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Darıca Hurdacı
Kocael� Hurdacı

Darıca Hurdacı
Kocaeli Darıca hurdacı olarak 7/24 hizme�nizdeyiz. Her türlü hurdanızı evinizden alıyoruz. Sizlerle birlikte istediğiniz
adreste hurda tartma işlemi yapıyoruz. Ayrıca nakit ödeme imkanı ile üstün güvenirlik sunmaktayız. Her türlü demir
hurdası, kurşun hurdası, çinko hurdası, bakır hurdası, krom hurdası, elektrik hurdası, kablo hurdası için bizimle
ile�şime geçebilirsiniz. Her türlü evsel veya fabrika hurdası için de en yakın hizme� sunan firmamıza başvurabilirsiniz.

Hurdacılık geri dönüşümün en etkili olduğu alandır. Kullanım ömrünü tamamlayan araç gereçler hurda sektörü ile
birlikte yeniden işlevsellik kazanır. Firmamız yılların ka�ğı tecrübeyle ve profesyonel ekibiyle birlikte hurdalarınızı en
uygun amaca yönelik yeniden ekonomiye kazandırmaktadır. Bu yolla bütçenize de katkı sağlamış olursunuz. Ayrıca ka�
a�kların hurdacılık yoluyla yeniden dönüştürülmesi çevre kirliliğinin de önüne geçmektedir.

 

Darıca Hurdacı
Darıca hurdacı olarak nerede olursanız olun verdiğiniz adrese gelerek en iyi fiyat teklifini vermekteyiz. Metsan Metal
Hurda olarak Kocaeli Darıca'da verdiğimiz hizmetleri sıralayacak olursak bunlar:

Darıca çinko hurdası alımı: Her türlü çinko hurdalarınız için bizimle ir�bata geçebilirsiniz. Özellikle
fabrikalarda kullanım alanı bulan çinko a�klarınızı adresinizden alarak amaca en uygun şekilde yeniden
dönüştürmekteyiz.
Darıca kurşun hurdası alımı: Her türlü kalıp kurşun hurdası, boru kurşun hurdası ve levha kurşun
hurdası alımı yapmaktayız. Tüm kurşun hurdalarınız için yapmanız gereken tek şey  ile�şim ha�mızı
aramak�r.
Darıca alüminyum hurdası alımı: Her türlü alüminyum hurda alımı yapılmaktadır. Alüminyum araba
jan� hurdaları, alüminyum kablo hurdaları, beyaz alüminyum hurdaları, alüminyum levha hurdaları için
firmamızla ile�şime geçerek en iyi fiyat tekliflerinden haberdar olabilirsiniz.
Darıca bakır hurdası alımı: Firmamız her türlü bakır talaş hurdaları, bakır tel hurdaları alımı
yapmaktadır.
Darıca demir hurdası alımı: Her türlü fabrikasyon veya her türlü ev demir hurdaları için bizimle ir�bata
geçebilirsiniz.
Darıca krom hurdası alımı: Firmamız krom hurdası alımı konusunda da Darıca'da en iyi fiyatları
vermektedir.
Darıca elektrik hurdası alımı: Her türlü elektrik hurdasının geri dönüşümü için bize başvurabilirsiniz.
Darıca beyaz eşya hurdası alımı: Her türlü çamaşır makinesi, ankastre set, �rın, buzdolabı, bulaşık
makinesi gibi beyaz eşya hurdası için bizleri arayabilirsiniz.
Darıca kablo hurdası alımı
Darıca akü hurdası alımı
Darıca sarı hurdası alımı
Darıca çelik hurdası alımı
Darıca paslanmaz hurdası alımı
Darıca kağıt hurdası alımı

Yukarıda saydığımız tüm hurda çeşitleri ile birlikte bütün hurdalarınız için bizimle ir�bata geçebilirsiniz. Firmamız
sektörde en iyi fiyat teklifleri sunma garan�sini vermektedir.

 

Darıca Hurdacıları
Darıca hurdacıları olarak Kocaeli'de en iyi hizme� vermekteyiz. Modası geçen, işlevini yi�ren, kullanım ömrü dolan
bütün araç gereçleriniz için firmamıza başvurabilirsiniz. Böylece hem evinizde yeni bir alan açılmakta hem de a�l
durumda olan araç gereçler yeniden ekonomiye kazandırılmaktadır. Günümüzde giderek daha da önem kazanan geri
dönüşüm konusu hurdacılıkla birlikte daha işlevsel bir alana dönmektedir.

 

Darıca Hurdacı Telefonu
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Hurdalarınızı geri dönüşüme kazandırarak bütçenize katkı sağlamak isterseniz yapmanız gereken tek şey bizi aramak�r.
En iyi fiyat tekliflerinden haberdar olmak için ir�bat numaramız üzerinden bizi
arayabilirsiniz. Darıca hurdacı telefonu 05305839074. Hemen arayarak her türlü çinko, krom, bakır, kurşun, kablo, ev
veya fabrika ka� a�klarınız için hurda hizme�nden yararlanabilirsiniz.

 

Darıca Metal Hurdası Alımı
Metsan Metal Hurda olarak hem kamu sektöründen hem de özel sektörden hurda alımı yapmaktayız. Başta ağır sanayi
olmak üzere her alanda kullanılan metaller kullanım işlevini yi�rdiğimde hurda hizme�nden yararlanmak
başvurabileceğiniz en etkili yoldur. Metal kablo hurdası, tel demir hurdası, kızıl metal hurda, bakır hurdası, çelik
hurdası, gümüş hurdası, pirinç hurdası gibi her türlü metal hurdanız için bizi tercih edebilirsiniz. Nerede olursanız olun
adresinize gelerek hurdalarınızı tartma işlemi yapmaktayız. Kapıda nakit ödeme imkanımızla müşteri memnuniye�
odaklı hizmet sunmaktayız. Darıca metal hurdası alımı konusunda sizler de paylaş�ğımız ir�bat bilgileri üzerinden bize
ulaşabilirsiniz.

 

Darıca Hurda F�yatları
Darıca hurda fiyatları konusunda hurdanın meydana geldiği malzeme önem taşımaktadır. Bu sebeple hurda sa�şınız
için bu tür malzemeleri ayırt edebilen bir firmadan hizmet almamız gerekmektedir. Yılların verdiği tecrübeyle her türlü
ka� a�ğınız için en iyi fiyat teklifleri için bizi arayabilirsiniz.
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