
hydraulik Warszawa Ursynów
Jeśli szukacie solidnej i odpowiedzialnej firmy
hydraulicznej, jeżeli potrzebny jest hydraulik Ursynów komentarze 16 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

zawór spustowy do wc
21-10-2016

 „Wczoraj miałem przyjemność skorzystać z usługi pana. Pękła mi rura późnym wieczorem i
hydraulik mi życie uratował. Kontakt telefoniczny był bardzo konkretny. Od telefonicznego zgłoszenia usterki do

zrealizowania jej naprawy. Bardzo szybko i sprawnie poszła naprawa. Standardowy sprzęt był wystarczający.
Polecam.”

Paweł Ursynow

(5/5):  5 
1

montaż umywalki
25-09-2016

 „Zamontował wszystko, wytłumaczył co robi i dlaczego. Ekspresowy przyjazd i już po chwili mogłem
korzystać z umywalki. Cena - jak umówiona przez telefon. Polecam!”

Franciszek

(5/5):  5 
1

przycisk do spłuczki podtynkowej
09-08-2016

 „Pan wytłumaczył mi przez telefon co będzie wymieniane. Godzinę po tym jak się odezwałem do

dzwoń! 737899244
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 „Pan wytłumaczył mi przez telefon co będzie wymieniane. Godzinę po tym jak się odezwałem do
pana hydraulika on był już u mnie. Potrafiący rozwiązać każdą zagadkę hydraulicznego świata. Pan informuje co robi

i dlaczego, jest przy tym miły i kulturalny. Zdecydowanie polecam pana !”

Marzena warszawa

(5/5):  5 
1

podłączenie zmywarek
03-07-2016

 „Pan uratował mi życie. Telefon i po dwóch godzinach było po problemie. Szybko i sprawnie
podłączył instalacje. Jak na moją kieszeń ok. Ja szczerze polecam :)”

Kira

(5/5):  5 
1

regulacja pływaka w spłuczce
19-06-2016

 „Pan przyjechał do mnie. Szybko i sprawnie wykonał usługę mimo, że to nie było łatwe zadanie.
Punktualny, a robota wykonana perfekcyjnie. To chyba najlepszy serwis na mapie Warszawy. Szybko, sprawnie, na

swoje usługi hydrauliczne udziela gwarancji. Świetny fachowiec poradził sobie szybko i pozostawił po sobie porządek.
Polecam usługi pana.”

Mańka Wawa

(5/5):  5 
1

haut up spłuczka usterki
13-05-2016

 „Bardzo miły, punktualny fachowiec. Awaria dezorganizowała nam funkcjonowanie całego domu.
Cała naprawa w bardzo miłej atmosferze. Dodam tylko, że inny hydraulik, do którego dzwoniłam wcześniej po opisie
problemu zrezygnował. A hydraulik z administracji nie podjął się wykonania tego zlecenia. A ten Pan hydraulik to

bardzo dobry fachowiec, znający się na swojej pracy. Dokonał prawie niemożliwego. Chwilka fachowej pracy i
wszystkie usterki usunięte. Polecam serdecznie i pozdrawiam.”

Czesława

(5/5):  5 
1
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głowica mieszacza
spłuczka grohe naprawa

zawór do podłączenia pralki
hydraulik Ursynów tanio

hydraulik warszawa ursynów

«  ‹  14  15  16  17  18  ›  »

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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