
HURDACI
Hurdacılık sektöründe uzun süred�r faal�yette olan f�rmamız, hurda alım h�zmet� vermekted�r.

Dem�r hurdası, alüm�nyum hurdası, bakır hurdası, krom hurdası, sarı hurdası, ç�nko
hurdası, paslanmaz hurdası g�b� sayab�leceğ�m�z pek çok farklı hurdaların alımını gerçekleşt�rmekted�r.

 
Ac�l paraya �ht�yacı olan vatandaşlarımız, f�rmamıza hurdalarını satarak kazanç elde edeb�lmekted�r. Kal�tel�
b�r çalışma sunduğumuzdan dolayı müşter�ler�m�z alacakları garant�l� h�zmetten memnun kalacaktır.
Adresten hızlı hurda alımı yapan hurdacılar olarak, parasal �ht�yaçlarınızda yanınızdayız.

 

HURDACI

“İş�m�z Gücümüz Hurda”
  

Hurdacı, metal atıkları ger� dönüşümle yen�den kazandırılması �ç�n toplayan k�ş�ye ver�len �s�md�r. Genel
olarak çel�k hurdası, bakır hurdası, krom hurdası, alüm�nyum hurdası  ve benzer� materyaller� satın
alan hurdacılar, aslında sadece bu �ş� yapmazlar. Yıkılacak evler, �ş yerler� veya harabeler� oluşturan dem�r
hurdası toplamak �ç�n yıkımda s�ze yardımcı olurlar. 

Kullanılamayacak durumdak� çeş�tl� materyaldek� malzeme atığına “hurda”
den�r. Hurda çeş�tler�; metal hurdası, bakır hurdası, alüm�nyum hurdası, ç�nko hurdası, krom
hurdası, paslanmaz hurdası g�b� çeş�tl� materyallerde bulunmaktadır.

20 yıllık hurdacı tecrübes� �le çok çeş�tl� hurda materyaller�n�n hurda sökümü, hurda alım ve hurda
satım �şler�n�, profesyonell�kle yer�ne get�r�yoruz. Hurdacılar arasında profesyonel ve dürüst b�r şek�lde
�ş�n� yapan hurdacı, maalesef çok yoktur.

  

Hurdacının d�kkat ett�ğ� unsurlar �se bu şek�lde sıralanır;
 -Hurdanın Kal�tes�

 -Hurdanın Durumu
 -Hurdanın Çeş�d�

 -Hurdanın Ağırlığı
 

Bütün kr�terler� değerlend�ren hurdacı, ger� dönüşüm �ç�n topladığı hurdaları bu kr�terlere göre sınıflandırır. 
 İstanbul hurdacı h�zmet�m�z dışında her İl'e ve İlçe'ye verd�ğ�m�z hurdacı h�zmet� �le s�ze en yakın

hurdacı olmayı hedefl�yoruz.
 7/24 adresten hurda alımı yapmaktayız. Hurda alan f�rmalar arasında �ş�n� dürüstlükle yapan sektöre yön

veren hurdacı f�rmasıyız.

 

HURDACILAR

Hurdacılar, ger� dönüşümün en öneml� türü olan değerl� maden ger� dönüşümü �le
�lg�len�rler. Toptan hurda alımı yapmakta olan Metsan Metal Hurda, �ş�m�z� t�t�zl�kle yer�ne get�rmekte ve
kal�tel� kadromuzla hurdacılık �ş�n� yürütmekted�r. Yüksek tonajlı hurda alımı �ç�n vereceğ�n�z
hurdalarınız �ç�nde 7/24 hurdacılar h�zmet�m�z bulunmaktadır. Hang� adreste olursanız olun �ş�n ehl� olan
ek�b�m�z, olduğunuz adrese gelerek hurda alımını hurdacılar olarak en �y� b�r şek�lde
gerçekleşt�rmekted�r. Hurdacılar arasında kal�tem�zle fark yaratacak çalışmalara yer vermektey�z. 

https://www.metsanmetalhurda.com/hurda-cesitleri/demir-hurda
https://www.metsanmetalhurda.com/hurda-cesitleri/aluminyum-hurda
https://www.metsanmetalhurda.com/hurda-cesitleri/bakir-hurda
https://www.metsanmetalhurda.com/hurda-cesitleri/krom-hurda
https://www.metsanmetalhurda.com/hurda-cesitleri/sari-hurdasi
https://www.metsanmetalhurda.com/hurda-cesitleri/cinko-hurda
https://www.metsanmetalhurda.com/hurda-cesitleri/paslanmaz-hurda
https://www.metsanmetalhurda.com/hurdacilar
https://www.metsanmetalhurda.com/hurdaci
https://www.metsanmetalhurda.com/hurda-cesitleri/celik-hurdasi
https://www.metsanmetalhurda.com/hurda-cesitleri/bakir-hurda
https://www.metsanmetalhurda.com/hurda-cesitleri/krom-hurda
https://www.metsanmetalhurda.com/hurda-cesitleri/aluminyum-hurda
https://www.metsanmetalhurda.com/hurdacilar
https://www.metsanmetalhurda.com/hurda-cesitleri/demir-hurda
https://www.metsanmetalhurda.com/hurda-cesitleri
https://www.metsanmetalhurda.com/hurda-cesitleri/cinko-hurda
https://www.metsanmetalhurda.com/hurda-cesitleri/krom-hurda
https://www.metsanmetalhurda.com/hurda-cesitleri/paslanmaz-hurda
https://www.metsanmetalhurda.com/hurdacilar
https://www.metsanmetalhurda.com/hurdacilar/istanbul-hurdaci
https://www.metsanmetalhurda.com/hurdaci-hizmetleri/en-yakin-hurdaci
https://www.metsanmetalhurda.com/hurdacilar
https://www.metsanmetalhurda.com/hurdaci-hizmetleri/hurdaci-toptan-hurda-alimi
https://www.metsanmetalhurda.com/hurdaci-hizmetleri/yuksek-tonajli-hurda-alimi
https://www.metsanmetalhurda.com/hurdacilar


 

HURDA FİYATLARI

Hurdanızın c�ns�ne, ağırlığına göre hurda f�yatları farklılık göstermekted�r. Yüksek f�yatlı hurda
alımı gerçekleşt�rmek �steyenler, f�rmamızdan tekl�f alab�l�r. Yüksek f�yattan hurda alımı h�zmet� veren ve
�ş�n� yüksek memnun�yetl� gerçekleşt�ren f�rmamız, aranılan adreslerden b�r� olmayı başarır.

Sektöründe en �y� hurdacı ek�b� olarak, adres�n�zden 7/24 hurda alımı güvenle yapılmaktadır. İstanbul
hurdacı h�zmet�m�z �le  tüm �lçeler�n� kapsayacak h�zmetler�m�zle, hurdalarınızı paraya çev�rmen�ze
yardımcı olmaktayız.

Hassas tartımla ölçülerek alınan hurdalarınız, yen�den kullanılmak üzere ger� dönüşüme uğramış olacaktır.
B�r yandan madd� anlamda b�r gel�r elde ederken, b�r yandan da hurdaların yen�den �şlev kazandırılmasını
sağlamış olursunuz. Adresten hurda alımı �le, hurda f�yatlarında peş�n ödeme şekl�nde
ödeme yapılmaktadır. Peş�n ödemel�, garant�l� h�zmetler �ç�n hemen Metsan Metal Hurdacı yoluna başvurun.

Her hurdanın hurda f�yatı türüne göre değ�şkenl�k göstermekted�r. Güncel hurda f�yatları hakkında detaylı
b�lg� almak �ç�n hurdacı telefonundan b�ze ulaşab�l�rs�n�z. 

Güvenl� Ödeme Garant�s�yle HURDA ALIMI

Güven�l�r hurdacı arayanlar �ç�n Metsan Metal Hurda terc�h sebeb� olmuştur. Kal�tel� h�zmetler�m�z ve
değer�nde alımlarımızla müşter�ler�m�z� memnun etmektey�z. Hurdaların el�n�zden sorunsuz ve �y� b�r
f�yatlarla çıkmasını sağlamaktayız. Hurdalarınızın yen�den ger� dönüşümlü şek�lde kullanır hale gelmes�
�ç�nde vereb�l�rs�n�z. Anında garant�l� ödemeler yaparak, nak�t �ht�yaçlarınızın hızlı şek�lde karşılanmasına
yardımcı olmaktayız. Peş�n ödemel� hurda alımı �le Metsan Metal Hurda rak�pler�nden
ayrılmaktadır.Profesyonel b�r ek�be sah�p olduğumuzdan dolayı memnun olacağınız b�r h�zmetle
karşılaşacaksınız. Toptan hurda alımı yapılmasına olanak sağlamaktayız. Adresten hurda
alımı h�zmet�m�z �le hurdalarınızı ger� dönüştürüyoruz. Hurdacı numarası �le b�ze ulaşab�l�rs�n�z. 

 

Hurda Alımlarında Güvenl� H�zmet

Hurda alımlarımızı sürekl� olarak yapmakta ve nak�t para �ht�yaçların karşılanmasını sağlamaktayız. , 7/24
hurdacı h�zmet� �ç�n b�z� hurdacı telefonundan arayarak b�ze ulaşab�l�r, hurdaların satışını
gerçekleşt�reb�l�rs�n�z. 20 yıldan ber�d�r sektörde yer�m�z� alarak, profesyonel b�r çalışma yürütmeye devam
etmektey�z. Hurda alımı konusunda uzmanlaşmış olan f�rmamız sayes�nde, kullanmadığınız hurdaları
değerlend�reb�l�rs�n�z. Hurdanız ne kadar olursa olsun fark etmeks�z�n alım �şlemler� yapılmaktadır. Hurda
alımlarında değer�nde b�r ödeme yapmaktayız. Bu yüzden garant�l� b�r hurdacı �steyenler �ç�n en �y� ve
güven�l�r f�rmalardan b�r� olmaktayız.

https://www.metsanmetalhurda.com/hurdaci-hizmetleri/hurda-fiyat
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