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hydraulik Warszawa Ursynów
Jeśli szukacie solidnej i odpowiedzialnej firmy
hydraulicznej, jeżeli potrzebny jest hydraulik Ursynów komentarze 15 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,

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.

dzwoń! 737899244
hydraulik ursynow opinie

zawór pływakowy do spłuczki
06-04-2017

„Pan bardzo sprawnie zajął się podłączeniem zaworu i zmianą odpływu. Zostawił po sobie łazienkę
w idealnym stanie. Zdecydowanie polecam i dziękuję za fachową pomoc i porady!”
Moni na Wawie Ursynów
(5/5):

5
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baterie wannowe
07-03-2017

„Panowie przyjechali, znaleźli przyczynę awarii, szybko zrobili swoje i teraz wszystko śmiga.
Szybko, sprawnie i skutecznie realizują naprawy. Wiedza i doświadczenie 5. !!. Profesjonalna usługa, świetny
kontakt, polecam :)??”
Aida
(5/5):

5
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budowa baterii kuchennej
19-02-2017

„Opinie w internecie skłoniły mnie do skorzystania z usług hydraulicznych. Mega szybka reakcja na
awarię (zepsuty kran) i ogarnięty, sympatyczny człowiek. Duży profesjonalizm. Miał masę trudnej pracy ale jest

awarię (zepsuty kran) i ogarnięty, sympatyczny człowiek. Duży profesjonalizm. Miał masę trudnej pracy ale jest
cierpliwy, zawzięty i profesjonalny. Terminowo, z pełnym zaangażowaniem, bez najmniejszych problemów. Szybko,
sprawnie, uczciwie. Polecam pana hydraulika!”
Justyna na warszawie na ursynowie
(5/5):
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hydraulik ursynów
03-02-2017

„??. Hydraulik przyjechał punktualnie. Kulturalny, rzeczowy. Fachowa i sprawna usługa! i uczciwy
hydraulik :) Co do cen to są w sam raz. Od dzisiaj z czystym sumieniem mogę polecać pana hydraulika każdemu, kto
zapyta o człowieka od hydrauliki :) Bez gadania polecam tę firmę !!!”
Asia Wawa
(5/5):

5
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zawór do pralki cena
25-01-2017

„Nie zapłaciliśmy wcale dużo, włączając w to wizytę w sklepie, koszty potrzebnych części i długość
naprawy. Oby więcej tak dobrych fachowców. Zepsuty zawór do pralki, 2,5h od zgłoszenia i kłopot naprawiony. No
właśnie. Fachowiec godny zaufania, solidny, konkretny, wie co robi, zna się na rzeczy. Z całego serca polecam!”
Oliwier na wawie
(5/5):

5
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spłuczka podtynkowa koło regulacja
23-11-2016

„Dziękuję :) Pan solidny, opanowany, zna się na rzeczy z poczuciem humoru. Miło, szybko,
profesjonalnie, tanio. Praca wykonana konkretnie i fachowo. Jestem bardzo zadowolona z usługi. Konkretny
fachowiec, dziękuję za wykonanie usługi :) bardzo polecam !”
Diana z Warszawy
(5/5):
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zawór spustowy do wc

zawór spustowy do wc
montaż umywalki
przycisk do spłuczki podtynkowej
podłączenie zmywarek
regulacja pływaka w spłuczce
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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
Ta strona
Wesoła,
używa ciasteczek
hydraulik Wilanów,
(cookies),
dzięki którym nasz serwis może działać
hydraulik Włochy, hydraulik Wola, hydraulik Żoliborz.
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