CHECKLIST
ESTOU DE MUDANÇA!
PREPARAÇÃO:
Solicitar a instalação/fornecimento de gás
Solicitar a ligação da energia elétrica
Fazer um projeto de decoração (mesmo que você não compre móveis novos)
Fazer um levantamento de tudo que precisará de reforma e ajustes
Solicitar instalação de internet, TV a Cabo e telefone
Pinturas e aplicação de papéis de parede
Procurar saber as normas do condomínio para horários, dias e instruções de mudanças
Procurar saber as normas do condomínio para horários de obras e pequenas reformas
Instalar aparelhos de ar condicionado, ventiladores e chuveiros
Instalar gessos, luzes e lustres
Instalar acessórios e nichos no banheiro
Instalar nichos e prateleiras
Instalar armários planejados
Contrate serviço de limpeza completa no apartamento
MÓVEIS E ACESSÓRIOS:
Instalar as cortinas
Instalar espelhos
Instalar grades de proteção
Instalar varal
Instalar televisores
Instalar geladeira, fogão, exaustor e máquina de lavar
Contratar serviço de mudanças
Montar móveis maiores (guarda-roupa, cômodas, estantes, mesas, etc)
Acomodar camas, sofá, cadeiras e poltronas
Aparelhos eletrônicos (computadores, sons, etc)
Acomodar tapetes
Acomodar quadros
OBJETOS:
Organizar roupas no guarda-roupa e cômodas
Organizar roupas de cama e toalhas
Organizar sapatos
Organizar bolsas e malas
Organizar Jóias e acessórios
Organizar maquiagens e perfumes
Organizar livros e material de escritório
Organizar CD’s, DVD’s, Games, etc
Organizar brinquedos
Organizar objetos de decoração em estantes e prateleiras
Organizar plantas
Organizar produtos de higiene
Organizar farmacinha
Organizar talheres e pratos
Organizar vasilhas e panelas
Organizar eletrodomésticos
Organizar alimentos e temperos
Organizar parte interna da geladeira
Organizar produtos e materiais de limpeza
Organizar objetos que ficarão no hobby box
CÔMODOS:
Quartos
Banheiros
Cozinha
Escritório
Copa
Sala de estar
Sala de jantar
Dispensa
Área de serviço
Varanda
Hobby box
EXTRAS!
Lembre-se de etiquetar todas as caixas com suas devidas identificações
Transfira as roupas já dobradas para facilitar na hora de guardá-las novamente
Não misture, na mesma caixa, objetos de cômodos diferentes
Identifique as caixas com objetos frágeis
Empacote as roupas (principalmente edredons e cobertas) em sacos a vácuo

