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Baş�skele Hurdacı
Kocael� Hurdacı

Baş�skele Hurdacı
Kocaeli Başiskele’de her türlü hurda alımı konusunda bizi tercih edilebilirsiniz. Başiskele hurdacı olarak sizlere en iyi
fiyat teklifini vermekteyiz. Metsan Metal Hurda olarak sektörde yılların verdiği tecrübeyle en iyi fiya�an aldığımız
hurdalarınızı en verimli şekilde dönüştürüyoruz.

Hurdacılık ka� a�kların dönüştürülmesi konusunda en iyi yöntemdir. Hurdacılık sayesinde ka� a�klar a�l olmaktan
kurtulur. Hurdacılıkla birlikte değerlendirilen ka� a�klar çevre kirliliğine sebep olmanın önüne geçer. Dönüşümün
giderek önem kazandığı günümüzde işlevini kaybeden eşyalarınızı hurda sektörü ile birlikte yeniden kullanıma
kazandırabilirsiniz. Bizi tercih ederek bu yöntem sayesinde hem evinizde hem iş yerinizde hurdaların kapladığı alanı da
yeniden elde edersiniz. Bütçenize de verdiğimiz en iyi tekliflerle katkıda bulunmuş olursunuz.

Her türlü bakır, çinko, alüminyum, krom gibi hurdalarınız için h�ps://www.metsanmetalhurda.com adresinden bize
ulaşabilirsiniz. Ayrıca her türlü elektrik hurdalarınız her türlü beyaz eşya hurdalarınız ve her türlü fabrika hurdalarınız
için Metsan Metal Hurda olarak hizme�nizdeyiz. Sizlere sektörde her hurda çeşidi için en iyi fiyat garan�sini veriyoruz.
İr�bata geçmeniz durumunda nerede olursanız olun bulunduğunuz konuma gelip sizlerle birlikte hurdalarınızı
tar�yoruz. Kapıda nakit ödeme hizme�mizle de Başiskele hurdacı olarak müşterilerimize memnuniyet odaklı hizmet
sunmaktayız.

 

Baş�skele Hurdacısı
Başiskele'de evinize en yakın hizme� veriyoruz. Başiskele hurdacısı olarak verdiğimiz hizmetleri sıralayacak olursak
bunlar:

Başiskele Çinko Hurdası Alımı
Başiskele Bakır Hurdası Alımı
Başiskele Krom Hurdası Alımı
Başiskele Metal Hurdası Alımı
Başiskele Elektrik Hurdası Alımı
Başiskele Fabrika Hurdası Alımı
Başiskele Beyaz Eşya Hurdası Alımı
Başiskele Kablo Hurdası Alımı
Başiskele Alüminyum Hurdası Alımı
Başiskele Akü Hurdası Alımı
Başiskele Galvaniz Hurdası Alımı
Başiskele Sarı Hurdası Alımı
Başiskele Kompozit Hurdası Alımı
Yukarıda sayılanlar dışında karton, kâğıt, gazete, her türlü ambalaj hurdası da almaktayız.

Her türlü hurda çeşitleri için siz de Metsan Metal Hurda ile ile�şime geçebilirsiniz. Sektörde en iyisi olan profesyonel
ekibimizle müşteri memnuniye� odaklı hizmet sunmaktayız. En iyi fiyat teklifleri için ir�bat adresimizden bize
ulaşmanız yeterli.

 

Baş�skele Hurdacıları
Kocaeli Başiskele hurdacıları olarak sizlere en kısa sürede en iyi hizme� vermekteyiz. Alım yap�ğımız alüminyum
hurda çeşitleri şunlardır:

Dökme Alüminyum Hurdası: Kalıp alüminyum çeşitlerinden olan dökme aliminyum hurdalarınız için
bizimle ile�şime geçebilirsiniz.
Sac Alüminyum Hurdası: Tava tencere, sandalye, pencere çerçevesi gibi alanlarda kullanılan sac
alüminyum kullanılan hurda çeşitleri için sizlere en iyi fiyatları vermekteyiz.
Kirli Alüminyum Hurdası: Temiz alüminyumla bir araya gelen maddelerden oluşan kirli alüminyum
hurdalarınız için ile�şime geçerek fiyat teklifi alabilirsiniz.
Alüminyum Jant Hurdası
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Alüminyum Kutu Hurdaları
Alüminyum Kablo ve Tel Hurdaları olmak üzere her türlü alüminyum hurdası almaktayız.
 

Baş�skele Hurdacı Telefonu
Başiskele hurda hizme� için firmamızın ile�şim seçeneklerinden ile�şim sağlamanız yeterlidir. Lokasyon fark etmeden
size en kısa sürede hizmet vermekteyiz. Kapınıza kadar gelip a�l durumda olan eşyalarınızı alıyoruz. Geri dönüşüme
kazandıracağımız hurdalarınız için firmamız en iyi fiyat teklifini vermektedir. Böylece hem geri dönüşüme hem de
bütçenize katkı da bulunmuş olursunuz. Müşteri memnuniye� odaklı hizmet almak için ir�bata
geçeceğiniz Başiskele hurdacı telefonu “0530 583 9074” Hemen bu numara üzerinden bize ulaşarak 7/24 hizmet
alabilirsiniz.

 

Baş�skele Metal Hurdası Alımı
Başiskele metal hurdası alımı için tercih edeceğiniz ilk adres Metsan Metal Hurda. Metal hurdalarınızı geri dönüşüme
kazandırarak çevre ve hava kirliliğinin önüne geçebilirsiniz. Ayrıca metalleriniz dönüşürken hem ülke ekonomisine hem
de kendi bütçenize katkı sağlar.

Hem özel sektör hem de kamu sektöründe kullanılan metal hurdalarını almaktayız. Başta ağır metal olmak üzere her
türlü metal hurdası için Metsan Metal Hurda ile ile�şime geçebilirsiniz. Firmamız tel demir hurdası, pirinç hurdası,
gümüş hurda, bakır hurdası, nikel hurda, metal kablo hurdaları, kızıl metal hurdalar gibi her türlü metal hurdalarını
almaktadır. Aldığımız hurdaları çeşitlerine göre dönüşüme en uygun alanlarda kullanmaktayız. Böylece metal
hurdalarınız a�l olmaktan kurtulurken aynı zamanda bütçenize de katkı sağlamaktadır.

 

Baş�skele Hurda F�yatları
Başiskele hurda fiyatları konusunda her türlü hurda çeşitleriniz için en iyi fiyat tekliflerini vermekteyiz. Kullandığınız
eşyalarınız için bizimle ile�şime geçebilir ve bütün hurdalarınız için memnun edici fiyat tekliflerini alabilirsiniz.
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