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LISTA ZAKUPÓW PRZEPROWADZKA  
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Poniższa lista zawiera rzeczy, które mogą okazać się przydatne podczas przeprowadzki. Wiele 
przedmiotów musi zostać wypożyczonych lub kupionych przez firmę przeprowadzkową. 
Pozostałe rzeczy mogą być zakupione w sklepie z materiałami budowlanymi lub w 
hipermarkecie  samoobsługowym. 

Ochrona mebli 

Jeśli chcesz ochronić meble przed kurzem i zarysowaniami, warto zakupić folię 
(strech/bąbelkową) lub koc ochronny. Zaleca się je stosować szczególnie do ochrony mebli o 
jasnej obudowie/pokryciu, jak np. łóżko, sofa czy fotel itd. Firmy przeprowadzkowe i 
magazynowe często posiadają w swojej ofercie specjalne plandeki itp. do ochrony mebli. 

Materiały do opakowania 

Kartony, folia bąbelkowa, papier pakowy są przydatne do pakowania luźnych przedmiotów, 
które później możemy włożyć do kartonów. Podczas transportu mogą uszkodzić się 
delikatne, kruche przedmioty. Do tego dochodzi ryzyko, iż karton może się przewrócić . W 
najlepsze materiały do pakowania możemy wyposażyć sie w firmie przeprowadzkowej.  

Do opisywania 

Najlepiej używać niezmywalnych markerów, dzięki którym możesz opisać kartony itp. Później 
nie musisz tracić czasu na przeszukiwanie zapakowanych kartonów, aby wiedzieć co w nich 
jest i w którym pokoju powinny się znajdować zapakowane w nich rzeczy. Warto kupić 
więcej markerów, ponieważ często się giną. Najtańsze markery znajdziesz w hipermarketach 
budowlanych. 

Etykiety 

Jeśli zależy Ci, aby opisać różne przedmioty, a nie chcesz pisać bezpośrednio na nich? Możesz 
użyć do tego celu samoprzylepnych etykiet lub papierowej taśmy klejącej. Można je kupić w 
każdym dużym supermarkecie. 

Taśma klejąca 

Wiele kartonów do przeprowadzki zostanie sklejonych ze sobą. Potrzebujesz również taśmy 
klejącej, dzięki której półki lub obrazy na czas transportu przymocujesz do siebie lub do 
większych przedmiotów jak szuflady czy drzwiczki szafy. Zwróć uwagę na by taśma była łatwa 
do usunięcia i nie zostawiała po sobie żadnych odbarwień lub resztek kleju. Najlepszą taśmę 
klejącą zakupisz w firmie zajmującej się twoją przeprowadzką. Również tam możesz nabyć 
odcinacz czy uchwyt do taśmy klejącej, które ułatwią Ci pracę. 
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Wózek transportowy 

Najprostszym sposobem transportu dla kartonów i innych ciężkich rzeczy jest wózek 
transportowy. Można go kupić lub wypożyczyć w firmie przeprowadzkowej. 

Sznur i pas mocujący 

Tak gdzie do mocowania nie możesz użyć taśmy klejącej, np. materace, potrzebujesz sznura 
lub pasa mocującego. Są one również niezbędne w przypadku zabezpieczenia rzeczy podczas 
transportu, tak aby uniknąć ewentualnych uszkodzeń. Znajdziesz je w sklepach z materiałami 
budowlanymi. 

Rękawice robocze 

Do przenoszenia ciężkich przedmiotów poleca się założenie rękawic, które ochronią twoje 
dłonie. Są one dostępne w sklepach budowlanych i w firmie przeprowadzkowej. 

Nóż 

Nożem łatwo otworzysz zaklejone lub zawiązane pakunki. Dobre noże możesz kupić w 
supermarketach i sklepach budowlanych. 

Narzędzia 

Jeśli nie posiadasz jeszcze żadnych narzędzi powinieneś kupić jakieś podstawowe 
wyposażenie, aby być w stanie złożyć i rozłożyć swoje meble. Śrubokręt, młotek, klucz płaski 
itp. często są bardzo przydatne podczas przeprowadzki. Większość sklepów budowlanych 
oferuje zestawy najczęściej używanych narzędzi w przystępnych cenach. 

Wyżywienie/Żywność 

Podczas przeprowadzki i związanych z nią pakowaniem i dźwiganiem rzeczy można szybko 
zgłodnieć. Jedzenie i napoje powinny być zawsze dostępne podczas przeprowadzki. Jeśli na 
krótką przerwę przygotujesz trochę kawy w termosie, możesz poprawić nastrój wszystkim 
uczestnikom przeprowadzki. 

Walkie talkie 

W dniu przeprowadzki ważna jest komunikacja. Czasami używanie telefonu komórkowego 
może okazać się niepraktyczne lub niemożliwe. Używając walkie talkie zaoszczędzisz na 
rachunkach telefonicznych, poza tym działają one bez sieci komórkowej. Dodatkowo wszyscy 
mogą jednocześnie słuchać i uczestniczyć w rozmowie. Walkie talkie może okazać się 
szczególnie użyteczne podczas pakowania, rozpakowywania transportu. Istnieją firmy 
zajmujące się wypożyczaniem walkie talkie.  


