
Om ADAM TRANSPORT 

ADAM Transport er et af Danmarks ældste og 

mest velrenommerede flyttefirmaer, og vi har 

eksisteret siden 1884. I dag finder du os i hele 

landet, med kontorer i Købehavn, Odense og 

Aarhus. 

Vi foretager en lang række forskellige flytninger, 

herunder projektopgaver, projektstyring, 

virksomhedsflytninger, internationale flytninger, 

og vi tilbyder en lang række af forskellige 

services, herunder handyman arbejde.  

Ved flytninger til udlandet, tilbyder vi også hjælp 

til blødere services, som for eksempel 

boligsøgning, arbejds- og, opholdstilladelse, 

skolesøgning, ind- og udflytningsrapporter, 

kulturel træning og meget mere. 

ADAM Transport har stor erfaring med at 

udføre flytninger i boligforeninger i forbindelse 

med renoveringsopgaver. Vi udfører sådanne 

projekter over hele landet med stor tilfredshed 

fra vores kunder. 

Følg os gerne via de sociale medier, hvis du vil 

vide mere om, hvad vi har at tilbyde – og dette 

kan give dig et indblik i de ofte lidt sjovere 

projekter, hvor vi flytter store modelskibe, heste 

eller noget helt tredje man ikke lige ser flyttet 

hver dag. 

   

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

DIN FLYTNING 

- Serviceydelser du har mulighed for. 

 

Denne folder fortæller kort om de services du har 

mulighed for at bestille i forbindelse med din flytning. 

    

 

 

Kontakt: 

Adam Transport 

Graham Bells Vej 23 

8200 Aarhus N 

Telefon: 8741 1127 

E-mail: emfa@adam.dk 

 

Hjemmeside: 

www.adam.dk 

 

mailto:emfa@adam.dk
http://www.adam.dk/


 

Nedpakning 

ADAM kan hjælpe dig med at nedpakke dit bohave i 

forbindelse med din flytning. Det kan være en god ide, 

hvis du for eksempel har mange effekter, der skal pakkes 

ned - og måske ikke føler, at du har tid nok til at nå det. 

Når vi nedpakker, kan vi samtidig emballere genstande 

eller møbler, du er ekstra øm om. 

Hvis du anvender ADAM til at nedpakke dit bohave, vil du 

komme til at betale for den tid, vi bruger på at nå ud til din 

bopæl, selve nedpakningen, evt. emballeringsmaterialer - 

ekskl. flyttekasser, og tiden retur til vores plads. Prisen 

kommer derfor helt an på, hvor mange ting du har til 

nedpakning.  

Hjælp til udpakning 

ADAM kan også være behjælpelig med udpakning af 

flyttekasser. Hvis vi har leveret kasserne direkte fra vores 

lager i forbindelse med nedpakning, vil vi tage dem med 

retur på dagen, men hvis du har lånt kasserne af 

boligforeningen, skal du selv sørge for at kasserne 

kommer retur til boligforeningen. 

Det skal du være opmærksom på 

Når vi foretager nedpakning, vil vi typisk tage materialerne 

med direkte fra eget lager, og du har derfor lånt kasserne 

af os. Det er dit ansvar at sørge for, at det antal kasser du 

låner af ADAM ikke blandes sammen med evt. kasser, du 

låner af boligforeningen.  

Når vi foretager en standard udpakning, så er det til 

overflade. Det vil sige, at vi ikke hjælper med placering i 

skabe/skuffer etc., men kun til nærmeste overflade, som 

typisk er borde/hylder. Derfra skal du selv få sat tingene 

endeligt på plads. Ønsker du en fuld pakning og 

registrering, kan vi sikre, at effekterne kommer retur til 

oprindelig placering, men vi vil være afhængig af din 

assistance til den sidste på pladssætning. Du skal derfor 

grundigt overveje, om du selv vil sætte tingene på plads, i 

mens vi pakker ud - eller om det er bedre, at du tager det i 

dit eget tempo. 

I forbindelse med din flytning vil vi normalt planlægge det 

således, at nedpakningen foregår 1-2 hverdage før 

flytningen, og udpakningen foregår 1-2 hverdage efter 

flytningen, som kalenderen tillader det.  

Demontering af diverse store møbler 

ADAM kan også hjælpe med at adskille og samle møbler, 

der ikke kan flyttes, som de står. Det er typisk 

klædeskabe, store rumdelere eller lignende. I den 

forbindelse skal du være opmærksom på, at denne type 

møbler ikke er beregnet til at blive skilt ad og samlet flere 

gange, og vi kan derfor sjældent samle det lige så godt, 

som første gang møblet blev samlet. Der er en risiko med 

den type møbler, og vi tager ikke ansvar for skader, der 

opstår som følge af møblets beskaffenhed, altså at det 

eksempelvis ikke kan tåle en demontering og samling. 

Hjælp til nedtagning og opsætning 

ADAM kan også hjælpe med nedtagning og opsætning af 

lamper, gardiner, billeder, hylder og lignende. Det er 

typisk opgaver, som vi vil udføre i forbindelse med din 

flytning på dagen. 

 

 

Hvad skal du gøre hvis du ønsker 

hjælp? 

Hvis du ønsker hjælp i forbindelse med din flytning, så kan 

du give boligforeningen besked, og du kan ringe direkte til 

ADAM, og så kan vi tale om, hvad dit behov for hjælp er. 

Det kan være, at den hjælp, du har behov for er så 

omfangsrig, at vi bliver nødt til at se nærmere på det ved 

at sende en mand forbi. Det kan også være vi kan tale os 

tilrette over telefonen.  

 

Men vigtigst af alt; så kan vi bedst hjælpe dig, hvis du har 

gjort dig klart, hvor meget hjælp det drejer sig om. Hvis 

det for eksempel er nedtagning af tre lamper og 

tilsvarende opsætning, så kan vi hurtigt finde ud af, hvad 

det skal koste. Men hvis du er uklar på, hvor meget det 

drejer sig om, så kan planlægningen og den kommende 

arbejdsproces ende med at tage længere tid. 

 

Har du nogle generelle spørgsmål til din flytning, er du 

selvfølgelig også altid meget velkommen til at kontakte os! 

 

 


