
hydraulik Warszawa Ursynów
Jeśli szukacie solidnej i odpowiedzialnej firmy
hydraulicznej, jeżeli potrzebny jest hydraulik Ursynów komentarze 6 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

smród z pralki
10-08-2020

 „Fachowo i rzetelnie wykonana usługa. Wszystko wykonane szybko, fachowo. Dobry fachowiec
godny polecenia. Mogłoby być nieco taniej ale takie są stawki w Warszawie. Usterka naprawiona w przeciągu 24

godzin :). NAJWYŻSZA JAKOŚĆ ! POLECAM !!!”

Joanna z Wawy

(5/5):  5 
1

spłuczka tece leci woda ursynow
08-08-2020

 „Szybko, sprawnie i fachowo, jestem zadowolony z usług. Usunięcie awarii bardzo sprawne. Dzięki
jego fachowemu doradztwu zaoszczędziłem sporo kasy i czasu. Pomimo trudności jakie napotkał, wszystko jest

zrobione perfekcyjnie, przede wszystkim „z głową” tak żeby nie trzeba było poprawiać. Jestem bardzo zadowolony z
efektu, szczególnie że zadanie nie było łatwe ze względu na zabudowanie płytkami. Mogę polecić.”

Kostiantyn na Ursynowie

(5/5):  5 
1

hydraulicy z Ursynowa
08-08-2020

dzwoń! 737899244
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 „Super szybka przeróbka łazienki. Pan niezwykle uprzejmy, a co najważniejsze potrafiący
rozwiązać każdą zagadkę hydraulicznego świata. Profesjonalizm i celne zdiagnozowanie problemu. Szczerze polecam

usługi pana hydraulika. Takie usługi hydrauliczne oceniam na 5+.”

Ewelina warszawa

(5/5):  5 
1

naprawa spłuczki podtynkowej ursynow
20-07-2020

 „Ostatnio miałam problem ze spłuczką i zabrałam się do roboty. Skorzystałam z usług i naprawa
spłuczki podtynkowej wykonana bardzo fachowo. Fachowo i sprawnie. Nie wiem na ile przypadek usterki w moim

domu był dla Pana nietypowy ale dał radę. Cena za usługę bardzo w porządku. Polecam na100%”

Bea

(5/5):  5 
1

zawór napełniający do spłuczki koło na Ursynowie
12-07-2020

 „Miałem problemy ze spłuczką w kibelku. Jestem usatysfakcjonowany usługą. Wytłumaczył mi przez
telefon co będzie wymieniane, że wymieni zawór napełniający do spłuczki koło. Przyjechał tego samego dnia.

Hydraulik jest staranny, dokładny oraz terminowy. Super profesjonalnie i szybko wykonana usługa, a hydraulika
pozdrawiam”

Ireneusz z Wawy

(5/5):  5 
1

mechanizm spustowy spłuczki koło Ursynow
04-07-2020

 „Usługa wykonana profesjonalnie i sprawnie. Podjął się niewykonalnego zadania zdaniem innych
hydraulików i wykonał je perfekcyjnie. Co więcej sam zakupił mechanizm spustowy spłuczki koło potrzebny do

naprawy. Hydraulik naprawdę godny polecenia.”

Olaf Wawa

(5/5):  5 
1
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stelaż podtynkowy do wc naprawa z Ursynowa
rura odpływowa do pralki

hydraulicy ursynów
serwis spluczek na Ursynowie

serwis spłuczki podtynkowej Siamp

«  ‹  4  5  6  7  8  ›  »

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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