
Ankara Hurdacı Telefonu
Herkes�n ev�nde veya �şyer�nde kullanılmayan eşyalar vardır. Eşyaların kullanım süres� b�tt�ğ�nde ve
kullanılmayacak hale geld�ğ�nde hurda d�ye n�telend�r�l�r. Hurdaların, ev�m�zde ve �ş yer�m�zde
bulunması hem kalabalık yaratır hem de görüntü olarak kötü durur. Bu sebeple, b�r  hurdacı  �le
anlaşıp vermek gerek�r. Bulunduğunuz �lde s�ze uygun b�r hurdacı telefonu aramaya koyulab�l�rs�n�z.
Elbette k� hurdacıların ver�len hurdaların karşılığında b�r bedel verd�ğ� b�l�n�r.

  
 Hurda den�len eşyaların ger� dönüşümü sebeb� �le dünyamıza ve çevrem�ze b�r atık bırakmaktansa
b�r hurdacı �le anlaşıp hem madd� karşılık alıp hem de çevre dostu b�r adım atab�l�rs�n�z. Hurdacılar,
bu amaç uğruna �nsanlara h�zmet verenlerd�r. Hurdalarınız en �y� değerde alınmasına olanak tanıyan
en doğru adres, burasıdır. Ankara'nın en gözde hurdacı ş�rket� olarak tüm hurdalarınız en üst
sev�yede bedel� �le alıyoruz. 

Hurdacıya Hurda Vermek İst�yorsanız Arayın 
Hurda alımı  hurdaların değerlend�r�lmes� �ç�n yapılan b�r �şt�r. Yaşam alanlarınızda b�r�ken
hurdalarınız var �se b�r  hurdacı  �le �let�ş�me geçmen�z gerek�yor. Ankara'da �sen�z, en doğru adres
burası. B�r telefon ederek b�zlere ulaşab�l�r ve hurdalarınız madd� karşılığını alab�l�rs�n�z. Eğer
yapacağınız hurda alımı  ve satımı çok �se ve değer�n� öğrenme n�yet�nde �sen�z, b�r fotoğraf çek�p
tarafımıza ulaştırarak genel b�r değerlend�rme yapab�l�r�z. 

 Hurdalarınız Değer�n� Merak Ed�yor musunuz? 
Kuruluşumuz,  Ankara hurdacı  arayışında olan sayın halkımızın �ht�yaçları doğrultusunda alım
satımını yapıyor ve �sted�ğ�n�z yere kadar özel ek�b�m�zle gel�yoruz.  Hurdacı telefonu  arıyorsanız
s�tem�zde �rt�bat numaralarını kolaylıkla bulab�l�rs�n�z. Ne kadar çok hurdanız olursa olsun, heps�n�
tarafımızca alıyor ve makul ölçülerde b�r değer b�ç�yoruz. Hurdanızın c�ns� ne olursa olsun, mutlaka
b�r karşılığı vardır. Örneğ�n,  kağıt hurdası,  plast�k hurdası,  bakır hurdası,  alüm�nyum hurdası  vb
atıkların kend�n� önde b�r değerlend�r�lmes� yapıyor.

  
 Heps�n�n k�lo başı değer� aynı değ�ld�r. En çok değer� olan hurdalar,  bakır hurdası  ve bunlar g�b�
maden� değer� olan hurdalardır. Ankara hurdacı ş�rket�m�z, bu �ş�n en �y�s� olarak, halkımıza h�zmet
etmektey�z. Ek�b�m�z Ankara'nın her �lçes�ne geleb�lmekted�r. Uzak yakın demeden müşter�m�z�n
yardımına koşuyoruz.

  

 Karton Hurda Satmak İst�yorum D�yorsanız En Doğru Adres B�z�z 
Ankara halkının  en �y� hurdacılar  ek�b� olarak yıllardır h�zmet vermektey�z.  Ankara hurdacılar  artışı
�ş�nde en köklü f�rmalardan b�r� olmaktan gurur duyuyoruz. Ger� dönüşüm endüstr�s�ndek� üret�m ve
kullanım çeş�tl�l�ğ� göz önüne alındığında, karton atıkları en yaygın atıklardan b�r�d�r. Her yıl
m�lyonlarca ton kağıt ve türevler� üret�lmekte ve çevrem�ze c�dd� zararlar ver�lmekted�r.  Ankara
hurdacılar  arasında karton ve kağıt türevler� en çok şu ürünlerden çıkmaktadır; karton ve kağıt
ambalajları, tek kullanımlık tabak ve bardaklar, tüpler, tekst�l, sanay�, ulaşım ve daha b�rçok alanda
yaygın olarak tek kullanımlık kartonlar kullanılmaktadır.

  
 Kullanılmış karton atıklar ger� dönüştürülerek hammaddeye dönüştürülerek her yıl m�lyonlarca
ağacın kes�lmes�n� önlüyor. Ankara'da hurdacı �ş� yapan f�rmamız, karton atıklarınızı güncel f�yatlarla
alıp satıyoruz. F�rmamız, d�ğer hurda ürünler�nde elbette k� almaktadır. Ger� dönüşüm konusunda
son derece hassas olmakla b�rl�kte, �ş�m�z� saygıyla yapıyoruz. Güven�l�r ek�b�m�z
sayes�nde Ankara'da hurdacı f�rması olarak kal�teden ödün vermemek �lkem�zd�r.
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