
Hurdacı, metal hurdası, dem�r hurdası, kurşun hurdası, ç�nko hurdası, kablo hurdası, plast�k hurdası,
karton hurdası, kağıt hurdası, cam hurdası, alüm�nyum hurdası, sarı hurdası, bakır hurdası  ve
benzer�  hurdaları alır ve ger� dönüşüm h�zmet� sağlar. Alanında uzman ek�b�, profesyonel
ek�pmanları ve  yüksek hurda alım f�yatları  �le sektöründe öncü f�rma olmayı hedefleyen  Hurdacı
Etk�n, 7/24 h�zmet�yle hurdalarınızı adres�n�zden alır. Hassas tartılarıyla hurdalarınızın değer�n� ölçer
ve en �y� tekl�f� sunar. 

İstanbul hurdacı h�zmet� veren Hurdacı Etk�n, d�ğer �llerde de değer�nde hurda alımı yapar.  İstanbul
g�b� büyük çaplı etk�leş�mler� olan kalabalık b�r şeh�rde hurda alımı ve dönüşümüyle
�lg�lenen  Hurdacı Etk�n, alanında uzman k�ş�ler ve üst düzey kal�tel� ek�pmanları �le çalışarak
müşter�ler�ne ezber bozan b�r h�zmet sağlamaktadır. 

Hurda dönüşümü, özell�kle metaller �ç�nde yaşadığımız bu yüzyılda haf�fe alınmaması gereken b�r �ş
alanıdır. Her geçen gün kullan-at şekl�nde yaşamaya hızla alışmamız hem doğaya hem de ceb�m�ze
büyük zararlar vermekted�r. Bu nedenle hurdacıların çevrem�zdek� paylarını göz ardı edemey�z. Bu
alanda h�zmet veren büyük f�rmalardan Hurdacı Etk�n’�n hurdacı h�zmet� haf�fe alınmamalıdır.

Oldukça sınırlı ve değerl� olan madenler�n korunab�lmes� �ç�n  hurda  ger� dönüşümü çok
öneml�d�r.  İstanbul hurdacı,  d�ğer çeş�tl� h�zmet bölgeler�ne ek olarak İstanbul dışından da hurda
alımı ve satışıyla �lg�lenen  Hurdacı Etk�n, hurda ger� dönüşümü hususunda hurdacılığa hak ett�ğ�
değer� gösteren b�r h�zmet vermekted�r. 

Hurdacı B�na Yıkımı
Hurdacı Etk�n,  fabr�ka yıkımı, b�na yıkımı, b�na sökümü  g�b� h�zmetlerden ortaya çıkacak çeş�tl�
hurdaları s�zden değer�nde hurda alımı avantajı sağlayarak alır. 7/24 hurdacı h�zmet� �le s�ze en yakın
hurdacı olan Hurdacı Etk�n, müşter�ler�ne en hızlı ve kal�tel� hurdacı b�na yıkımı h�zmet� sunar.

Hurdacı Hurda Alımı
Adres�n�zden  değer�nde hurda alımı  h�zmet�  veren  Hurdacı Etk�n, sektör tecrübes�, profesyonel
ek�pmanları ve alanında uzman ek�b� �le hurda alımı konusunda rak�pler�nden ayrılmıştır.

Hurdacı Moloz Alımı
Hurdacı Etk�n  deney�ml� çalışanları, kal�tel� ek�pmanları ve tam donanımlı �ş mak�neler� �le  yıkım
sonrası moloz  kaldırma  ve kapsamlı moloz-maden ayrıştırması  h�zmet� sunarak yıkım
sonrası hurdacı moloz alımı �stekler�n�z� karşılar. 

En Yakın Hurdacı
En yakın hurdacı  h�zmet�m�zde kal�tem�zden ödün vermeyerek ve deney�mler�m�ze dayanarak
müşter� memnun�yet� odaklı çalışıyoruz.  Almış olduğunuz  en yakın hurdacı  h�zmet�, sağlığa en
uygun koşullar �le hızlıca s�ze ulaşır. 

İstanbul Hurdacı
El�n�zdek� hurdaları  İstanbul hurdacıya  satarak ger� dönüşüme katkıda bulunab�l�rs�n�z.    İstanbul
hurdacı malzemen�z� değer�n�n üstünde alır ve %100 müşter� memnun�yet� odaklı çalışır.

Hurdacı Gem� Sökümü
Hurdacı Etk�n  gem� hurdasının  ger� dönüşümü esnasında çıkan hurda materyaller�n�
değerlend�r�r.  Alanında uzman ek�b� ve profesyonel ek�pmanları �le  Hurdacı Etk�n,  gem� hurda
sökümünde çıkan malzemeler� ayıklıyor.

Hurdacı Köprü Yıkımı 
Hurdacı köprü yıkımı  yüksek r�skl� �ş grubuna dah�l olduğu �ç�n saha güvenl�ğ� çok
öneml�d�r. Hurdacı telefonundan b�ze ulaşarak köprü yıkımı h�zmet�m�zden faydalanab�l�rs�n�z. 

Hurdacı Telefonu
B�r müşter� olarak Hurdacı Etk�n’e ulaşmanız h�ç zor değ�ld�r. F�rmanın kullandığı mevcut  hurdacı
telefonu her zaman kullanıma açıktır. Ne zaman ararsanız arayın kolaylıkla ulaşab�leceğ�n�z Hurdacı
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Etk�n, yaptığı kal�tel� �şler sayes�nde İstanbul Hurdacı p�yasası �ç�nde adından sıklıkla söz ett�r�r. 

Toptan Hurda Alımı
 Adresten toptan hurda alımı h�zmet� �le  �ş yükünüzü azaltan Hurdacı Etk�n, �ht�yacınız olduğu an
adres�n�zde. Hurdacı Etk�n, 7/24 hurdacı h�zmet� �le ger� dönüştürmek �sted�ğ�n�z materyaller� gün
ve saat fark etmeks�z�n alır.

Yüksek Tonajlı Hurda Alımı
Hurdalarınızı sah�p oldukları değer etrafında el�n�zden çıkarmak �st�yorsanız ve yüksek tonajlı hurda
alımı  konusunda ne yapacağınız hakkında b�r f�kr�n�z yoksa f�rmamızla �let�ş�me geçeb�l�rs�n�z.
Vereceğ�m�z h�zmetten mutluluk duyarız. 
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