
  

 דף בית

מחפשים חברת  ?עסק למקום חדש בחיפההאת תכולת הבית, המשרד או בית  להעביר ניםמעוניי

בצורה מקצועית על  שההובלה תבוצע יםרוצבוודאי  םכל מקום אחר בארץ? אתהובלות בחיפה או ב

נעים להכיר, אנחנו בחברת זוארץ יודעים לספק את השירות  .ידי חברה אמינה שעומדת במילה שלה

 ובזמן.  מקצועית, אמינהלהובלה  כםהדרוש ל

אתם כשהובלות בחיפה ולכל מקום בארץ של דירות, עסקים, משרדים ומפעלים. אנחנו מציעים 

, קחו את נארז היטבלאחר שפורק ו ליעד שלו ערךציוד יקר  הובלה מקצועית שתעביר חברתזקוקים ל

 יותר:, חברת הובלה שנותנת לכם עם זוארץ הובלות בחיפההגיע הזמן ל. הטובים ביותר

  ומעבירים אותם ליעד מפרקים רהיטים, אורזיםאנחנו  –מפרקים, מעבירים ומרכיבים 

אחר בצורה מקצועית  וכל רהיטשידות הכונניות, האת הארונות, עבורכם נרכיב  אנו .בשלום

 מקומם החדש.ישר בהיומושלמת 

  ומנופים שינוע עגלות הכולל, ומגוון חדיש ציוד לרשותנו עומד –מפעלים ועסקים מובילים ,

אתם צריכים  .ויעיל , בטוחמקצועי באופן למקום ממקום ורגיש כבד ציוד העברת המאפשרים

שרתים, ארונות תקשורת  ,מחשבים בהעברת אנחנו מתמחים ?מורכבציוד טכנולוגי  להעביר

 .היקפי הייטק ציודמגוון ו

 ?כספות  מסמכים, הובלה מושלמת של כל תכולת המשרד: המשרד עובר למקום חדש

ארכיונים תוך  העתקתאנו מציעים שירות  מגיעים בשלמותם למקום החדש. וריהוט משרדי

 שמירה על שלמותם ופריקתם עם דגש על סדר וארגון.

 זור קצר או ארוך לפי הצרכים שלכם. א אחסון לטווח – ולעסקציוד אישי לבית  אחסון

המקום מבוטח וכן מאובטח חבלות, גניבות ומזיקים. יר, ופגעי מזג האופני מ סון מוגןהאח

 .לפי הדרישות המחמירות של חברות הביטוח

 לכל צרכי דואגים העסק. אנחנו  בבית או הלקוח בבית אריזה שירותי – טיפ טופ אורזים

. זרים איכותיים לשמירת מושלמת על הציוד שלכםיהאריזה הנחוצים ומשתמשים רק באב

 .החדש למקומו להגעתו עד המוצר שלמות את המבטיח מקצועי באופן נעשית האריזה

 עם חברה ותיקה ובצפון בקריות, בחיפה הובלות

שמותירים  מיםעצו וניסיון מוניטיןעם , 1992 שנת מאז חברת זוארץ מובילה את שוק ההובלות בצפון

התכוננו לסטנדרטים  .וכו' משרדים, מפעלים, עסקיות, פרטיות להובלות הקשור בכל אותה בפסגה

ליהנות משירות, אמינות  וותתחיל 04-8743212היום בטלפון עוד צרו קשר חדשים בהובלה, 

לכם  אטרקטיבית שתיתןה אליכם עם הצע . השאירו פרטי קשר באתר ונחזורומקצועיות ללא תחרות

 .מיד חשק לארוז

 


