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Många skulle nog tänka att det är fysiken som är viktigast för 
oss flyttgubbar, men att ha hjärtat på rätta stället och huvudet 
på skaft är nästan det viktigaste av allt. När ditt företag ska 
flytta är det mycket som ska klaffa och det är såklart av högsta 
vikt att din verksamhet påverkas så lite som möjligt. Först med 
rätt logistik kan vi utveckla olika metoder för att precist och 
smidigt kunna flytta hela ditt företag på utsatt tid.

Marko Kaj Moving har många års erfarenhet av företagsflytta r 
och kan erbjuda dig alla flytt- och logistiktjänster du kan tän-
kas behöva. Vi månar om din flytt och tar ett helhetsansvar 
genom att finnas med som stöd genom hela processen. Det 
betyder att vi kan ge dig bästa tänkbara service och att du 
slippe r ha kontakt med flera leverantörer. Vi kan även hjälpa 
dig med montering eller intern flytt, oavsett om det gäller en 

hel avdelnin g eller bara ett par stolar.

Lösningen till sudokut finns på vår hemsida:      
www.mkmab.nu

Att flytta kräver både hjärta & hjärna 

Vi blir gärna din trygga flyttpartner när det är dags 
Kontakta oss gärna för fri besiktning och offert! Tel: 08-549 011 55 eller e-post: mk@mkmab.nu

Logistiken kring en företagsflytt kan liknas med ett svårt sudoku 
 
Precis som vid en flytt är sätten att lösa ett sudoku många, så det gäller att hitta den metod som passar 
dig bäst för att komma fram till en bra lösning. Att utveckla metoder för att flytta på smidigaste sätt kräver 
kunska p och flera års träning, men att bli en hejare på sudoku behöver bara ta ett par veckor. Läs gärna  
mer om våra flyttjänster för företag på: www.mkmab.nu
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