
Kadıköy Hurdacı
Küreselleşen dünyanın beraber�nde küreselleşen b�r şeh�r olan İstanbul’da hurda üzer�ne çalışmalar
yapan  Hurdacı Etk�n’�n şeh�r çevres�nde yaptığı �şler haf�fe alınmamalıdır. Gerek İstanbul �ç�nde
olsun gerek farklı şeh�r bölgeler�n�n hurda sanay�ler� olsun, etk�nl�k sahası hayl� gel�ş olan  Hurdacı
Etk�n, Kadıköy hurdacı olarak da adından çokça bahsett�rmekted�r.

İstanbul’un her �lçes� kalabalık, her �lçes� sosyal olsa da adını sıkça duyduğumuz �lçeler�n�n başında
gel�r Kadıköy. Özell�kle d�ğer kuşaklara nazaran daha �çl� dışlı olan genç nesl�n en uğrak yerler�nden
b�r� olması b�le Kadıköy’ü Kadıköy hurda çerçeves� hal�ne get�rm�şt�r.

Kalabalık oluşu, teneke hurdalarından tutun otomob�l hurdalarına ve elektron�k hurdacılığına
kadar Kadıköy hurdacı olarak b�r h�zmet bölges� hal�ne get�rmeye yeterl� olmuştur.

Hurdacı Etk�n, İstanbul �ç� her �lçede kal�tel� �şler ortaya çıkardığı �ç�n hurdacılık konusunda kal�tel�
geçm�ş�nden her b�r�m�z�n haberdar olmasını sağlamıştır. F�rma olarak kal�tel� ek�pmanlar ve
alanında uzman hurdacılar �le çalışmalar sürdüren Hurdacı Etk�n’�n Kadıköy hurdacı sanay� p�yasası
�ç�nde �sm�n� duyurması, müşter�ler�n neden uğrak f�rması olab�leceğ�n�n kanıtıdır.

Kadıköy Hurdacıları
Hurda ve hurdacılıkla �lg�lenen, İstanbul g�b� b�r yerde yüzlerce eş değer f�rması olab�lecek b�r
şeh�rde bu şek�lde �lçeler�n�n büyük b�r kısmında f�rmasının adından bahsett�ren  Hurdacı
Etk�n, Kadıköy hurdacıları sanay�s�nde de yüksek f�yatlı hurda alımıyla �lg�lenmekted�r.

Hurdacı  metal hurdası,  sarı hurdası,  bakır hurdası,  dem�r hurdası,  alüm�nyum hurdası,  kablo
hurdası, plast�k hurdası, ç�nko hurdası,  krom hurdası,  kurşun hurdası,  kağıt hurdası  ve  karton
hurdası  g�b�  hurda çeş�tler�n�  toplar,  sınıflandırır ve dönüşüm safhasına dek geçen sürede
bekleyerek hang� hurdanın, hang� ürüne dönüşerek �nsan hayatına daha çok fayda sağlayacağının
kr�t�ğ�n� yapar.

 
Kadıköy hurdacıları  arasında  en yüksek hurda alım f�yatını veren f�rmam�z, adres�n�zden  7/24
hurda alımı yapar. 

 

Kadıköy Hurdacı Telefonu
Hurdacı Etk�n,  hurdacı b�na yıkımı,  hurdacı hurda alımı,  hurdacı moloz alımı,  en yakın
hurdacı,  İstanbul hurdacıları,  hurdacı gem� sökümü  g�b� h�zmetler� ver�r.  Bu nedenle İstanbul �ç�
farklı semtlerde �ş olanağının uzanab�leceğ� çevreler� gen�şletm�ş olması hem İstanbul açısından
hem de Kadıköy hurdacı açısından çok öneml�d�r. 7/24 hurdacı h�zmetm�zden yararlanma fırsatını
yakalamak �ç�n Kadıköy hurdacı telefonu �le b�z� arayab�l�rs�n�z. 

 
Hurdacı Etk�n  olarak verm�ş olduğumuz  h�zmetler�  �ncelemek ve sonrasında b�z�mle çalışmak
�stersen�z, b�z�mle Kadıköy hurdacı telefonu �let�ş�me geçeb�l�rs�n�z.
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