
hydraulik Warszawa Ursynów
Jeśli szukacie solidnej i odpowiedzialnej firmy
hydraulicznej, jeżeli potrzebny jest hydraulik Ursynów komentarze 2 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

pogotowie hydrauliczne ursynow
10-10-2021

 „Zakres prac na instalacji przebiegł znakomicie. Awaria została usunięta skutecznie. Jeszcze jak
dodam ze przyjechał w ciągu 60 minut, to dopełni to obrazu fachowca. Jak coś się zepsuje to nie ma czasu na długie

poszukiwania hydraulika. Szybko, sprawnie i sympatycznie. Polecam”

Konrad na warszawie z Ursynowa

(5/5):  5 
1

jak naprawic spluczke Valsir
15-09-2021

 „Pan przyjechał w niedługim czasie po telefonie i wiedział jak naprawic spluczke Valsir! Super
kontakt, rozmowa przez telefon i realizacja u mnie w łazience. Nie dość że usługę wykonał szybko to jeszcze

solidnie. Świetna fachowa praca. Polecam tego świetnego fachowca!”

Rafał na Warszawie na Ursynowie

(5/5):  5 
1

naprawa spluczki podtynkowej Schwab
04-08-2021

 „Uprzejmy fachowiec, szanujący swój jak i innych czas. Termin tak jak uzgodniono. Szybko i

dzwoń! 737899244
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 „Uprzejmy fachowiec, szanujący swój jak i innych czas. Termin tak jak uzgodniono. Szybko i
sprawnie wykonana naprawa spluczki podtynkowej Schwab. Najprawdopodobniej nikt w Warszawie nie wykona tego

lepiej, szybciej, punktualniej. Życzyłabym sobie, żeby wszyscy fachowcy z którymi muszę mieć do czynienia byli tacy,
jak pan hydraulik. Na pewno jeszcze kiedyś skorzystam z jego usług. Na 100% polecam.”

Ignacy z Warszawy Ursynow

(5/5):  5 
1

pralka z podłączeniem ciepłej wody
26-07-2021

 „Wizyta na umówioną konkretną godzinę. Cena została ustalona z góry i nie uległa zmianie. Pralka
działa. Na pewno jeszcze nie raz skorzystam z jego usług. Wszystko przebiegło szybko i sprawnie, polecam!”

Paweł z warszawy

(5/5):  5 
1

regeneracja baterii
08-04-2021

 „Jestem usatysfakcjonowany usługa sprawna, profesjonalna i miła pomoc. Bardzo miły i
sympatyczny pan. Polecam”

Radosław Wawa Ursynów

(5/5):  5 
1

serwis spluczek podtynkowych Cersanit
08-04-2021

 „Woda wylewała się do muszli i nie chciałem zalać sąsiadów. NIE WIEM JAK BYM SOBIE PORADZIŁ
GDYBY NIE ICH POMOC. Serwis spluczek podtynkowych Cersanit wykonany był fachowo i w rozsądnej cenie.

Dodatkowo gdy wspomniałem o tym że chcę ograniczyć ilość wody, Pan hydraulik zrobił to, przy okazji, dla mnie.
Dziękuję i pozdrawiam serdecznie.”

Kris na warszawie na ursynowie

(5/5):  5 
1

schwab spluczka podtynkowa warszawa ursynow
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schwab spluczka podtynkowa warszawa ursynow
zmywarki do naczyń pod zabudowę

naprawa spluczki Liv
sprawdzony hydraulik Ursynow

cieknaca spłuczka w zestawie podtynkowym kolo na ursynowie

«  ‹  1  2  3  4  5  ›  »

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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