
Ağrı Hurdacılık H�zmetler� 
Ağrı �l� çevres�nde hurdacı olarak h�zmet veren f�rmamız aklınıza gelen tüm hurda çeş�tler�n� gerçek
değerler�n� ödeyerek satın almaktadır. Hurda satışı yapmadan önce mutlaka  Ağrı  hurdacı  f�rması
olarak b�z�mle �let�ş�me geçeb�l�rs�n�z.  Ağrı  hurda alımı  yapan ek�pler�m� adres�n�ze gelerek,
hurdalarınızı yer�nden satın almaktadır.  Ağrı  hurdacı telefonu  lazım olduğu zaman f�rmamız �le
�let�ş�me geçmek �ç�n beklemey�n. B�rçok farklı hurda çeş�tler�n� satın alan f�rmamız aynı
zamanda 7/24 hurdacı telefonu �le ulaşılab�l�r özell�kted�r. 

Ağrı Hurdacı Telefonu
Hurda alüm�nyum sac  g�b� b�rçok farkı hurda çeş�d�n� satmak �ç�n  Ağrı hurdacılar  f�rması olarak
b�z�mler �let�ş�me geçeb�l�rs�n�z. B�rçok farkı f�rma arasından metal hurdası, bakır hurdası, çel�k boru
hurdası, dem�r hurdası ve buna benzer b�rçok farklı hurda çeş�d�n� gerçek ve güncel değer� �le satın
almaktayız. Ağrı hurdacı olarak çok fazla h�zmet sağlayan f�rmamız hurda alımı ve satımında uzman
ve profesyonel ek�b� �le çok kal�tel� h�zmetler sunmaktadır. 

  
  Her zaman Ağrı hurdacı kolumuz bu bölgede sürekl� olarak dolaşmakta ve en hızlı şek�lde s�zden
satın almış olduğu hurdaları metal ger� dönüşümde tekrardan üret�me kazandırmaktadır. Bu
konuda da hem �şletmelere hem de metal ger� dönüşümü �ht�yacı olan k�ş�lere çok büyük fayda
sağlamış oluyoruz. Bu konuda çok gen�ş ürün çeş�d�n� alan f�rmamız aynı şek�lde bunların ger�
dönüşüm sonrasında satışını da yapmaktadır. Bu konuda  Ağrı hurdacılar  sektöründe çöp olarak
görülen metal eşyaların heps� tarafımızca ger� dönüşüm sonrası üret�me kazandırılmaktadır. 

Ağrı Hurda Alanlar
Verm�ş olduğumuz  hurdacı  h�zmetler�nde  Ağrı  hurdacı  f�rması olarak çok ver�ml� b�r çalışma
göstermektey�z. Aynı zamanda değ�ş�k boyutta olan hurda çeş�tler�n� değer�n� ödeyerek gerçek ve
güncek f�yattan satın almaktayız. Ağrı genel�nde bütün adreslere b�zzat kend�m�z g�derek hurdacı
h�zmetler� vermektey�z.

  
 Bu konuda  Ağrı hurdacı  f�rmamız adres�n�zden hurda alımı yaparken, sah�p olduğumuz paletl�
yükley�c�ler, dem�r atma mak�neler� g�b� yükley�c� araçlar �le kolay b�r şek�lde  Ağrı hurda
alımı  yapmaktayız. Bu konuda  Ağrı hurdacı telefonu  aradığınız zamanlarda b�z�mle �let�ş�me
geçeb�l�rs�n�z. F�rmamızdan  yüksek tonajlı hurda alımı  �le �lg�l� f�yat alab�l�rs�n�z. Hem
f�yatlandırmada hem de tartım konusunda çok ad�l davranan f�rmamız en doğru hurda alımını
yapar. 

Ağrı Hurdacılar
Hurda satışlarınızda son derece ad�l davranan f�rmamız uzman ek�b� �le güncel  hurdacılar  p�yasa
değer�n� tak�p etmekted�r. Bu nokta gerçek f�yatlar üzer�nden hurda alımı yapan  Ağrı
hurdacılar  f�rmamız adres�n�ze elemanları ve uygun araçları �le gelmekte, en doğru f�yatlar �le
hurdalarınızı satın almaktadır. 

  
 Tüm  Ağrı  hurdacılar  olarak  Ağrı hurda alımı  satımı,  hurda soyma bakır, hurda alüm�nyum tel  ve
buna benzer hurda f�yatlarında en güncek ve gerçek f�yatları sunmaktayız. Yapmış olduğumu �şlerde
genelde ger� dönüşümde kullanılan hurda çeş�tler�n� satın alarak, hem çevreye hem de ülke
ekonom�s�ne fayda sağlarız. Hem �ş�m�zde müşter� memnun�yet�n� düşünür hem de f�yatlandırmada
ad�l davranırız. 
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