O NAS

OPINIE

KONTAKT

HYDRAULIK URSYNÓW

USŁUGI HYDRAULICZNE NA URSYNOWIE
NA WARSZAWIE

737 899 244

hydraulik Warszawa
Jeśli szukacie solidnej i odpowiedzialnej firmy hydraulicznej,
jeżeli potrzebny jest hydraulik ursynow to trafiliście pod dobry adres bo nasi hydraulicy na Warszawie świadczą usługi
hydrauliczne praktycznie od ręki.
Nasz zespół to sami wyspecjalizowani, solidni hydraulicy Ursynów posiadający kilkunastoletnie doświadczenie w branży
hydraulicznej. Obszarem naszych usług hydraulicznych obejmujemy cała Warszawę a w szczególności dzielnice Ursynów i
Las Kabacki Grabów
Natolin
Naszą specjalizacją jest:
naprawa spłuczki podtynkowej,
wymiana baterii łazienkowych i kuchennych,
podłączenie pralek i podłączenie zmywarek,
hydraulik tani mokotów,
hydraulik warszawa powiśle,
spłuczka koło podtynkowa,
spłuczka mechanizm,
uszczelka do geberitu,
jak naprawic spluczke Ursynów.
Dysponujemy oryginalnymi częściami wymiennymi dostępnymi od ręki.
Nie szukaj hydraulika Warszawa dalej, bo znalazłaś - Twój hydraulik Warszawa czeka. Dzwoń!

737 899 244

hydraulik Płaskowickiej »

Zakres usług hydraulicznych na Ursynowie:
Ostatnie pytania klientów o usługi hydrauliczne na Warszawie i innych ulicach Ursynowa:
hydraulik warszawa ursynow,
umywalki łazienkowe,
geberit kiwa spłuczka,
zawór pływakowy do spłuczki,
bateria kuchenna zlewozmywakowa,
hydraulik bródno,
naprawa zaworu spłuczki,
odpływ umywalki,
dobry hydraulik warszawa przecieki,
wc podtynkowe,
geberit nie napełnia się woda,
elektrozawór zmywarka,
naprawa spłuczek podtynkowych firm,
warszawa wola hydraulik,
naprawa spłuczki podtynkowej grohe,
zawór do wc,
jak naprawić spłuczkę ursynow.

dzwoń! 737 899 244
hydraulik ursynow opinie

naprawa spłuczki
19-02-2017

„Był mi potrzebny prawdziwy hydraulik, który zna się na swojej pracy. Zadzwoniłem do pana umówiłem się
na dogodny popołudniowy termin i naprawa spłuczki została w ciągu 30 minut wykonana. Jestem usatysfakcjonowany usługą,
ceną i jakością. W razie potrzeby na pewno jeszcze poproszę tego hydraulika o pomoc. Polecam!”
Filip warszawa ursynow

przyłącze wody do zmywarki
03-07-2016

„Kupiłam zmywarkę i potrzebowałam kogoś na szybko kto wykona przyłącze wody do zmywarki. Trafiłam
na pana i od razu zadzwoniłam, a hydraulik miał wolny termin więc wszystko pasowało. Tego samego dnia moja nowiutka
zmywarka została profesjonalnie podłączona do wody i mogłam spokojnie ją użytkować. Mam szczęście, że trafiłam na
tego hydraulika. Jestem zadowolona i dziękuję!”
Wanda w wawie Ursynów

zmywarka do naczyń
19-06-2016

„Moja nowa zmywarka do naczyń czekała już drugi tydzień na podłączenie. Początkowo był plan, że
panowie ze sklepu, którzy ją przywiozą zrobią podłączenie, ale okazało się, że mam za krótki wąż, więc panowie takich
nietypów nie robią i tak stała i czekała na zmiłowanie. Osiedlowemu hydraulikowi brakowało czasu, albo części. Więc tak
się stało, że musiałem poszukać fachowca na własną rękę i w ten sposób trafiłem do pana. Żałuję tylko jednego - że od
razu nie zadzwoniłem do pana! Wizyta jeszcze tego samego dnia i od razu mogłem korzystać ze zmywarki i do dnia
dzisiejszego z pełną satysfakcją korzystam. Reasumujące jestem bardzo usatysfakcjonowany usługą, którą na moje
zlecenie wykonał pan hydraulik i polecam serdecznie i szczerze!”
Krzysztof z warszawy na Ursynowie

hydraulik warszawa ursynów
13-05-2016

„Przeprowadzałem się do nowego mieszkania, potrzebowałam kogoś kto fachowym okiem rzuci na całą
hydraulikę, aby wszystko działało tip top. hydraulik warszawa ursynów przyjechał o czasie, przejrzał wszystkie instalacje,
zawory, naprawił spłuczkę, ogólnie pełny przegląd. Faktycznie taka wizyta się przydała, po niej wszystko nam działa
idealnie. Polecam:)”
Dawid warszawa ursynów

zmywarka electrolux
04-05-2016

„Moja nowiutka, pachnąca zmywarka electrolux czekała na podłączenie. Mój narzeczony, który ochoczo
próbował zrezygnował i zaczął pękać, ze źle podłączy, że zaleje mieszkanie, cóż było robić zadzwonił po prawdziwego
fachowca, potrzebny był hydraulik ursynów, który w 10 minut podłączył mi zmywareczkę. Od tygodnia codziennie w niej
zmywam. Wszystko działa jak należy. Jestem bardzo, bardzo zadowolona.”
Rita z warszawy z ursynowa

hydraulik Ursynów tanio
18-04-2016

„Szukałam dla swojej mamy hydraulika w jej okolicy. Zależało mi żeby to hydraulik Ursynów tanio był i w
ten sposób trafiłam do pana. Jesteśmy z mamą bardzo zadowolone z usług tego pana i przyznam się, że chociaż jestem z
innej dzielnicy to poprosiłam pana również o pomoc. Wspaniały, dokładny fachowiec.”
Ewa z Warszawy na ursynowie

wc kompakt koło
podłączenie pralki zmywarki
głowice do baterii kuchennych
głowica ceramiczna do baterii
pralka whirlpool
«
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hydraulik Warszawa Ursynów
Aleja Komisji Edukacji Narodowej 96, 02-777 Warszawa, mazowieckie

tel. 737 899 244
otwarte: poniedziałek - piątek 9:00 - 21:00, sobota - niedziela 10:00 - 16:00

Jak naprawić spłuczkę Ursynów
Masz problem jak naprawić spłuczkę GEBERIT Ventus MD KOŁO VIEGA Grohedal CERSANIT? Zadzwoń - naprawimy spłuczkę
Polecam hydraulika Ursynów oraz hydraulików z innych dzielnic:
hydraulik Bemowo, hydraulik Białołęka, hydraulik Bielany, hydraulik Mokotów, hydraulik Ochota, hydraulik Praga Północ,
Ta strona używa ciasteczek (cookies),
hydraulik Praga Południe, hydraulik Rembertów, hydraulik Śródmieście, hydraulik Targówek, hydraulik Ursus, hydraulik Ursynów,
dzięki którym nasz serwis może działać
hydraulik Wawer, hydraulik Wilanów, hydraulik Włochy, hydraulik Wola, hydraulik Żoliborz.
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