaran. to be recognized. 4- Using large cars such as trucks and transits, which are mostly used to
transport cargo outside the border area and send goods to other cities. 5- Providing VIP service in the city
and for transporting cargo in Marzdaran area for transporting all kinds of office and organizational

equipment in a completely guaranteed way in Marzdaran Cargo Company, therefore, from zero to 100,
move and move furniture without worries to Leave the cargo to the border guards, we are always by your
side at all times

Marzdaran Freight | Professional and 24-hour cargo

Marzdaran Freight and Marzdaran Bus is the most equipped cargo in Tehran. It is equipped with all kinds
of trucks, vans, Nissan and transit. Marzdaran Freight and Marzdaran Bus has more than 90 types of
machines and is ready to provide you, dear customers, at night. Serve you every day of the week and
every hour of the day. Marzdaran Freight is a professional cargo that uses standard methods of
transportation and packing. Marzdaran Freight will accompany you in the furniture of your home by using
the best and completely professional forces. Your valuables and fragile items will not be damaged.
Marzdaran Freighth as the ability to pack your home furniture. Marzdaran bus is made of multi-layered
cartons according to the weight and size of your home furniture, filling the empty spaces between the
carton and the product by using all kinds of foam, bubble nylons and all kinds of shock absorbers. This is
an important thing in It is furniture that does not cause any damage to the furniture

Marzdaran Freight | Special packaging for home appliances

In Marzdaran Freight Collection, all your home appliances and furniture are packed with the latest devices
and standard methods. In Marzdaran Freight , all household items are packed with kitchen utensils, all
kinds of decors, all kinds of sofas, precious objects, clothes and bedding. One of the important packages
in furniture is refrigerator packaging, which is of special importance in the transportation of border
guards. This packaging is done by cellophane and bubble wrap and after packing, it is moved. It is packed
in multi-layered cartons and the empty space between objects and cartons is filled with all kinds of nylons
and newspapers. Glue the cartons on the doors so that nothing happens during the upholstery. In the
packaging of all kinds of royal sofas, special packaging is done. One of the most important packages is
carpet packing, which uses special nylons that are specially loaded with a special logo, which can be
prevented during upholstery. It is slow from getting the carpet dirty and is very effective. Packing all kinds
of decors are precious objects that are packed by all kinds of shock absorbers, bubble wrap and strong
cellophane by a professional and elite team, and after packing all the home appliances The face shifts

Cheap times | Marzdaran Freight

Some people, when moving furniture, look for which cargo or bus they are looking for, which one is safe
to leave their luggage or furniture to them. That the cargo or furniture will reach the desired destination
without any damage or damage. Tehran Freight, also known as Cheap Freight, which offers the best
quality of services, has no shortcomings and means cheap freight that your rent is affordable. But do not
be mistaken that although the cheapness of transportation has a special reason that they do not pay
attention to quality in work. They do low-quality and fast cara to make their fare cheaper than other
trucks. But Marzdaran freight is more balanced than other freight compared to other freight and attracts
customers' attention. In some trucks and buses, the price of which is lower, there is a reason that the
quality of their work is, and if they do this, they have to use low-quality equipment in packaging and
transportation to make a profit for them, and Causes harm to customers that is unpleasant. In Marzdaran
Freight and Bus Complex, we use the best and most up-to-date devices in the transportation sector, all of
which are roofed and all of which are carpeted. In the packaging section, the best quality is used for
packaging, such as the use of high-strength multilayer cartons. This carrier has an experienced staff of
experts and experienced in furniture that with their quality in furniture will not cause any damage to your
home furniture.

Steps of work in Freight transport

If you have Freight or furniture and the transportation of border guards has gained your trust, you can call
us by dialing our phones. After contacting us, Marzdaran's expert consultants will advise you on the series
of steps of this cargo plus costs. After receiving a free consultation, is the choice with you whether to leave
Ethan's cargo or furniture to us or not? After you choose to carry cargo or furniture, you will be asked
questions such as what machine do you need - do you need a worker - how is the packaging raised by our
expert. After asking questions and in your answers, the type of machine is specific to your load ratio - how
many workers are needed - packing is the ratio of your load or furniture to your home. After all your
belongings, including refrigerators, sofas, carpets and all kinds of decorations are packed in such a way
that no damage is done during the upholstery. After the packing stage, it is regularly sorted and loaded
and moved. It is done with experienced and well-trained staff with the necessary skills in furniture and is
transferred to the machine with full skill. Workers load the furniture in the machine with special skill,
which is very important because it will damage the furniture when the machine moves and shakes in the
middle of the road. Arrival Load Workers slowly begin to move regularly to the final destination. After
placing the load in the new place, you can also use the existing box for the arrangement of your house.

Marzdaran Freight and Marzdaran Bus is the first and most

experienced cargo in the big city of Tehran, which has been able to take the lead among its competitors
with its efforts and perseverance in the fields of safe and standard Freight transportation and packaging,
and its readiness in As you know, one of the first steps in moving and moving furniture is to find a carrier
that has a legal activity, because today there are many carriers that illegally engage in this activity with
their false advertisements. They have the field and the family gives their equipment to an inexperienced
team without any information about moving without having valid insurance. Such relocation will cause
irreparable damage. Service and service tailored to customer needs Take advantage of opportunities in
using tools Cooperation and participation in work Proper handling of items on the move Reopen items at
destination

Specialized and fully professional transportation of heavy household items and transportation of office
and commercial equipment, including office and home safes, and transportation of all kinds of heavy loads
in a specialized manner, along with fully professional packaging with equipment and employment of
specialized and experienced people in all work. The mentioned items are among the primary and
important services of this freight. This freight and bus is ready to provide transportation service for
intercity and suburban transportation and transportation of cargo to other cities in a specialized way for
transporting commercial goods from Tehran to other cities. Are Marzdaran Freight has more than half a
century of experience and perseverance in the field of cargo handling and handling, which has the best
professional and ethical staff equipment in the field of transportation in Tehran. This complex has large
trucks and is carpeted. To minimize any possible impacts to the equipment along the way The furniture is
completely guaranteed and with 100% guarantee, your belongings will be done with a valid insurance
policy. To take advantage of these facilities and services, it is enough to call the numbers listed on the site.
Consultations made by the experts of this collection. Having a high history and high experience in the field
of various types of packaging and furniture will help you before any move to have a professional packaging
with a completely safe planning when moving home appliances before any work We have to pack the
equipment well so that the equipment reaches the destination safely from the origin. In the meantime,
Marzdaran Freight Bus has been able to do this for you in a completely professional manner by providing
completely modern and advanced equipment by experienced workers. To do well, after packing, it is
usually the turn of the furniture, which more than any other work requires sufficient skills and experience
in this field, which our collection has been able to use in this field by employing fully professional forces
of a safe movement along with Have

Dear ones, you can safely leave the furniture work to us. The complete services of packing home furniture
along with high-thickness cartoons with clothing covers will be provided to you. We use the existing trucks
and east trucks are all equipped with the necessary facilities to move your home appliances. Eighteen
wheels are at your service 24 hours a day, dear ones. Sometimes you do not need large cars with high
costs to move the equipment. Sometimes there are small loads that you want to move from the origin to
a specific destination. We owe it to Nissan and pickup trucks that we will meet your needs by providing
these vehicles. We face security cuts. This is one of the successful slogans of border guards. And at the
very beginning in Your equipment will be insured as standard so that in case of any problem, you can
receive this full damage from the insurance company.

Considering the general conditions of the people in this bad economic period, the border guards should
consider completely fair expenses for furniture, packaging and transportation, so that families with high
money costs in advance and have to pay a fee. Low quality transportation with high quality and efficiency.
This cargo is known as a very successful cargo in the field of transportation and handling and has been
able to gain high experience in the field of packaging and intercity handling and To be a role-playing
suburban area and to be known as a model freighter in today's societies, it is enough to be one of our
regular customers once with the experience of transporting cargo by border guards. Services provided by
Marzdaran Freight : 1- Providing all kinds of free consultations in all seasons 2- Improving the latest
technologies in the world 3- Providing the required facilities and equipment 4- Providing work with specific
goals with a successful planning Marzdaran Freight Bus has several branches in all areas of Tehran that
cover from north to south and from west to east of Greater Tehran. The existence of these branches helps
you to have a safe and active transportation without any worries. Trust the law and give all your valuable
equipment to our experts so that in the shortest possible time there will be a hassle-free movement for
you and take your equipment to a specific destination. Workers working in border transport have enough
experience in They have this field and do their best to provide quality work
Marzdaran Freight , specialized in transportation and transportation, is ready to provide round-the-clock
services with experienced workers who have always been able to attract customer satisfaction with
their efforts and perseverance. We are in the city and suburban transportation and transportation. If
you intend to move any heavy and semi-heavy cargo, it is better to leave this important matter to our
expert team and benefit from the free consultations of this collection before any movement and
moving. Consultations will help you to have a worry-free furniture with a completely purposeful
planning. We are always by your side to provide and provide all kinds of packaging equipment and other
equipment needed for transportation. Chinese luggage can be provided to each of you dear ones. This
set has the best standard vehicles that are equipped with new equipment. Acquired along the way
Minimize all drivers operating in the complex Marzdaran Freight has a long experience in driving in the
city and suburbs and is equipped with a GPS system to choose the best routes for my sympathy. All
activities in this complex are intended for you around the clock. And covers all areas of Tehran North
Tehran South Tehran East Tehran West Tehran and the center of Tehran If you intend to move semiheavy equipment, it is better to use trucks such as vans and Nissan Bar and our collection Request
because the cost of transportation with these devices is much lower. All costs received from customers
are completely fair and commensurate with the union rate. It has been determined that the works start

and end. Speed and quality of work are among the important features of this cargo that make this cargo
different from other cargoes.

Marzdaran Freight | The first active freight in Tehran

Marzdaran Freight : The safest cargo in the city Cargo transportation to cities Home furniture packaging
has several branches throughout Tehran as a transportation company in the province that has a large
share in providing services in the field of furniture and basic home Dedicated can provide a significant role
by providing 24-hour service as one of the leading carriers in the transportation industry. This carrier with
experienced and professional staff of more than a few years of brilliant experience in the field of Furniture
works. Provides home furniture services with the best possible quality with fair costs for customers.
Professional home furniture packaging is one of our specialties, which has caused all the steps of furniture
to a specialized and trained team to Leave it and move to your new home as easily as possible without
the slightest worry as soon as possible. The professional team of your collection r Helps and helps you to
bring a safe and easy furniture for you.

Marzdaran Freight , by providing packaging services in furniture, gives you the feature that you can
experience the most comfortable movement with the utmost ease and by using the best combination of
the essence of movement, as well as by employing experienced workers. In furniture, it is better to know
how to pack it in a principled and standard way. It is worthwhile to use valuable equipment. It is better to
use bubble wrap and shock absorbing papers. Shock pumps. Bring down to find the use of durable and
standard cartoons that are thick enough against impact is the best option for packing fragile items.
Marzdaran freight is scheduled in Tehran. Regular services tailored to the tastes of each family. They
should consider providing all kinds of vehicles for your furniture and usually use large trucks and roofed
trucks to carry semi-heavy loads from the pickup truck and carry heavy loads such as basic house and
bride dowry. Sends the number of experienced and experienced workers to the desired location as soon
as possible. High speed of work in doing the work so that in the fastest possible time, the expert team and
also with the required equipment are sent to the desired location to take action as soon as possible. The
safety and health of your home furniture is a priority in this collection. It is better to find a good bus or
carrier that has high experience and ability to do the work before moving and collecting your belongings.
Must be able to handle all matters related to furniture and
be familiar with the principles and packaging of home appliances and be able to do it properly and do it

Marzdaran Freight that the vehicle that provides you has all the necessary features and standards for
carrying cargo. The people and workers that it sends to the desired location have a high ability to carry
your cargo and home appliances, which we were able to do in the meantime. By hiring experienced and
capable personnel, we can meet this need of yours well. Also, by providing the variety of vehicles that it
provides to you, it allows you to choose according to the cost that you are going to spend for this purpose,
and Have a worry-free furniture at the lowest cost Marzdaran Freight is proudly ready to carry out services

related to cargo transportation and home furniture, packing with the highest quality using the most upto-date cargo transportation vehicles. And do it with the satisfaction of customers and always be known
as one of the top carriers in Tehran with a brilliant resume. If you are also one of those families who want
to move furniture to a new home and need a reputable carrier company that operates completely In the
meantime, Barbary Marzana Freight has not been able to have a completely professional and experienced
team from zero to one hundred furniture with you dear ones. It is enough to do all the steps of a transfer
from packaging to delivery in the corners of the BC. Be at the destination As you know, packing heavy
furniture and loading it on vehicles such as side-by-side refrigerators and piano safes is not an easy task
and we have to do such furniture work by strong and experienced people to Equipment desired by all
workers Those who work in this company are fully acquainted with all stages of the work and without the
slightest damage to your valuables, transfer it to the back of vehicles and from there to the desired home
as We know that many families find it difficult and time consuming due to the problems they see in
collecting, packing and moving furniture, but you can pay attention to the fact that with a very careful
planning of related matters. You can pack and move in the fastest possible time, but you can also have
fun moments for yourself.

In the meantime, Marzdaran Freight has been able to provide appropriate services by observing and
obtaining information about the type of cargo you are moving, and with a very precise planning, all
matters related to handling and transportation furniture with a precise planning to the team. Carry the
cargo so that you can have a good time without the slightest worry. This carrier uses different cars to
provide service to all its customers to meet the needs of customers. You can fit the type of car to suit the
vehicle to be transported. Select All the cars in this collection have a valid technical inspection and always
check it before sending it to the desired location by a reputable person who has a lot of expertise in this
field, and after checking and approving it without any problem, the device can Send to the desired location
All drivers who work in this complex have high work experience in this field and are fully familiar with all
routes and roads, and usually to transport cargo in the city from shorter routes that have turns and There
are fewer curves They use and choose more routes that have less car traffic. In addition, they have a GPS
system and can choose the best routes through it.

Marzdaran Freight
Marzdaran Cargo: You dear ones can contact this cargo company in order to transport cargo as well as
packaging, because this cargo carrier is the most reputable carrier that has experience and is ready to
serve you dear ones with trained translators. A few days before moving furniture, pack your basics and
put each item in its own box. It is better to write the press inside the box after packing, but today, due to
lack of time for many people. They are not able to collect and pack their furniture. For this purpose, in
order to save your time, it is better to leave this task to the Marzdaran Freight professional group of
freight professionals.

Marzdaran Freight | Activities during the holidays

Marzdaran Freight : In order to provide transportation services, it has been able to provide the best
services such as packaging with new equipment, such as cartons with high thickness in dimensions and in
proportion to the size of your home furniture. The members of this collection are ready to answer your
various questions in the field of transportation and packaging 24 hours a day, seven days a week during
the holidays, and we provide free consultation and consultation by experts with experience in this field.
All people and personnel in this field They have successfully passed the relevant courses and have been
able to consider the best type of services for you with their ideas and creativity in doing things related to
transportation and packaging. You can do this in two ways. Be in touch with this carrier. First, you can call
the numbers listed on the site and book and order this type of service and services that you are going to
receive with the information provided by our experts. After your call, dear ones, these services will be in
accordance with Type your request in the shortest possible time with the car Transportation and
specialists will be provided to you at the designated location In the second method, you can refer to this
cargo in person and carefully view the type of services and the type of services we offer, select what you
want and enter into a contract, and all the activities of this collection in order to satisfy customers. With
years of effort and experience in this field and with accurate knowledge of your needs, dear ones, the best
services will be provided to you. The type of attempt to move and transport their systems is examined.
The drivers of this complex have enough experience to transport and identify the best route. All matters
related to packing by experts and killed people who have high experience in They have the packaging of
small and large home appliances and consider the best high quality services for you in the shortest
possible time.
: Marzdaran Freight has a guaranteed and valid insurance bill of lading BIP and cargo services to move the
bride's dowry Use of special trackers in all cargo cars Use the most modern cargo cars Free consultations
before any night service carriage Providing services and services during the holidays and packing home
appliances and offices Delivery of goods from origin to destination to prevent wastage of time and use of
quality equipment and employing experienced personnel committed to the correct and safe attack Cargo
and home furnishings in intercity transportation Use of completely standard packaging Use of trained
personnel and workers and with a history of correct cargo arrangement behind cargo trucks Using
standard machines to send cargo to cities Check the health of car safety Determining cargo transportation
and proper planning to choose the route Determining the exact time to move to other cities Using
experienced and experienced drivers who are fully acquainted with the route and the road Carrying cargo
and home furniture and other office and commercial equipment to carry cargo in and out of the city with
quality assurance and providing valid insurance and bill of lading All personnel of this group have passed
the necessary training in various cases such as Chinese cargo packaging And without having the slightest
worry, starting a relocation project ready for service is done with division and planning and supervision of
the manager. It is more than the union rate. Home packaging. Providing all services related to the
equipment needed for packaging. Using the best quality cartons for packaging to minimize possible
damages.

Marzdaran Freight : If you want to collect your home furniture, you can leave this important task to our
expert team to use heavy equipment such as side-by-side, laundry, bed service, stove, piano safe and
other heavy and valuable equipment using your best The type of equipment, modern equipment, packing
them ready to move. If the packaging is done properly, the health of your cargo along the way is
guaranteed. Leave a piece of furniture to the expert and experienced team of Marzdaran Cargo. This cargo
has special discounts for families for the services it offers, so that you, dear ones, can get the best services
for moving, packing and transporting at the lowest possible cost. Carry your belongings Marzdaran
Freight: You have heavy and semi-heavy equipment valuable in your home. It is better to carry out the
relevant courses with high success in this important work, which has a high sensitivity, and with any kind
of packaging, handling and Everyone is fully acquainted with the right load. We are able to consider all
our services and services for you at the lowest possible cost. What you need. We will provide you in the
shortest possible time if you need closed equipment. We have all the equipment you need, such as
cartoons with different dimensions that fit the dimensions of your home furniture. We provide other
equipment you need. It is better to leave this job to skilled people to have a quality job and Bring your
cargo to the desired destination in perfect health. All the trucks used in this cargo used for carrying cargo
are equipped with new ones in these systems and the room has a carpeted back. To avoid possible blows
to the packages during this movement Minimize the use of large trucks to transport commercial and other
cargo to cities, and your luggage is insured at the beginning of the
work and assigned to that program. You can confidently carry a carefree piece of furniture with you. Have
a committed professional team

Marzdaran Freight: It is better to choose a suitable freight car furniture that fits the vehicle you are going
to move when transporting the freight. This choice can give you a truck or east van and other standard
vehicles from the freight company that You have chosen it in consultation. Choose to carry the load for
long distances. It is better to use the east, and for moving furniture with less equipment, it is a good option
to choose a van. Observing safety tips in fertility will cause you to continue with more confidence. Get to
your destination in perfect health By providing experienced workers, our company has been able to pay
attention to the fact that first safety after work, if you want to get to your destination safely due to
sensitivity, it is better to take us to the professional group of border transporters. This is a better choice
for furniture and freight services It is one of the most experienced carriers in Tehran, which with years of
experience in transportation and transportation has been able to guarantee the best quality of work for
you and in order to satisfy customers in this service, this carrier has a high level of experience with experts
in the month. In servicing different types of cargo, intercity cargo transportation within the city and
suburbs was able to solve many transportation-related concerns. Carrying home furniture without
damaging them. The correct way of furniture can be many Relieve the stresses related to this field.
Furniture means moving different types of cargo from one point to another. Of course, it should be noted
that if this process is done properly, it can easily be done in the best possible quality. This cargo with night
activity One day these services will be done for you in the best possible way. Home furniture accessories,
including you, will reach the desired destination without any damage. All of you are insured and its health
is guaranteed. We work responsibly and work with high accuracy and speed. The best possible time the
best services r We have provided for you to have a sweet experience of a home furniture. By providing
packaging handling services, we have solved all your worries and anxieties while transporting and moving

furniture. Marzdaran transport is ready to be based on Consider your need for your shipping service for
you

Marzdaran Freight: The costs and tariffs of this freight are based on the type of services it provides and all
costs are in accordance with the union rate, but it is also affected by different factors and transportation
prices are usually different from each other. We are always proud. It is a cheap cargo with exceptional
price tariffs for you. We have always adhered to ethical principles and fairness, and we are by your side
by providing the best and highest quality services. It is enough to contact the professional group of this
cargo and explain Receive a free consultation on the type of cargo and the special conditions you have.
This cargo carrier, using clean carpeted machines with tasteful and ethical workers, is ready to provide
transportation and transportation services for all kinds of heavy and semi-heavy furniture and equipment.
We are city level Marzdaran Cargo: Professional packaging of home furniture Cargo transportation in
urban and interurban You can choose our professional group to receive our cargo services 24 hours a day,
7 days a week at the lowest possible cost. We are at work and the best We do the possible ways for a
successful cargo by observing the rights of citizens with our increasing efforts to do high quality work.
Men's cargo is the fastest and cheapest way to transport and move easily and without worries if you need
to pack carton furniture. Packaging for transporting upholstered furniture needs to be considered if you
do not have enough experience in moving furniture packaging from one place to another or for any reason
you do not have enough time to do the packing of your furniture. Contact Marzdaran Professional Cargo
Group to receive our services in the shortest possible time. Home furniture packaging by experts with
experience in the field of home appliances packaging, along with basic consultations that are intended for
customers for free. Carrying furniture Home and furniture Home with the lowest prices with special
discounts under the supervision of the union to transport home furniture in the city in all branches of
Tehran Accounting and home packaging services Furniture and commercial packaging Transport
transportation

Marzdaran Freight: Transportation of household items, including side-by-side washing of carpets, royal
furniture, convenience of cargo transportation to cities with Nissan cargo pickup truck, East truck truck,
furniture transportation and home furniture packaging services, trained personnel, supervising
capabilities of furniture packaging at any time And place of supply of packaging supplies including
bubble wrap cartons, etc. Tariffs and costs are completely transparent along with the rate of the Union
of Freight Services 24 hours a day with Nissan pickups with years of brilliant experience in the field and
retail and planner Large answers to your questions and needs 24 hours a day, along with providing
completely free consultations, ready to provide cargo service without scratch lines with valid bill of
lading insurance with high accuracy and speed of operation, guarantee of goods from the origin to the
destination, this time as It is known as one of the best carriers in Tehran, which has been able to provide
special services for families and customers for many years in the field of cargo transportation.

