נהלים כלליים וטיפים לעבודה
ברוכים הבאים לחברת בלאגן ):
כל מי שעבר אי פעם דירה יודע כמה קשה ומתיש התהליך יכול להיות .אנחנו פה בשביל
הלקוחות כדי להקל ,לעזור ואפילו להפוך את המעבר לנעים.
כדי שזה יקרה מצורפים מספר עקרונות שאנחנו עובדים לפיהם.
אז הנה ,מתחילים:
אריזה
סוגי ארגזים
ארגזי שבירים -ארגזים כפולים ) שתי שכבות של קרטון גלילי( משמשים לשבירים בלבד.
◦ ריפוד/ניירות מקווצ'צים בתחתית ובחלקם העליון לריפוד נוסף.
◦ לציין על המדבקה "שביר"
ארגזים קטנים -לצורכי משרד/ספרים/חפצים כבדים) בקבוקים  ,מזווה ( כדי שלא יכבידו על
המובילים )לא להשתמש בארגז גדול (.
ארגזים גדולים -לפרטים קלים .למשל בגדים ,מצעים ,משחקי ילדים ,סירים.
עקרנות "ארגוז"
כשפותחים ארגז להקפיד על כיווניות נכונה )שהכיתוב על הארגז לא הפוך(.
מדביקים את התחתית בסלוטייפ שקוף.
ראשית פס רוחבי ועוד שני פסים אורכיים .בארגזים
גדולים ניתן להוסיף פס אורכי נוסף)  3סה"כ( .
סגירת הארגז באותו האופן .חיבור הסלוטייפ של החלק העליון עם הסלוטייפ של התחתית.
דברים כבדים בתחתית הארגז ועליהם דברים קלים .הארגז צריך להיות מלא בדיוק.
לא מעט מדי ולא יותר מידי כדי שנוכל לערום את הארגזים בבטחה.
לא יודעים מה לשים עוד בארגז כדי למלא אותו?
אין בעיה ,ניתן להשאיר כ 2ארגזים פתוחים בכל חדר ,ולמלא אותם רק בסוף האריזה עם
פריטים אחרונים.
על כל ארגז סגור שמים מדבקה שמפרטת את תוכנו
◦ דוגמה :לא לכתוב "שביר מטבח ",אלא "צלחות ,סכו"ם ,שש"ת" וכו'.
◦ מיקום המדבקה -פינה ימנית עליונה של הארגז
◦ לציין את החדר בחלק המיועד לכך במדבקה
◦ אם שביר -לכתוב בגדול
בכל חדר נבחר מראש פינה נוחה ובה נערום את הארגזים .לא לפזר את הארגזים ברחבי החדר.
נערום את הארגזים כך שהמדבקה עם התכולה פונה לצופה.
אריזה של חפצים ספציפיים
נוזלים/אבקות) תבלינים ,חומרי ניקוי ,טואלטיקה ,בקבוקי שתיה(
◦ נדביק סלוטייפ מסביב לפיה כדי שלא ינזלו.
◦ בעמידה בלבד! לא להשכיב!
שבירים -עטופים בניירות אריזה ) במידת הצורך ,כמה שכבות(
◦ אם יש פריטים בודדים שהלקוחות חוששים להם במיוחד -מומלץ שיקחו אותם ידנית.
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ציוד אלקטרוני-
נבקש מבעל הדירה לנתקו .אריזה בזהירות עם כריות ריפוד משמעותי .
יש לרכז את כל השלטים והממירים בקרטון אחד ) מכל החדרים(
ביגוד-
◦ ניר פרוס בתחתית וברום הארגז.
◦ אם אורזים פריטים שונים )למשל ,חולצות עם מכנסיים ,שלל לבנים(  ,ניתן להפריד ביניהם
עם נייר אריזה נוסף/ציפית ,כדי להקל על הפריקה.
פיצ'פקס -עטיפה בתוך נייר אריזה כדי שלא יתפזר ברחבי הארגז .תמונות -מקצים ארגז גדול לכל
הבית ואורזים בו את התמונות ב"דפדוף ".אם התמונות גדולות מדי ,ניתן להשאיר את הארגז פתוח.
עציצים -בארגז פתוח גדול/קטן ,כתלות בכמות העציצים.
מגבות/סדינים/כריות -לארוז בסןף .לעיתים נשתמש בהם לריפוד במקום ניר אריזה.
פריקה
עקרונות כלליים
אנחנו מסדרים "דומה עם דומה "-בגדים יחד ,מוצרי חשמל למטבח יחד וכו' וכו'.
בתחילת הפריקה נוודא שבכל חדר נמצאים כל הארגזים שאמורים להפרק בו .נתחיל
בפריקת החפצים הגדולים ורק בסוף חפצים קטנים )למשל תכשיטים ,איפור( או חפצי
אומנות.
את הארגזים שפתחנו נרכז במקום אחד מסודר בבית ,ממוינים לפי גודל.
ניירות אריזה אוספים בשקית נפרדת וממחזרים בסוף היום (במידה ויש פח מחזור נגיש.
) בסוף הסידור להקפיד על "פינישים "-סידור חפצי אומנות ,טיטוא הרצפה ,מצעים על המיטות-
זה הזמן לתת ליצירתיות שלכם לפרוח .חפצים קטנים -ניירת ,תכשיטים ,לבנים ,מומלץ לאחסן
בכלי פלסטיק ייעודיים .אנו מציעים ללקוחותינו את האפשרות לרכוש עבורם כלי אחסון.
ארון
עדיפות לסידור הבגדים בשורה קדמית אחת .רק אם אין בררה נאחסן בשתי שורות.
מיון לפי קיץ וחורף ,שלו/שלה ,ועדיפות לסידור לפי צבעים
נעלים -עדיף בארון נפרד ,אם יש.
מטבח
מיקום לפי נקודות מרכזיות במטבח .למשל -כוסות שתיה ליד התמי 4/קומקום .צלחות ליד
המיקרו ,תבניות מתחת לתנור.
הרבה לקוחות אוהבים להשאיר "מגירת בלאגן ".אנחנו לא בעד .מוצאים לכל פריט את מקומו.
במידה וחסר בבית מקומות אחסון ,יש לרכז את כל הקרטונים שאינם נפרקים בנקודה אחת  ,על
מנת שהלקוח ירגיש אווירת בית גם אם יש עוד המשך עבודה .
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