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TOP 6 VAJALIKKU TEGEVUST
ENNE KOLIMIST

1. ALUSTA
PLANEERIMISEGA

2. TEE KOLIMISFIRMA
LEIDMISEL KORRALIK EELTÖÖ

3. ARVUTA
KOLIMISKULUD

• Käi toast tuppa ning pane kirja
kõik, mida kolima hakkad.

• Võta vähemalt kolmest
ettevõttest hinnapakkumine. Sa
vajad võrdlusmomenti, et teha
enda jaoks parim valik.

Olenemata sellest, kas otsustad
kolida ise või palgata kolimisfirma,
tuleb planeerida kolimise eelarve.

• Vaata kogu nimekiri hoolikalt
üle. Kas sul ka kõiki neid asju
uues elamises vaja läheb? Kas
midagi saab ära visata, maha
müüa või ära anda? Uude kohta
pole mõtet kolida asju, mida
tegelikult vaja ei ole. Vaata
hoolikalt üle kõik esemed,
mida kasutad harva või millel
pole emotsionaalset väärtust.
Viska ära kõik katkised asjad,
ülejäänud pane müüki või anneta
heategevuseks.
• Mõistlik on teha mõõtmised
ka uues kohas, et ei tekiks
olukorda, kus mingi ese ei mahu
uksest sisse või et pistikupesad
paikneksid vales kohas.
• Tee eeltööd: näiteks loe läbi
praegune digitaalne juhend ning
seejärel otsusta, kas kolid ise,
kasutad sõprade abi või palkad
kolimisfirma.

• Kui oled endale sobivate
kolimisfirmade ringi koomale
tõmmanud, siis uuri lõpliku otsuse
tegemisel soovitusi, vaata
kolimisfirma tehtuid töid
ning vaatle kliendisuhtlust.
Kolimisteenus on ennekõike
klienditeenindus ja alles seejärel
transport.
• Jäta meelde, et kolimisfirma
palkamisel tuleb neile aegsasti
oma soovidest märku anda.
Kolimisteenuse turu arvestatavad
tegijad on igapäevaselt kolimistega
hõivatud ja vajavad mõningast
etteteatamisaega. Olenevalt
hooajast võib kolimiseks
vaba aja saamiseks järjekord
ulatuda mõnest päevast mõne
nädalani.

Ise kolides:
• Mõtle, millele on tarvis kulutada:
kolimiskastid, mullikile, pakkekile,
teip, lõikeriistad, pakkepapp, mööbli
paigalduse vahendid, sobiliku
transpordivahendi rent.
• Mõtle, keda plaanid appi kaasata ja
kui palju – sõbrad, sugulased,
tuttavad? Kuidas plaanid neile
tasuda?
Kolimisfirmaga kolides:
• Tea, et kolimisfirma on valmis
pakkuma sulle kolimise täisteenust
ehk võtmed käest kätte kujul. Sa ei
pea ise kohal viibimagi. Kõik taandub
sinu soovidele ja juhistele.
Hind sõltub kolimise
iseärasustest. Tee kindlasti
hinnapäring.
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TOP 6 VAJALIKKU TEGEVUST
ENNE KOLIMIST

4. PAKI AEGSASTI

5. TEE PILTE

6. VALMISTA ETTE
UUS ELUKOHT

• Ära jäta pakkimist viimasele
minutile. Varu selleks tegevuseks
aega.

• Pilte võiks teha elektroonikast,
et näha, kuidas juhtmed olid
paigutatud. Miks mitte teha pilti ka
raamaturiiulist või sellest, kuidas
olid sahtlis paigutatud söögiriistad.

• Tõenäoliselt ei soovi sa uues kohas
hakata koristama alles siis, kui kõik
ümberkolitavad asjad on juba kohale
toodud. Mõistlik on uus koht pesta ja
puhastada juba enne sissekolimist.

• Uuest kohast võid ka juba
aegsasti pilte teha, et oleks lihtsam
läbi mõelda, kuidas uues kohas
asjad paigutada.

• Et esimesed ööd uues kohas ei
mööduks kastide otsas valget seina
vahtides, lase televiisor ja internet
juba varem ühendada.

• Kui oled isekolija, on oluline
pildistada mööblit, mis kolimise
ajaks demonteeriti.
See annab sulle hiljem
ettekujutuse, kuidas mööbel
algselt kokku pandud oli.

• Tee esimese asjana korda uus
vannituba. Pese seinad, põrandad
ja tualett, vaheta ära dušikardin,
vii sinna puhtad rätikud ja
pesemisvahendid. Pärast pikka
kolimispäeva tahad sa kindlasti
kuuma duši alla minna.

• Esimene kast, mida pakkida, on
nimega “esmatähtsad asjad uues
kohas”. Sellesse võiks pakkida kõik,
mis teevad esimese öö uues kohas
sinu jaoks nauditavaks.
• Peale seda alusta mittehooajaliste
asjade pakkimisega, nagu pildid,
raamatud, maalid.
• Paki nõud ja aksessuaarid, mida
igapäevaselt ei vaja.
• Pakkimisel puhasta asjad kohe
tolmust ja mustusest, et uues
kohas ei peaks enam sellele aega
raiskama.
• Märgista kõik pakendid korrektselt
ja ülevaatlikult. Pole mõtet pakkida,
kui sa hiljem ei tea, kuhu mida
pakkisid.

• Koopiad ja pilte võid teha ka
tähtsatest dokumenditest, juhul
kui need peaksid kolimise käigus
kaotsi minema.
• Kui lahkud üürikorterist, tee
sellest enne lahkumist fotod.
Nii väldid hilisemaid üürileandja
pretensioone.
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TOP 6 PAKKIMISE NIPPI

1.
Kogu korvi
vajalikud pakkimise
vahendid:
- käärid
- teip
- kleepsud, sildid
- märkmepaberid
- markerid
- paberinuga
- minigripi kotid

2.
Soeta endale mugavad
Adduco kolimiskastid
või lõika lihtsamatele
pappkastidele
käeavad.
Iselõigatud avadega on aga
oht, et papp hakkab raskuse all
rebenema. Spetsiaalsete
kolimiskastide käeavadega seda
ei juhtu. Vajalikud kolimiskastid
leiad Adduco e-poest.
www.adduco.ee/pood
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TOP 6 PAKKIMISE NIPPI

3.
Ära koonerda
pakkematerjalidega!
Nendeks on pakkekile,
mullikile, kolimistekid,
kartong ja pakkepaber.
Pakkekile on kolija parim sõber.
Tõmba pakkekile tiirud ümber
mööbli, et hoida seda määrdumise
ja kriimustuste eest. See aitab ka
sahtlitel ja ustel kinni seista.
Lisaks võid tõmmata tervele
sahtlile (näiteks söögiriistade
omale) tiiru pakkekilet ümber – nii
on ka uues kohas lihtsam ja kiirem
asjad lahti pakkida.

4.
Nõude pakkimine on
omaette kunst.
Kasuta ohtralt pakkepaberit. Sobib ka
ajaleht, aga siis tuleb hiljem kõik nõud
korralikult üle pesta. Valmista nõude
kastipõhi ette, tehes sinna pakkepaberi
nutsakatest pehme põhja. Paki
taldrikud ja kausid vertikaalselt, mitte
horisontaalselt – nii on väiksem
tõenäosus, et need purunevad. Ühte
pakkepaberisse korraga on mõistlik
pakkida kuni neli kaussi või taldrikut.
Ükshaaval pakkides raiskad aega ja
paberit ja sellega ka ruumi kastis.
Joogiklaasid paki püstiselt. Sangadega
tassid ja klaasid polsterda seest
rohkema paberiga. Kui kast on täis,
vooderda see ülevalt samasuguse
pehmendusega, nagu tegid põhja.
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TOP 6 PAKKIMISE NIPPI

5.
Kõikidele peeglitele
ja klaasustele võid
tõmmata teibiga
peale suure X-i.
Juhul kui need peaksidki
purunema, on koristamisel
vähem segadust. Ühtlasi
maandab see riski, et kolimise
käigus nendest läbi astud.

6.
Raskemate asjade
jaoks on mugav
kasutada ka
ratastel kohvrit.
Raamatud on arvestatava kaaluga.
Seetõttu ei sobi nende kolimiseks
just igasugune kolimiskast.
Liiga suurt kasti pole soovitatav
tõsta ning see kipub raskuse all
lagunema. Profid on välja
arvestanud sobivad mõõdud just
raamatukastile – võta neid
arvesse. Adduco e-poest saab osta
spetsiaalseid raamatukaste.
www.adduco.ee/pood
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10 SOOVITUST, ET KOLIDA
STRESSIVABAMALT

√ Ära stressa! Võta vabalt! Iga muutus on millekski hea – parem naudi
seda protsessi, ja kes teab, mida head ja uut see kaasa toob!

√ Esmalt leia aeg, et koostada korralik plaan,

sest iga õnnestumise aluseks on põhjalik tegevuskava.

√ Ära jäta pakkimist ja kolimist viimasele hetkele –
see garanteerib kaose ja lisapinged.

√ Korista kindlasti koht, kust kolid, ja koht,

kuhu kolid – puhtuses on seda nauditavam teha.

√ Ütle head aega! Jäta hüvasti naabritega ja sõpradega –
korralda üks vinge õhtusöök.

√

Kostita end hea ja paremaga. Nii maandad stressi, kui lubad endale midagi head.
Olgu selleks siis õhtusöök väljas või maitsev smuuti lastele.

√ Korralda väljamüük ja anneta asju, mida ei plaani kolides kaasa võtta. Andmisrõõm
on tugev emotsioon. Lisaks on sul lihtsam kolida ja uus elukoht on organiseeritum.
Enne kolimist püüa puhata, korralikult magada ning tervislikult toituda.

√ Õigest toitumisest ja piisavast unest saab alguse õnnetunne.
Tea, et inimene kolib elus keskmiselt 5 korda.

√ Ära põe, kui esimese või teise korraga kõik ideaalselt ei sujunud.
√ No stress – vali Adduco!
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MITUT KOLIMISKASTI SUL VAJA LÄHEB?

KASTI MÕÕTMED:
60X40X40CM

120+
100-120
80-100
60-80
40-60
20-40
10-20

Stuudiokorter

2-toaline
korter

3-toaline
korter

3-toaline
maja

4-toaline
maja

5-toaline
maja

Suurem
maja
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KOLIMISTOOTED ADDUCO E-POES
Oleme esimene kolimisfirma Eestis, kes pakub ilma teibita suletavaid ja lihtsasti kokkuvolditavaid
viiekihilisest lainepapist kolimiskaste nii müügiks kui rendiks. Justnimelt – meie kolimiskastid on nii
vastupidavad, et neid saab edukalt mitu korda kasutada. Lisaks korduvkasutamisele hoiad raha ja
aega kokku ka teipimise arvelt. Tühjad kastid saab transpordi ajaks uuesti kokku voltida, mis tähendab
omakorda võimalust transportida neid väiksemate sõidukitega.

Teibita suletav papist
garderoobikast koos
metallstangega

Teibita suletav papist
kolimiskast

Teibita suletav papist
raamatukast

60X52X106 CM

60X40X40 CM

40X30X40 CM

11.00 €

2.50 €

1.70 €

KÜLASTA ADDUCO E-POODI
www.adduco.ee/pood
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ADDUCO KOLIMISTEENUSED

ERA- ÄRIKLIENDI
KOLIMISTEENUSED

RAHVUSVAHELISED
KOLIMISTEENUSED

RASKETE ESEMETE
KOLIMINE, TRANSPORT
JA ÜMBERPAIGUTUS

PAKKEMATERJALID
MÜÜGIKS JA RENDIKS

LADUSTAMINE
TALLINNAS JA TARTUS

UTILISEERIMINE

• Kolimiskast
(plastik, 60x40x40 cm)
• Kolimiskast, teibita suletav
(papp, 60x40x40 cm)
• Raamatukast
(papp, 40x30x40 cm)
• Garderoobikast
(papp, metallstange 60x51x106 cm)
• Pakkekile
• Kolimistekk

Ladustamine on teenus, mis
hõlmab transporti, pakkimist
ning asjade pikaajalist või
lühiajalist ladustamist. Pakume
ladustamisteenuseid nii
ettevõtetele kui ka eraisikutele.
Ladustame kolitavaid esemeid
lähtuvalt kliendi vajadustest:
mööbel, tehnika, riided, raamatud,
hooajakaup, rehvid, sporditarbed,
riided ja jaotuskaup.

Utiliseerimine kolimise käigus
annab sulle võimaluse vabaneda
üleliigsest kraamist mugavalt
ja lihtsalt. Utiliseerime mööblit,
dokumente, riideid, nõusid,
tehnikat, olmeelektroonikat
ja muud sarnast. Me ei utiliseeri
ehitusprahti ja -jääke, biojäätmeid
ega ohtlikke jäätmeid.

Milliseks võib kujuneda kolimisteenuse hind?
VAATA NÄIDISPAKKUMISI
www.adduco.ee/kolimisteenuste-naidispakkumised
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KONTAKTID

4.8
Keskmine hinne
5-palli süsteemis 88-st
hinnangust Adduco
Facebooki lehel

No stress, oleme valmis sind aitama.
Kõik kolimisteenused on kindlustatud ning garanteerime, et meie kolimisspetsialiside
töö on kiire, efektiivne ja hoolas. Adduco-ga kolides jääb ära igasugune stress.
Meie eesmärk on kolimisel enda tegevusega Sulle lisapingeid mitte tekitada.

-10% SOODUSKOODIGA: NO STRESS
Sooduskood tuleb esitada hinnapäringut tehes.

HELISTA 6 827 727
E-mail: info@adduco.ee
Koduleht: www.adduco.ee
Facebook: Kolimisteenused | Adduco OÜ
Instagram: @ movingserviceadduco

