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Çayırova Hurdacı
Kocael� Hurdacı

Çayırova Hurdacı
Metsan Metal Hurda olarak Çayırova hurdacı ih�yacınızı karşılamaktayız. Firmamız profesyonel ekibi ile hizmet
vermektedir. Kapıda hurda alım ve ödeme işlemi için bizimle ile�şime geçmeniz yeterlidir. Nerede olursanız olun
Metsan Metal Hurda adresinize en yakın hurdacınız.

 Her türlü bakır hurdası, çinko hurdası, krom hurdası, alüminyum hurdası, demir hurdası, her türlü metal hurda için
firmamızla ile�şime geçebilirsiniz. Ayrıca her türlü elektrik ve fabrika hurdaları içinde firmamızdan en iyi fiyat
tekliflerini alabilirsiniz. Ar�k amaca uygun kullanılamayan bu tür eşyalarınızı bizimle ile�şime geçerek bütçeniz için bir
katkıya çevirebilirsiniz.

 

Çayırova Hurdacı
Çayırova hurdacı olarak hizmet verdiğimiz hurda çeşitlerine örnek verecek olursak bunlar:

 Demir Hurdası Alımı: Demir talaş hurdası, DKP hurda, imala�a kullanılan demir hurdası, evde bulunan
her türlü demir hurda için bizimle ile�şime geçebilirsiniz.
Bakır Hurdası Alımı: Bakır talaş hurdası, bobin bakır hurdası, kalın bakır hurdası, yanık bakır hurdası, sac
bakır hurdası, trafo bakırı hurdası, lama bakır hurdası, kalaylı bakır hurdası, soyma bakır hurdası gibi her
türlü bakır hurdası için firmamıza başvurarak en iyi fiyat tekliflerini alabilirsiniz.
Sarı Pirinç Hurdası Alımı:  Su saa� hurdası, çubuk sarı hurda, çubuk talaşı hurdası gibi her türlü sarı
hurda için bir telefon uzağınızdayız.
Hurda Kablo Alımı: Her türlü hurda kablolarınız için bizi arayabilirsiniz.
Çinko Hurdası Alımı: Hurda levha çinko, külçe çinko hurdası gibi her türlü çinko hurdası için en iyi fiyat
teklifini vermekteyiz.
Kurşun Hurdası Alımı: İster kalıp ister boru ister levha kurşun hurdası olsun her türlü kurşun hurdası
almaktayız.
Bronz Hurda Alımı: Her türlü bronz talaş hurda, kızıl bronz hurda, alüminyum bronz hurda ve fosfor
bronz hurda alımı yapılır
Paslanmaz Hurda Alımı: Her türlü paslanmaz hurda alımı yapmaktayız. Paslanmaz hurdalarınız için
firmamızla ile�şime geçebilirsiniz. Firmamız paslanmaz hurda konusunda da en iyi fiyat tekliflerini
vermektedir.
Hurda Akü Alımı: Hurda akü alımı için de Çayırova'da en iyi fiyat tekliflerini firmamız vermektedir.
Yapmanız gereken tek şey bizimle ile�şime geçmek�r.
Alüminyum Hurda Alımı: Her türlü alüminyum hurda alımı için firmamızla ile�şime geçerek fiyat
tekliflerinden haberdar olabilirsiniz. Böylelikle kullanmadığımız alüminyum hurdaları elden çıkararak
bütçenize katkı sağlayabilirsiniz.
Metal Hurdası Alımı: Her türlü metal hurdası için Metsan Metal Hurda olarak Çayırova'da en iyi hizme�
vermekteyiz. Bizimle ir�bata geçmeniz durumunda verdiğiniz adrese profesyonel ekibimiz en kısa
sürede ulaşmaktadır. Ayrıca nakit ödeme imkanımızla sizlere en iyi hizme� vermekteyiz.
 

Çayırova Hurdacıları
Çayırova hurdacıları olarak bölgede en iyi hizme� vermekteyiz. Her türlü çinko hurdası, demir hurdası, bakır hurdası,
elektrik hurdası, fabrika hurdası, kablo hurdaları, ev araç gereç hurdaları için gönül rahatlığıyla firmamızı tercih
edebilirsiniz. Yılların verdiği tecrübeyle hurdalarınızı amaca en uygun şekilde değerlendirmekteyiz. Kapınızdan
aldığımız hurdalar için nakit ödeme imkanımız bulunmaktadır. Siz de kullanmadığınız her türlü hurda için bizimle
ile�şime geçebilirsiniz.

 

Çayırova Hurdacı Telefonu
Hurdalarınızı dönüştürmemiz için bir telefon uzağınızdayız. Nerede olursanız olun Metsan Metal Hurda olarak size en
yakın hizme� sunmaktayız. Yapmanız gereken tek şey bizimle ir�bata geçmenizdir. Kullanmadığınız her türlü ev veya iş
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yeri hurdası için Çayırova hurdacı telefonu “05305839074” Hemen bizimle ile�şime geçerek en iyi fiyat tekliflerinden
haberdar olabilirsiniz.

 

Çayırova Metal Hurdası Alımı
Çayırova metal hurdası alımı konusunda sektörde en iyi hizme� vermekteyiz. Hem kamu hem de özel sektörden
metal hurdası alımı için bizimle ir�bata geçebilirsiniz. Ev dekorundan otomo�ve kadar her alanda kullanılan metalleri
firmamız geri dönüşümü kazandırmaktadır. Her türlü kızıl metal hurdası, metal kablo hurdası, nikel metal hurdası,
pirinç hurdası, bakır hurdası, çelik hurdası gibi hurdalar için bizi tercih edebilirsiniz. Geri dönüşüme firmamız
aracılığıyla katkı sağlamak is�yorsanız yapmanız gereken tek şey telefon numaramız üzerinden bize ulaşmanız.
Böylelikle hem çevre kirliliği önüne geçersiniz hem de kendi bütçenizle birlikte ülke ekonomisine de katkıda bulunmuş
olursunuz.

 

Çayırova Hurda F�yatları
Çayırova hurda fiyatları için telefon numaramız üzerinden bizimle ir�bata geçebilirsiniz.
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