
Vi gör det lättare för företag att flytta



Vi tar ett helhetsansvar för din företags
flytt eller kontorsavveckling och finns med 
geno m hela processen. Det betyder att vi 
kan ge dig bästa tänkbara service och  
att du slipper ha kontakt med flera olika  
leverantörer. Utöver själva flytten kan vi 
hjälpa dig med:

4	Tunghantering
Vi är proffs på de tunga lyft som kan 
före komma vid flytt av exempelvis kassa
skåp, maskiner, pianon, kyl, ventilations
utrustning och hissmotorer. Vi har den 
special utrust ning som krävs och utför alltid 
våra uppdra g med högsta säkerhet både för 
gods och personal.

4 Magasinering
Vid magasinering ställs godset i container
lådor om 8 m3 på något av våra två lager i 

Tumba. Möblerna filtas och emballeras efter 
behov och magasinet är varmtempererat. 
För pallgods har vi pallställslagring och om
rådet är inhägnat och bevakas av vaktbolag.

4 Grön kontorsavveckling
Tillsammans med 4CYCLE hanterar, transpor
terar och återvinner vi det ni vill bli av med 
vid er företagsflytt. 

4 Bemanning inom lager,  
distribution och transport
Ibland behöver man vara fler som kör, bär 
och packar. Genom oss kan du hyra personal 
för bärhjälp, möbelmontering, lagerarbete/
vaktmästeri, express/packning, riv/grovarbet e, 
B och Cchaufförer samt truckchaufförer. 
Våra proffsiga killar är flexibla och sätter sig 
snabbt in i olika arbetsuppgifter.

FLYTT och flyttservice

Vi flyttar hela ditt företag och erbjuder de tjänster du kan tänkas behöva vid din 

företagsflytt: transport, lager, hemleverans, installation och återvinning. Med alla 

tjänster samlade hos samma företag får du trygg, personlig service och en enda 

leverantör att vara i kontakt med. Att alla våra transporter är miljövänliga gör 

inte saken sämre.

Helhetsleverantör inom flytt & logistik

SaGT oM oSS
Marko Kaj Moving är vår partner i samband med avvecklingsprojekt. Förutom
att de sköter våra transporter, hanterar och sorterar de det som ska
omplaceras och återvinnas. Vårt förtroende grundas på hög servicegrad, bra
personal och ett pågående miljöarbete.

Norberto Lacourt, CoMMErCIaL EnVIronMEnTaL aCTIVIST, 4CYCLE



Vi hjälper dig som företagare med lagring, 
leverans och installation men även  
kompletta logistikavtal med distribution 
till tredjepart. Det kan vara bra att veta 
om du skulle ha ett antal plattTV som ska 
installeras på ett företag eller byggmaterial 
som ska lagras, paketeras och levereras till 
slutkund. Vi har stor kapacitet att möta dina 
specifika krav på lager, packning, logistik 
och distribution.

4 Terminalhantering  
och magasinering
Vi klarar stora volymer gods för lagring och 
distribution, till exempel arkiv och bygg
material, maskiner, reservdelar. Behöver du 
lagerhållning med delleveranser ordnar vi 
det också.

4 Vitvaror och hemelektronik
Vi erbjuder hemleverans och installation 
av vitvaror och hemelektronik i Stockholm 
och Göteborg. I samband med leveransen 
forsla r vi även bort de förbrukade vit
varorna till återvinning. Vi scannar allt vi 
transportera r vid lossning och lastning.  
Det gör att vi kan följa alla leveranser 
elektronisk t och har full koll på vad som 
finns i våra lager. 

4 Transport och godslösningar
Våra resurser – personal, terminaler och 
fordon – klarar det mesta inom gods
hantrering. allt från små paket till tunga 
maskine r, på rätt sätt och i rätt tid. Vi  
utför även transporter direkt ut till olika 
byggen.

LOGISTIK lager, packning, logistik & distribution

Det bästa med Marko Kaj Moving är deras flexibilitet och vilja att alltid hitta lösningar 
som passar Elgiganten. Man får en god personlig kontakt och de klarar av att hantera 
stora flöden som varierar i storlek mellan månaderna. Oavsett om våra ärenden är 
brådskande eller om vi behöver frakta något ömtåligt eller otympligt så är de alltid lika 
tillmötesgående och hjälpsamma.

SebaStiaN aNderSSoN, LoGISTIC ConTroLLEr, ELGIGanTEn

Helhetsleverantör inom flytt & logistik

SaGT oM oSS



Tel: 08549 011 55         
www.mkmab.nu

Grön flytt & gröna bilar
En stark miljöorientering är genomgående för företaget och vi satsar på rena bilar och 
alternativa bränslen. Vi är också stolta ägare till den första gasdrivna flyttbilen i Sverige.
Vid din kontorsflytt eller kontorsavveckling ser vi till att sortera och återvinna för färre 
transporte r och minskade miljöavgifter. 

Marko Kaj Moving – vår historia
År 1996 bildades familjeföretaget Marko Kaj Moving som en ren flyttfirma. Bröderna 
Marko och Kaj hade som mål att starta en flyttfirma som de själva skulle vilja arbeta på 
och som de som kund skulle kunna tänka sig att anlita. De köpte en gammal postbil som 
de målade om och tog sig an tunga flyttjobb som ingen annan ville ha. Sedan dess har 
företaget växt kraftigt till att idag erbjuda logistiktjänster och omfatta runt 70 medarbetare. 
Marko Kaj Moving sitter idag på flera stora transportkontrakt – bland annat Elgiganten och 
Bauhaus. Marko Kaj Moving aB är ISocertifierade inom: kvalitet – miljö – trafiksäkerhet 
enligt ISo 9001/14001.

Marko Kaj Moving AB 
Himmelsbodavägen 1
147 39 Tumba

Tel:  +46 8 549 011 55
Fax: +46 8 549 010 75
e-post: mk@mkmab.nu


