
hydraulik Warszawa Ursynów
Jeśli szukacie solidnej i odpowiedzialnej firmy
hydraulicznej, jeżeli potrzebny jest hydraulik Ursynów komentarze 13 to trafiliście pod dobry adres bo nasi hydraulicy
na Warszawie Ursynowie 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 Jeziorki Południowe, Pyry, Las Kabacki,

Naszą specjalizacją jest:

serwis spłuczek Warszawa,
naprawa spłuczki podtynkowej ursynow,
wymiana baterii łazienkowych i kuchennych,
podłączenie pralek i podłączenie zmywarek,
994.217.00.0 geberit,
koło serwis warszawa,
jak wymienić dzwon w spłuczce,
tece awaria leci woda,
tece spłuczka naprawa,
naprawa spłuczek podtynkowych Ursynów.

Dysponujemy oryginalnymi częściami wymiennymi dostępnymi od ręki.

Nie szukaj hydraulika Warszawa Ursynów dalej, bo znalazłaś - Twój hydraulik Warszawa Ursynów czeka. Dzwoń! ☎☎
737899244

hydraulik Belgradzka »

Zakres usług hydraulicznych na Ursynowie:
Ostatnie pytania klientów o usługi hydrauliczne na Warszawie Ursynowie i innych ulicach Ursynowa:

hydraulik warszawa ursynow,
brak wody w spłuczce,
wymiana baterii kuchennej,
podłączenie zmywarki do syfonu,
bateria ferro,
tani hydrsulik,
serwis geberit,
hydraulik muranow,
wymiary zmywarek pod zabudowę,
przedłużenie węża odpływowego zmywarki,
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przedłużenie węża odpływowego zmywarki,
trójnik do wody z zaworem,
hydraulik warszawa żoliborz,
hydraulik warszawa najtaniej,
pralka automat,
montaż syfonu umywalki,
hydraulik wilanów warszawa,
jak naprawić spłuczkę ursynow.

     

hydraulik ursynow opinie

zmywarka do naczyń
13-05-2018

 „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 ursynow

(5/5):  5 
1

zmywarka electrolux
20-03-2018

 „Moja nowiutka, pachnąca zmywarka electrolux czekała na podłączenie. Mój narzeczony, który
ochoczo próbował zrezygnował i zaczął pękać, że 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 na wawie z Ursynowa

(5/5):  5 
1

dzwoń! 737899244
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wc kompakt koło
26-02-2018

 „Ludzie co ja przechodziłem z moim wc kompakt koło to głowa mała. Całe szczęście trafiłem na
człowieka co nic co koło nie jest mu obce. 100% fachowiec, nie jakiś przebieraniec z internetu. Ogromna wiedza i
doświadczenie widoczne na każdym kroku. Konkretny człowiek, bez owijania w bawełnę, podaje konkretne ceny za

usługę i się ich trzyma. Zaczyna prace i kończy ją z sukcesem, bez żadnych tam pitu pitu, jeżdżenia po części i
znikania na całe tygodnie. Dzwonie w poniedziałek rano, pan jest u mnie w poniedziałek wieczorem, nie muszę brać

urlopu czy przestawiać całego grafiku zajęć coby przyjąć pana. Tego samego dnia wszystko jest naprawione, a
historia mojego wc kompakt koło zepsutego przechodzi do anegdot rodzinnych. Ale proszę mi wierzyć wcześniej nie

było mi do śmiechu. Polecam.”

Józef z Warszawy

(5/5):  5 
1

podłączenie pralki zmywarki
27-01-2018

 „W moim nowym mieszkaniu hydraulik został wezwany aby zrobić nam podłączenie pralki zmywarki.
Pan jest dokładny skrupulatny, przyjezdza z własnym zestawem narzędzi a po jego wizycie nie ma śladu, nie licząc,
faktu że możemy już prać w nowej pralce i zmywać w zmywarce. Na pewno jeszcze skorzystamy. W sumie jeszcze

jedna lazienka nam została.”

Danuta Ursynów

(5/5):  5 
1

głowice do baterii kuchennych
09-12-2017

 „W mojej kuchni na zlewozmywaku głowice do baterii kuchennych wymagały naprawy, stąd też mój
telefon do pana hydraulika. Robota pierwsza klasa! Jestem tym bardziej zadowolony bo w dzisiejszych czasach

bardzo ciężko o uczciwych, rzetelnych fachowców. Chciałbym już tylko takich fachowców spotykać na swojej drodze,
czego i Państwu życzę.”

Leopold

(5/5):  5 
1

głowica ceramiczna do baterii
08-11-2017
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08-11-2017

 „Skorzystałam z usług tego hydraulika ponieważ w mojej łazience naprawy wymagała głowica
ceramiczna do baterii. Hydraulik szybko i bardzo sprawnie uporał się z moją awarią. Widać było, że ma

doświadczenie w tego typu awariach. Polecam tego fachowca wszystkim!”

Kinga

(5/5):  5 
1

pralka whirlpool
jak podłączyć pralkę w kuchni

naprawa spłuczek w toalecie - warszawa ursynow
zestaw naprawczy zaworu napełniającego spłuczki

spluczka scienna nie pobiera wody

«  ‹  11  12  13  14  15  ›  »

Przekaż hydraulikowi, który wykonywał usługę opinię, komentarz. Zostanie ona opublikowana na stronie internetowej.

 Hydraulik Warszawa Ursynów
Wańkowicza 2, 02-796 Warszawa, mazowieckie

 tel. 737899244
 otwarte: poniedziałek - piątek: 9:00-17:00, sobota - niedziela: zamknięte

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,  hydraulik Praga Południe,  hydraulik Rembertów,  hydraulik Śródmieście,  
hydraulik Targówek,  hydraulik Ursus,  hydraulik Ursynów,  hydraulik Wawer,  hydraulik Wesoła,  hydraulik Wilanów,
hydraulik Włochy,  hydraulik Wola,  hydraulik Żoliborz.  
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