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Traust þjónusta
Jónar Transport veitir fjölbreytta þjónustu og nær starfsemin til margra landa.
SÍÐA 2

Vörudreifing og
búslóðaflutningar
Hjá Flutningi.is starfa reynslumiklir
bílstjórar sem hafa góða þekkingu á öllu
sem viðkemur ﬂutningum. SÍÐA 4
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Jónar Transport um allan heim
Starfsemi Jónar Transport er fjölbreytt og nær til margra landa. Fyrirtækið er eitt af rótgrónari flutningamiðlunum hérlendis
og hefur tekið þátt í þróun á flugfrakt í heiminum gegnum alþjóðlegu samtökin WACO. Fyrirtækið byggir á öflugu og reyndu
starfsfólki sem skipar því í fremstu röð og tekst á við fjölbreytt og ólík verkefni, bæði innanlands og erlendis.

F

lutningamiðlunin Jónar Transport heldur upp á 35 ára afmæli sitt í ár. Fyrirtækið var
stofnað árið 1979 og telst til rótgrónari flutningamiðlana hérlendis. Starfsemi fyrirtækisins nær víða
en félagið er með skrifstofur í átta
löndum og alls 45 reynslumikla
starfsmenn. Kristján Pálsson, framkvæmdastjóri fyrirtækisins, segir
starfsmenn þess leggja sig fram við
að veita heildarþjónustu í flutningum til og frá landinu, hvort sem
það er sjóleiðina eða í flugi. „Jónar
Transport byggir á öflugu starfsfólki með mikla reynslu og þekkingu sem skipar okkur í fremstu röð
þegar kemur að því að aðstoða viðskiptavini okkar.“
Fyrirtækið Jónar Transport er
meðlimur í alþjóðlegum samtökum
flutningsmiðlara sem nefnast World

Air Cargo Organization (WACO).
Starfstöðvar samtakanna spanna
yfir 400 staði með yfir 21.000 starfsmenn og tvær milljónir flugsendinga á ári hverju. „Sem meðlimur
í samtökunum síðasta aldarfjórðunginn hefur Jónar Transport tekið
þátt í þróun á flugfrakt í heiminum
og um leið viðhaldið ímynd Íslands
í alþjóðaumhverfi flutningsmiðlara
með góðum árangri.“
Fyrirtækið hefur meðal annars
hlotið viðurkenninguna „Framúrskarandi fyrirtæki“ árin 2010-2013
frá Creditinfo. Í viðurkenningunni
felst að fyrirtækið hefur staðist ítarlega greiningu og fengið bestu einkunn í styrk- og stöðugleikamati

Fjölbreyttir flutningar
Jónar Transport hefur verið virkt
á leiguflugsmarkaðinum í áratug. Meðal annars hefur fyrirtækið flutt mikið af lyfjum sem krefjast
nákvæmrar hitastýringar og kvikmyndabúnaði þar sem tíminn skiptir öllu máli. „Reynsla okkar er því
mjög viðamikil í slíkum verkefnum.
Þar er lykilatriði að finna réttu vélarnar í verkefnin og réttu stærðirn-

„Jónar Transport byggir á öflugu starfsfólki með mikla reynslu og þekkingu sem skipar okkur í fremstu röð,“ segir Kristján Pálsson
MYND/GVA
framkvæmdastjóri.
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Geimstöðvargámurinn hans
Það var öllu tjaldað til þegar Jónar ﬂuttu tól og tæki fyrir kvikmyndina
Oblivion, sem kvikmynduð var á Íslandi í fyrra. Einni bíómynd fylgir mikil
vinna og margir sem koma að slíku verki.
Sérstakar ráðstafanir þurfti svo vegna geimstöðvarinnar enda passaði
hún ekki í neinn gám sem fyrir var.

www.jonar.is

KYNNING − AUGLÝSING

1. FEBRÚAR 2014 LAUGARDAGUR

ar með tilliti til þess sem verið er að
flytja. Það skiptir líka máli að skipuleggja slíkan flutning í góðu samstarfi við tollayfirvöld svo allt gangi
vel fyrir sig. Mikill undirbúningur
og náið samstarf við marga aðila er
nauðsynlegt til að verkin gangi upp
og stundum krefjast verkefnin þess
að unnið sé allan sólarhringinn.“

Flutningar til og frá Grænlandi hafa
líka verið hluti af starfsemi Jónar
Transport undanfarin ár. Kristján
segir slík verkefni oft mjög krefjandi enda oft engar vegasamgöngur milli byggðarkjarna og siglingar
til byggðarlaga á austurströndinni
leggjast niður stóran hluta ársins
vegna hafíss. „Því er mikilvægt að
þekkja vel allar lausnir sem í boði
eru og geta brugðist við breytingum sem verða með skömmum fyrirvara, meðal annars vegna snöggra
veðurbreytinga. Við höfum byggt
upp sterkt tengslanet sem nær til
allra byggðarkjarna á Grænlandi og
vinnum í samstarfi við sterka innlenda aðila þar en við bjóðum upp
á mjög hagstæðar flutningslausnir
bæði á sjó og í lofti.“

MYND/ÚR
EINKASAFNI

Kærkomin vítamínsprauta

s Jóns
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Lykilatriði er
að finna réttu
vélarnar í verkefnin og réttu
stærðirnar
með tilliti til
þess sem
verið er að
flytja. Einnig
skiptir máli að
skipuleggja
flutning í góðu
samstarfi við
tollayfirvöld.

Krefjandi verkefni

Erlend kvikmyndaverkefni hafa
verið kærkomin vítamínsprauta
fyrir íslenskt efnahagslíf á síðustu árum og um leið verið gríðarlega mikilvæg landkynning fyrir
ferðamannaiðnaðinn. Jónar Transport hefur lagt allt kapp á að veita
þessum verkefnum framúrskarandi þjónustu hvenær sem er sól-

Öruggur flutningur

arhringsins enda þurfa allir hlutir að vera á réttum stað á réttum
tíma þegar tökur hefjast. „Flutningar vegna kvikmyndaverkefna eru
mjög sértækir þar sem flutningstíminn er jafnan í forgrunni. Búnaðurinn er einnig oft mjög dýrmætur og
viðkvæmur og því þarf að huga vel
að pökkun, merkingum og flutn-

ingsleiðum.“ Frá árinu 2011 hefur
Jónar Transport séð um flutninga
fyrir sjö stórar Hollywood-myndir
sem og fleiri minni verkefni. Sumarið 2012 var hins vegar minnisstætt
fyrir þær sakir að fjórar stórmyndir frá Hollywood voru teknar upp á
landinu; Oblivion, Noah, The Secret
Life of Walter Mitty og Thor 2.
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Pakkað og flutt á skilvirkan máta
Margir fyllast kvíða yfir því að þurfa að pakka og flytja heila búslóð. Sérstaklega getur það sýnst óvinnandi verk eftir margra ára
búsetu á sama stað enda safnast óhjákvæmilega ýmislegt í geymslur og skápa sem fara þarf í gegnum fyrir flutninga. Gott er að
fylgja nokkrum reglum við undirbúning flutninganna en lykilatriði er þó að hafa tímann fyrir sér.

1.

Sankaðu að þér öllu því sem
er nauðsynlegt til að gera pökkunarstarfið auðveldara.

Sankaðu að þér öllu því sem er
nauðsynlegt til að gera pökkunarstarfið auðveldara.
NORDICPHOTOS/GETTY

Sterkir kassar í nokkrum stærðum
Kúluplast
Dagblöð
Skæri
Sterkt límband og statíf
Merkimiðar
Merkipenni

2. Pakkaðu þungum hlutum á
borð við bækur í minni kassa svo
þeir verði ekki of þungir. Í stærri
kössum skulu þyngri hlutir vera
neðst og þeir léttari efst. Pakkið
hverjum hlut í dagblöð eða kúluplast ef þeir eru viðkvæmir. Ekki
pakka of miklu í kassa svo hætta
sé á að hann fari á límingunum. Ef of rúmt er um hluti í kassanum, fylltu þá upp í hann með
dagblöðum eða öðru viðlíka.

3. Pakkaðu öllu því sem á að
fara í sama herbergi í sama kassa
og merktu hann herberginu. Það
auðveldar leikinn þegar tekið er
úr kössum að vita í hvaða herbergi
hann á að fara. Taktu fyrir eitt herbergi í einu, pakkaðu fyrst litlum
munum til að koma þeim frá.
Merktu á kassann hvað er í honum.

Ef gott skipulag er haft að leiðarljósi frá
upphafi flutninga ganga þeir yfirleitt mun
betur en ef öllu er hent óflokkuðu í kassa.

4.

Pakkaðu og merktu kassa
sem opna á fyrst af öllum þegar
komið er á áfangastað. Í kassanum eiga að vera ómissandi hlutir sem notaðir voru fram á síðasta
dag, líkt og uppþvottalögur, klósettpappír, plastdiskar og hnífapör og ýmislegt það sem fjölskyldan þarf að nota áður en hægt er að
taka upp úr öllum kössunum.

5. Þegar farið er í gegnum eldhúsið er best að losa sig við allt
sem ekki er verið að nota. Settu
lausa hluti á borð við hnífapör
og annað smálegt úr skúffum í
dósir, box og önnur ílát.
Nýttu líka glæra poka með
rennilás til að geyma ýmislegt
smálegt.

6.

Þegar stærri hlutir eru teknir í sundur, á borð við borð , hillur og skápa, er gott að geyma
verkfæri í einum vel merktum
poka eða kassa til að auðvelda
samsetningu á nýja staðnum.
Skrúfum er gott að tylla og jafnvel líma aftur í þau göt sem þær
eiga að vera í.

7. Settu allan rafeindabúnað
eins og fjarstýringar, millistykki
og straumbreyta á einn stað.

8. Staflaðu kössunum þegar
búið er að loka þeim. Gott er að
nýta eitt herbergi undir kassana,
þannig er hægt að klára að þrífa
hinn hluta hússins.

Flutningstæknir
með 30 ára
starfsreynslu
Flutningur.is tekur að sér vörudreifingu og almenna búslóðaflutninga.
Flutningur.is er með átta sendibíla, bæði litla og stóra, kranabíla og hvers kyns
léttitæki.

Ábendingahnappinn má
finna á www.barnaheill.is

Sendibílastöðin Flutningur.is
býður upp á alhliða flutninga og
bílstjórar fyrirtækisins taka að sér
ýmis verkefni. „Við bjóðum upp á
allar stærðir sendibíla og einsetjum
okkur að veita trausta, örugga og
umfram allt góða þjónustu við fyrirtæki og einstaklinga,“ segir Kristján Kristjánsson flutningstæknir.
„Bílaflotinn hjá okkur er fjölbreyttur og bílstjórarnir hafa góða þekkingu og reynslu af flutningum, vörudreifingu og hvers kyns aðstæðum
sem komið geta upp varðandi flutninga og akstur. Sjálfur er ég búinn
að vera í þessum bransa í þrjátíu ár
og ætti að vera búinn að öðlast einhverja tækni.“
Nú er verið að taka í notkun
gámaflutningabíl fyrir tuttugu feta
gáma hjá Flutningi.is og stendur til
að bjóða upp á þá nýbreytni að fá
gám á staðinn. „Þannig getur fólk
haft sína hentisemi. Þetta kemur
sér vel fyrir þá sem þurfa að afhenda
sína íbúð strax en fá ekki nýju íbúðina afhenta fyrr en seinna. Líka fyrir
þá sem vilja raða í gáminn í rólegheitum og vilja ekki flytja í einum
hvelli.“
Flutningur.is hefur öll nauðsynleg léttitæki sem til þarf í flutninga
hvort heldur sem er á vörum, bílum,
búslóðum eða vélum. „Við tjöldum

því sem til þarf hverju sinni. Við
tökum að okkur margslungin verkefni, til dæmis höfum við tekið þátt
í gerð auglýsingamynda fyrir bíla og
sáum þá um að flytja bílana og einnig voru bílarnir okkar notaðir sem
verkstæði. Þetta er lýsandi dæmi um
það hversu fjölþætt verkefni við tökumst á við,“ segir Kristján.
Einnig er hægt að leigja búslóðalyftu hjá fyrirtækinu og má sjá
kynningarmyndband á heimasíðu
Flutnings.is þar sem hægt er að sjá
hvernig lyftan virkar. Þá má einnig fá afnot af stórum sendibílum
þar sem opna má aðra hlið bílsins

Kristján og félagar hjá Flutningi.is flytja
meðal annars búslóðir og píanó og sinna
fjölbreyttum öðrum verkefnum.

alveg upp á gátt. „Það er mjög gott
til dæmis við lestun vörubretta en
Flutningur.is tekur að sér vörudreifingu ásamt almennum búslóðaflutningi og píanóflutningum.“

Nánari upplýsingar um fyrirtækið má fá á heimasíðu þess,
Flutningur.is.

