
hydraulik Warszawa Ursynów
Jeśli szukacie solidnej i odpowiedzialnej firmy
hydraulicznej, jeżeli potrzebny jest hydraulik Ursynów komentarze 17 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

głowica mieszacza
04-05-2016

 „?. Potrzebowałam pomocy praktycznie natychmiast. Zadzwoniłam przyszedł naprawił. No i nie
został po awarii bałagan. Szybko, sprawnie i profesjonalnie. Ekspresowa profesjonalna pomoc :) polecam!”

Alicja z ursynowa

(5/5):  5 
1

spłuczka grohe naprawa
18-04-2016

 „Naprawił spłuczkę Grohe szybko i profesjonalnie. Prace przebiegły sprawnie, upewnił się również,
że nic nie przecieka. Szybko, kulturalnie i fachowo. Trwało to bardzo krótko. Znakomity fachowiec. W pełni polecam

tego hydraulika :)”

Katarzyna na warszawie ursynów

(5/5):  5 
1

zawór do podłączenia pralki
06-04-2016

 „Bardzo profesjonalnie, terminowo, uczciwie i co najważniejsze - do skutku. W dzisiejszych czasach
- rzadko spotykane połączenie. Zaraz w pierwszej rozmowie prosił o przesłanie zdjęć, filmików. Bezproblemowo

dzwoń! 737899244
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- rzadko spotykane połączenie. Zaraz w pierwszej rozmowie prosił o przesłanie zdjęć, filmików. Bezproblemowo
dogadaliśmy dogodny czas naprawy dla klienta. Bardzo szybka interwencja w weekend i najważniejsze że skuteczna.

Profesjonalizm i fachowość! Bardzo serdecznie polecam tego fachowca.”

Justyna na Ursynowie

(5/5):  5 
1

hydraulik Ursynów tanio
22-03-2016

 „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

(5/5):  5 
1

hydraulik warszawa ursynów
09-03-2016

 „Przeprowadzałem się do nowego mieszkania, potrzebowałem 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 na ursynowie

(5/5):  5 
1

podłączenie zmywarki do naczyń
27-02-2016

 „Jesteśmy niezwykle zadowoleni z naszej współpracy z panem hydraulikiem. Od telefonu do
interwencji minęło dosłownie 30 minut. Fachowiec posiada profesjonalny sprzęt i osprzęt na aucie. Problem

rozwiązany. W dodatku wszystko z uśmiechem i za rozsądną cenę. Szczerze polecam firmę pana hydraulika, jest
bardzo solidny, punktualny i profesjonalny.”

Joanna z Ursynowa

(5/5):  5 
1
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przyłącze wody do zmywarki
naprawa spłuczki

«  ‹  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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