
hydraulik Warszawa Ursynów
Jeśli szukacie solidnej i odpowiedzialnej firmy
hydraulicznej, jeżeli potrzebny jest hydraulik Ursynów komentarze 3 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

schwab spluczka podtynkowa warszawa ursynow
03-04-2021

 „Super sprawnie i szybko. Problem omówiony telefonicznie, choć bladego pojęcia nie miałam
dlaczego spłuczka nie działa. Pan to świetny fachowiec z dużym doświadczeniem. Jeżeli myślisz serwis schwab to ta

firma to dobre skojarzenie. Ok Polecam”

Łucja warszawa ursynow

(5/5):  5 
1

zmywarki do naczyń pod zabudowę
07-03-2021

 „Szybki kontakt telefoniczny. Pan błyskawicznie przyjechał podłączyć zmywarkę. Widać, że zna się
na rzeczy. Przygotowany pod względem narzędzi oraz części zamiennych. Zdecydowanie polecam tego Pana.”

Aneta Wawa Ursynow

(5/5):  5 
1

naprawa spluczki Liv
24-02-2021

 „Świetny fachowiec i w dodatku bardzo dobry człowiek. Pan zawsze doradzi i pomoże jak
ograniczyć koszty przy awarii. Hydraulik z życia wzięty. Naprawa spluczki Liv zrobiona po od ręki. Szczerze polecam

dzwoń! 737899244
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ograniczyć koszty przy awarii. Hydraulik z życia wzięty. Naprawa spluczki Liv zrobiona po od ręki. Szczerze polecam
każdemu kto ma problem z hydrauliką.”

Artur Wawa Ursynów

(5/5):  5 
1

sprawdzony hydraulik Ursynow
19-02-2021

 „Pan szybko i trafnie zdiagnozował usterkę. Szybkie i rzeczowe umówienie terminu. Usługa
wykonana super. Dobry fachowiec. Jednym zdaniem świetny sprawdzony hydraulik Ursynów. Pozdrawiam serdecznie i

w 100 % polecam!”

Bogdan z warszawy

(5/5):  5 
1

cieknaca spłuczka w zestawie podtynkowym kolo na ursynowie
28-01-2021

 „Miły kontakt, punktualnie i fachowo. Po skontaktowaniu się z panem hydraulikiem i opisaniu
problemu, przyjechał i naprawił cieknącą spłuczkę w zestawie podtynkowym kolo na Ursynowie jeszcze tego samego

dnia. Szybko, fachowo i skutecznie. Zdecydowanie polecam usługi Pana .”

Zygmunt

(5/5):  5 
1

syfon pralki natynkowy
26-01-2021

 „Od dłuższego momentu ciekł mi syfon pralki natynkowy, nie wiedziałem jak sobie z tym poradzić.
Pan hydraulik przyszedł, dokupił co trzeba, popracował ze 2 godziny i normalnie działa. Świetny fachowiec i

profesjonalista. Jest on punktualny ma profesjonalny sprzęt, widać ze nie jest to hydraulik z przypadku. Najlepszy
hydraulik w warszawie. W pełni polecam tego hydraulika :)”

Hubert z Ursynowa

(5/5):  5 
1

naprawa spłuczki Grohe
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naprawa spłuczki Grohe
głowica do baterii z mieszaczem
naprawa spłuczki z Ursynowa

instalacje wodne
naprawa spluczki Werit

«  ‹  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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