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Pakking av utstyr etter bruk 
 

 

Tallerkener 
✓ Skylles rene for matrester og settes i tallerkenstativ, deretter i fraktkasse 

✓ Hånddreid keramikk av Anette Krogstad:  

o Pakkes med medfølgende gummistrimler mellom hver tallerken (gjelder Black Moon og 

AK-Beige) 

o Max 12 store tallerkener og max 15 lunsjtallerkener oppå hverandre 

Glass 
✓ Tømmes for rester og settes i sine respektive glassbakker. Bakkene er godt merket.  

✓ I noen tilfeller setter vi ulike glass i samme bakke for å unngå å bruke unødig mange bakker som 

bare er delvis fylt. Om bakken til f.eks. vann er full, kan vannglassene settes i en annen ledig 

bakke etter at de øvrige glassene er satt tilbake. 

 

Bestikk 
✓ Bestikket skal vaskes og tørkes godt (for å unngå irring). Deretter legges tilbake i grå 

bestikkasetter. Kasettene settes så i fraktkasser.  

 

Lintekstiler 
✓ Duker og servietter ristes for rusk og matrester.  

✓ Legges tilbake i medfølgende tøyposer 

 

Lyslykter 
✓ Fjern tomme telys fra lyktene før de settes tilbake i originalembalasjen (pappesker). Deretter 

legges de i fraktkasse. 

 

Lysestaker 
✓ Fjern stearinsøl 

✓ Legges tilbake i den kassen/beholderen det ble levert i.  
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Vaser 
✓ Fjern blomster og tøm for vann før de settes tilbake i originalembalasjen (pappkartonger). 

Deretter settes de i fraktkasse.  

✓ Ved stylingoppdrag hvor blomster er levert:  

o Vasene (kan også være flasker og Mason Jar/syltetøyglass) blir ofte fraktet i 

glassbakker eller i fraktkasser. Sett da flaskene/vasene tilbake i de beholderne de ble 

fraktet i.  

Stoler 
✓ Stolene tørkes av dersom de er tilsølt 

✓ Stables opp (stående) slik at de er klar for henting når sjåfør kommer 

✓ NB! Stolene må ikke stå ute i regn eller fuktig gress 

✓ Skal du frakte stolene selv er det viktig at stolene er stroppet godt slik at de ikke står og 

gnisser under transport. Skal de fraktes liggende i henger, MÅ det legges tepper under som 

beskytter treverket mot oppskraping.  

 

Bord 
✓ Bordene tørkes rene 

✓ Eventuell stearinsøl må fjernes 

 

Ikke glem! 
✓ Noen gjenstander blir ofte glemt. Dette er ofte følgende gjenstander:  

- Tøyposer (tell opp at antall stemmer med hva som står på fraktlisten) 

- Bestikkasetter 

- Evt. lokk til glassbakker dersom det medfølger 

 

 

TIPS! For å påse at utstyret blir pakket ned riktig, kan det være en god idé å ta bilde av de enkelte 

kassene og beholderne ved mottak. Dette gjelder spesielt ved større bestillinger hvor det er leid inn 

personale til å pakke ned utstyret etter bruk.  

 

 


