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Çakıroğlu Gebze evden eve nakliyat sektör içerisinde en çok tercih 

lider nakliye şirketidir.1999 yıllından beri ofis taşıma, ev eşyası taşıma, 

şehirler arası otomobil taşıma ve kamu kurum taşımacılığı olsun 

asansörlü bir şekilde hizmet sunmaktayız. Kurumsal ve sigortalı bir 

hizmet anlayışını sahip olan Çakıroğlu müşteri memnuniyetini esas 

almaktadır .. 



NEDEN ÇAKIROĞLU NAKLİYAT? VİZYONUMUZ 
� Taşımacılık hizmetinde en modern asansör 

sistemleri kullanıyor. 
Çakıroğlu Nakliyat olarak ev taşıma sektörü içerisinde en 
uygun fiyat aralıklarında sigortalı bir şekilde birinci sınıf 
hizmet sunmayı amaçlamaktayız. Evden eve nakliyat 
konusunda başta İstanbu ve Kocaeli olmak üzere Türkiye 
çapında en çok tecih edilen firma olmayı amaçlıyoruz. 
Avrupa standartları içinde eşya paketleme, depolama ve 
asansörlü ev taşıma için lider şirketi olarak gösterilmeyi 
amaçlıyoruz. Sizde kurumsal ve sigortalı bir taşınma 
deneyimi yaşamak istiyorsanız doğru adrestesiniz. 

� Şirketimizde sadece profesyonel taşımacılık 
ekibi bulunduruyor. 

� Ev taşıma konusunda en çok tercih edilen 
firmayız. 

� Müşterilerimizin memnuniyetini önemsiyoruz. 

PAKETLEME 

Çakıroğlu Nakliyat kullanmış olduğu 

ambalaj malzemeleri A kalitede 

olmakla beraber ev taşıma işlemleri 

için özel olarak imal edilmiştir. Evden 

eve nakliyat işlemlerinin en önemli 

aşaması eşya paketleme hizmetini 

itana göstererk sunmaktayız. Hijyenik 

ve profesyonel paketleme için 

bizitercih edin. 

SİGORTALAMA 

15.000 TL Başlayan genel taşıma 

sigortası ile ev eşylarınızı taşınma 

sırasında oluşabilcek her türlü kaza ve 

hasara karşı güvence altına 

almaktayız. Oluşabilcek her hangi bir 

kaza ve hasar durumunda sigorta 

acentamız tüm hasarınızı 

karşılamaktadır. Sizde kurumsal ve 

sigortalı bir taşınma deneyimi için 

bizimle iletişim kurun. 
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DEPOLAMA 

Artık eşya depolamak çok basit. 

Modern ve hijyenik depolarımız ile siz 

değerli müşterilerimize en ucuz fiyat 

seçeneklerinde evden eve nakliyat 

depolama hizmeti sunmaktayız. 

Ambalajlı ve hijyenik bir şekelide ev 

eşyalarınızı çok ucuz fiyatlarda güvenli 

depolarımızda yılllarca muhafaza 

edebilirsiniz. 



ASANSÖRLÜ TAŞINMANIN FAYDALARI 
Bir ev eşyası bir hazine değerindedir. Sizde ev 
eşyalarınızı önemsiyorsanız, bunun için kesinlikle 
asansör sistemini tavsiye ederiz. Bu sistem sayesinde
ev eşyalarınızı en yüksek katlara çok kısa bir süre 
içerisinde taşınır. Ayrıca bulunduğunuz abartam sakinleri
veya komşularınız taşınmanızdan etkilenmeyecekler.
Çakıroğlu Gebze asansörlü nakliyat olarak bizde bu
sistemi kullanan nadir şirketler arasındayız

https://cakiroglunakliyat.org/gebze-asansorlu-evden-
eve-nakliyaU
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ASANSÖRLÜ EŞTA TAŞIMA 
Gelişen teknoloji ile birlikte artık evden eve nakliyat 
sektöründe kas gücü yerine makina kullanımı başlandı
bu sayede eşya taşıma işlemleri çok daha hızlı ve 
güvenli bir şekilde sunulması imkanı yakılandı. Kocaeli 
ve İstanbul'da sizde asansörlü bir şekilde ev eşyalarınızı
taşıtmak istiyorsanız Çakıroğlu Nakliyat sizin 
hizmetinizdedir. Çok uygun fiyatlarda ev eşyalarınızı
hızlı ve güvenli bir şekilde en yüksek katlara
ulaştırıyoruz.



EVCİL HAYVAN TAŞIMACILIĞI 
Şehirler arası evcil taşıma oldukça riskli ve özen 
gösterilmesigereken bir taşımadır. Bu yüzden bu hizmeti 
alırken kesinlikle profesyonel bir firma tercih etmeniz 
gerekiyor. Türkiye'bu hizmeti profesyonel şekilde sunan 
sayılı firmalar arasındayız. İstanbul ve Kocaeli merkezli 
olan şirketimiz her türlü taşıma için bir kontenjan 
ayırmıştır, beli tarih ve aralıklarında pet taşıma için bir 
aracımızı çıkarıyoruz. 

https://cakiroglunakliyat.org/istanbul-evcil-hayvan-tas 
ima 

ŞEHİRLER ARASI ARAÇ TAŞIMACILIĞI 
Şehirler arası araba taşıma hizmetleri sayesinde siz 
rahat bir yolculuğun keyfini sürerken, aracınız ayağınıza 
kadar getiriyoruz. Tatile giderken hem aracınız size bir 
yük olmayacak hemde gittiğiniz tatil yerinde kendi 
aracınızla gezme konforunu yaşayacaksınız. Çokuygu 
fiyat aralıklarında sunmuşolduğumuz şehirler arası 
otomobil taşıma ile başta İstanbul olmak üzere 
Türkiye'nin istediğiniz yerine aracınızı size ulaştıryoruz. 
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