
Kartal Hurdacı
Hurda alışver�ş� ve  yüksek f�yattan hurda alımı  g�b� konularda araştırma yapılırken  İstanbul
hurdacı  p�yasası �ç�nde tüm sokakların sonu Hurdacı Etk�n �s�ml� hurdacı f�rmasına çıkar. Bu
durumun b�r sonucu olarak da İstanbul’un neredeyse her semt�nde akt�f olarak çalışmak gerekt�ğ�
ortaya çıkar. Bu tür durumları göz önünde bulunduran Hurdacı Etk�n,  Kartal hurdacı,  Beykoz
hurdacı, Ümran�ye hurdacı g�b� b�rçok semtte faal�yetler�n� akt�f olarak sürdürmekted�r. 

 Kartal hurdacı p�yasası da en az d�ğer hurdacı bölgeler� kadar renkl� ve akt�ft�r çünkü hurda alımı ve
satışı �nsanlığın yaşam sürec� devam ett�ğ� sürece b�r döngü hal�nded�r. Zamanla kullanılmaz hale
gelen eşyalarımızı atıp yer�ne yen�ler�n� koymamız gerek�r fakat bunu gerçekleşt�r�rken b�r zamanlar
az ya da çok para harcadığımız eşyaları neden çöpe atalım, f�kr� z�h�nler� meşgul eder. Çöpe atmak
yer�ne karşılığında alacağımız m�ktar ne olursa olsun hem madd� açıdan değerlend�rmek hem çevre
k�rl�l�ğ�n� en aza �nd�rmek hem de ger� dönüşümü �ç�n ürünlere fırsat tanımak son derece öneml�d�r. 

 

Kartal Hurda Çeş�tler�
D�ğer �lçelerde de olduğu g�b� burada da toparlanan ve satın alınan hurda çeş�tler�n�n üst başlıkları
aynıdır:  Kablo hurdası,  metal hurdası,  bakır hurdası,  çel�k hurdası, plast�k hurdası  g�b� başlıklar
altında satın alınmaktadırlar. 

 Bu hurda çeş�tler� sınıflarının oluşturulmasının en büyük neden�, f�yat ayrımı ve
dönüştürüleb�lecekler� yen� ürünler�n kontrolünü sağlam yapab�lme �steğ�ne dayanır. Hurdayı
oluşturan maddeler ne kadar dayanıklıysa  Kartal hurda çeş�tler�  ona göre ayarlanıp
sınıflandırılmaktadır. 

 Kartal hurda çeş�tler�  açısından zeng�n b�r �lçed�r ve bu zeng�nl�kten en yoğun şek�lde
faydalanan en �y� hurdacı f�rması Hurdacı Etk�n olmuştur. Ağır yükler�n ardından becer�kl� çıkışları
ve müşter�ler�n� �st�snasız memnun ett�kten sonra  Kartal hurdacı  p�yasası �ç�nde rak�pler�n�  Kartal
hurda alımı ve Kartal yüksek f�yattan hurda alımı konularında ger�de bırakmıştır. 

 

Kartal Hurdacı Telefonu
İlet�ş�m konusunda herhang� b�r problem yaşamayacağınızın garant�s�n� kend�m�zden em�n b�r
şek�lde ver�yoruz çünkü sah�p olduğumuz  Kartal hurdacı telefonu  aracılığıyla b�ze 7/24
ulaşab�l�rs�n�z. Nerede ve ne zaman �ht�yacınız olursa, hurdalarınızın m�ktarı ne olursa olsun s�z
değerl� müşter�ler�m�zle �lg�lenmekten onur duyarız. Hurdaı Etk�n'e  Kartal hurdacı
telefonu üzer�nden ulaşarak 7/24 hurdacı h�zmet�m�zden yararlanab�l�rs�n�z. 
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