
Ş�şl� Hurdacılar
Hurda den�ld�ğ� zaman her ne kadar akıllara daha çok  metal hurda çeş�tler�  gelse de kullanım
ömrünü tamamlayan her türlü eşya ya da alet, ürünün hurdası satın alınab�l�r.  Hurda çeş�tler�  ve
satın alınab�lecek hurdalar �ç�n  yüksek f�yattan hurda alımı  konusunda İstanbul �ç�nde adından
sıklıkla söz ett�ren Hurdacı Etk�n,  Ş�şl� hurdacı  p�yasası �ç�nde akt�f b�r role sah�pt�r.  Ş�şl�
hurdacılar  p�yasası, bulunduğu konum neden�yle hareketl� b�r çalışma alanı ve çevres�ne sah�p
olduğu �ç�n p�yasanın bu şek�lde renkl� olması hurdacı f�rmaları açısından çok öneml�d�r. 

 Ş�şl� �ç�nde yaşayan b�rçok müşter�m�z�n hurdalarını alıp, yüksek f�yatlar sayes�nde sağlıklı �l�şk�ler
kurduğumuz göz ardı ed�lemez b�r gerçekt�r.  Hurda alımı  b�z f�rma sah�pler� �ç�n ne kadar
öneml�yse, el�nde b�r�ken hurdalardan kal�tel� f�yatlar eşl�ğ�nde kurtulmak da b�zlere başvuran her
müşter�m�z �ç�n öneml�d�r ve b�zler de f�rma sah�pler� ve çalışanları olarak bu konuda
müşter�ler�m�z�n yüzler�n� güldürecek f�yatlar vermektey�z. 

Ş�şl� Hurda Alanlar
Ş�şl� hurda alanlar, d�ğer her �lçe ve semtte olduğu g�b� hurdanın çeş�d�, hurdanın değer�, hurdanın
dönüştürüleb�leceğ� kal�tel� d�ğer ürünler, hurdanın ömrü, hurdanın daha ne kadar kullanılab�leceğ�
ya da hurdanın büyüklüğü g�b� b�rçok faktöre göre bel�rlen�r. Hurda çeş�tler� de bu konuda büyük
pay sah�b�d�r. Metal hurdası, plast�k hurdası ya da d�ğer hurda çeş�tler� aralarında f�yat farkları olması
gayet mümkün b�r durumdur ve bunu alıcı da satıcı da kabul etm�ş durumdadır. Sonuç olarak �ç
mekan�zmasından ayrı dış cephes�nden ayrı faydalanab�leceğ�m�z hurdalar �le b�r plast�k hurdasının
f�yatı kes�nl�kle aynı değerlend�r�lemez ve aynı f�yatlar b�ç�lemez. 

Ş�şl� Hurdacı Telefonu
Metal hurdası,  kablo hurdası,  plast�k hurdası,  bakır hurdası  ve    d�ğer hurda çeş�tler�, hurdacı
�let�ş�m�,  hurdacı telefonu,  İstanbul hurdacı p�yasası, Ş�şl� hurdacı f�rmaları, hurda f�yatları  g�b�
b�rçok konuda danışma h�zmet� dah�l olmak üzere f�yat b�lg�s�,  yüksek f�yattan hurda alımı  g�b�
durumlarda da başvurab�leceğ�n�z b�r f�rma olan Hurdacı Etk�n, sah�p olduğu hurdacı telefonu
aracılığıyla 7/24 hurdacı h�zmet alab�leceğ�n�z b�r hurdacı f�rmasıdır. Sah�p olduğu, alanında uzman
k�ş�lerden oluşan çalışan kadrosu ve �şler�n� sürdürürken kullandığı kal�tel� araç gereçler sayes�nde
verd�ğ� h�zmetten en yüksek ver�m alab�leceğ�n�z şek�lde çalışmalarını sürdürür hem de
hurdalarınıza b�çt�ğ� yüksek f�yatlar sayes�nde bütün müşter�ler�n�n ekonom�k açıdan da ver�m
almasını sağlar. Hurdacı Etk�n İstanbul ve Ş�şl� hurdacı f�rmaları arasında, s�z�nle çalışmaktan oldukça
mutlu durumda. 

https://www.hurdacietkin.com/hurda-cesitleri
http://www.hurdacietkin.com/sisli-hurdaci
http://www.hurdacietkin.com/sisli-hurdaci
http://www.hurdacietkin.com/sisli-hurdaci
https://www.hurdacietkin.com/metal-hurdasi
https://www.hurdacietkin.com/plastik-hurdasi
http://www.hurdacietkin.com/metal-hurdasi
http://www.hurdacietkin.com/kablo-hurdasi
http://www.hurdacietkin.com/plastik-hurdasi
http://www.hurdacietkin.com/bak%C4%B1r-hurdasi
http://www.hurdacietkin.com/sisli-hurdaci

