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regeneracja baterii
Jestem usatysfakcjonowany usługa sprawna,
profesjonalna i miła pomoc. Bardzo miły i sympatyczny pan. Polecam
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Zakres usług hydraulicznych na Ursynowie:
Ostatnie pytania klientów o usługi hydrauliczne na Warszawie Ursynowie i innych ulicach Ursynowa:
hydraulik warszawa ursynow,
zawor do spluczki,
schemat spłuczki wc,
zawory spustowe,
valsir spłuczka,
spłuczka cieknie jak naprawić,
dolnopłuk geberit,
mimośród do baterii,
geberit kiwa części zamienne,
wężyk do spłuczki,
bateria zlewozmywakowa naprawa,
jak wymontować dzwon w spłuczce podtynkowej,
spłuczka nie spłukuje,
syfon umywalkowy,
uszczelki do baterii zlewozmywakowej,
działanie spłuczki schwab,
jak naprawić spłuczkę ursynow.

dzwoń! 737899244
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pogotowie hydrauliczne ursynow
29-09-2020

„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 Ursynów
(5/5):
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jak naprawic spluczke Valsir
28-09-2020

„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 Ursynów
(5/5):
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naprawa spluczki podtynkowej Schwab
21-09-2020

„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 ursynowa
(5/5):
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pralka z podłączeniem ciepłej wody
15-08-2020

„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 ursynów
(5/5):
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serwis spluczek podtynkowych Cersanit
10-08-2020

„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 z Ursynowa
(5/5):

5
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schwab spluczka podtynkowa warszawa ursynow
08-08-2020

„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 z ursynowa
(5/5):
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zmywarki do naczyń pod zabudowę
spłuczka grohe naprawa
naprawa spluczki Liv
sprawdzony hydraulik Ursynow
cieknaca spłuczka w zestawie podtynkowym kolo na ursynowie
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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 Ta
Śródmieście,
hydraulik
Targówek,
strona używa
ciasteczek
hydraulik Ursus, hydraulik Ursynów, hydraulik Wawer, hydraulik Wesoła, hydraulik Wilanów,
hydraulik
Włochy,(cookies),
dzięki którym nasz serwis może działać
hydraulik Wola, hydraulik Żoliborz.
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