
Maltepe Hurdacı
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  Maltepe Hurdacı  h�zmet� haf�fe
alınmamalıdır.

 
Oldukça sınırlı ve değerl� olan madenler�n korunab�lmes� �ç�n  hurda  ger� dönüşümü çok
öneml�d�r.  Maltepe hurdacı  dışında İstanbul hurdanın 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 hurdacılık konusunda hak ett�ğ� değer� gösteren b�r h�zmet vermekted�r. 

  

 

Maltepe Hurdacıları
İstanbul hurdacıları nasıl k� kal�tem�zden ödün vermeyerek çalışmalar sürdürüyorsak bu
çalışmaları Maltepe hurdacıları h�zmet�m�zde de devam ett�r�yoruz. H�zmet bölgeler�m�z�n alanlarını
gen�şlett�kçe müşter�ler�m�ze de daha kal�tel� b�r h�zmet sunuyor, müşter� memnun�yet� safhasında
olumlu ger� dönüşler alıyoruz. 

 
Hurdacı Etk�n  f�rması olarak müşter�ler�m�ze ulaşab�ld�ğ�m�z her h�zmet bölges�nde
çalışab�lmey�,  hurda alımı  ve ger� dönüşümü konusunda çaba sarf etmey� �ş alanı olarak
sınırlandırmayıp b�r şans olarak görüyoruz. 

 İstanbul hurdacılık h�zmet�,  Maltepe hurdacıları  h�zmet�, hurda alımı ve satışı �le hurdacılığımızın
sınırları ve kal�tes� konularında b�lg� almak �ç�n b�z�mle  hurdacı telefonu  üzer�nden  �let�ş�me
geçeb�l�rs�n�z. 

 
 

Maltepe Hurdacı Telefonu
Hurdacı Etk�n,  Maltepe hurdacı  yüksek f�yatlı  hurda alımı    h�zmet� ve hurda ger� dönüşümü
konusunda en memnun kalacağınız h�zmet� s�ze sunar. Maltepe Hurdacısı, hurdacılar arasında bu
şek�lde s�vr�lmes�ne neden olan kal�tel� ek�pmanların kullanılması da olmuştur. Hem alanında uzman
hurdacılardan oluşan kadro hem de kullanılan araç gereçler b�r güven ortamı oluşturur. 

 
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.

Maltepe hurdacı telefonu  üzer�nden b�zlere ulaşarak, elden çıkartmak �sted�ğ�n� hurdaları
değer�nde satab�l�rs�n�z. 
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