
hydraulik Warszawa Wesoła
Jeśli szukacie solidnej i odpowiedzialnej firmy
hydraulicznej, jeżeli potrzebny jest hydraulik Wesoła komentarze 3 to trafiliście pod dobry adres bo nasi hydraulicy na
Warszawie Wesołej świadczą usługi hydrauliczne praktycznie od ręki.

Nasz zespół to sami wyspecjalizowani, solidni hydraulicy Wesoła posiadający kilkunastoletnie doświadczenie w branży
hydraulicznej. Obszarem naszych usług hydraulicznych obejmujemy cała Warszawę a w szczególności dzielnice Wesoła
i Zielona, Wola Grzybowska, Grzybowa,

Naszą specjalizacją jest:

serwis spłuczek Warszawa,
naprawa spłuczki podtynkowej wesola,
wymiana baterii łazienkowych i kuchennych,
podłączenie pralek i podłączenie zmywarek,
jak podłączyć pralkę do odpływu,
zawór napełniający naprawa,
pływak w spłuczce podtynkowej,
spłuczka wc nie pobiera wody,
schwab 182.0400/z części,
serwis spłuczki Wesoła.

Dysponujemy oryginalnymi częściami wymiennymi dostępnymi od ręki.

Nie szukaj hydraulika Warszawa Wesoła dalej, bo znalazłaś - Twój hydraulik Warszawa Wesoła czeka. Dzwoń! ☎☎
737899244

hydraulik Raczkiewicza »

Zakres usług hydraulicznych na Wesołej:
Ostatnie pytania klientów o usługi hydrauliczne na Warszawie Wesołej i innych ulicach Wesołej:

hydraulik warszawa wesola,
hydraulik włochy,
spłuczka tece leci woda,
odpływ z wanny,
kurki do baterii,
geberit cieknie woda do muszli,
najmniejsza zmywarka do zabudowy,
regulacja spłuczki cersanit,
hydraulik Sadyba tanio,
podłączenie odpływu zmywarki,

HYDRAULIK WESOŁA KOMENTARZE 3
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podłączenie odpływu zmywarki,
głowice ceramiczne do baterii jednouchwytowych,
baterie tres,
bateria umywalkowa montaż,
jak naprawić spłuczkę podtynkową,
jak podłączyć zmywarkę do wody,
spłuczka podtynkowa geberit cieknie,
jak naprawić spłuczkę wesola.

     

hydraulik wesola opinie

spłuczka podtynkowa geberit naprawa z Wesołej
04-08-2021

 „Miałam z tymi panami do czynienia w momencie awarii. Przyjechali nawet odrobinę przed czasem
:) Hydraulicy usunęli awarię skutecznie dzięki doświadczeniu i odpowiednim narzędziom. Wszystkie prace wykonane

solidnie i sprawnie. Istotne z perspektywy wielu kobiet- bardzo schludnie, pozostawili łazienkę czystą. Bardzo
skuteczni fachowcy, szybko i sprawnie rozprawili się z wyciekami z rury. Usterka skomplikowana ale sprawnie

usunięta, polecam !”

Danuta Wawa

(5/5):  5 
1

uszczelka zaworu spustowego firmy schwab
25-07-2021

 „Zrobione od ręki i tanio. Profesjonalnie i szybko. Naprawiał usterkę aż do skutku. Naprawa
pękniętej rury wykonana ekspresowo. Korzystam z jego usług od dwóch lat. Pan hydraulik posiada profesjonalny
sprzęt dzięki któremu udało się naprawić awarię. Polecam każdemu, kto lubi męską rozmowę - krótko na temat,

rzetelnie, pomysłowo, estetycznie.”

Basia z Wawy

(5/5):  5 
1

naprawa spłuczek podtynkowych Wesola

dzwoń! 737899244
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naprawa spłuczek podtynkowych Wesola
13-07-2021

 „Super wszystko przebiegło w porządku. Dosyć, że naprawił awarię to jest bardzo miłym
człowiekiem. Bardzo dobrze, fachowo wykonana usługa. Interesował się szczegółami i szczerze też powiedział, kiedy
może przyjechać. Pan szybko znalazł usterkę i po 3 godzinach było po sprawie. A przy okazji podzielił się fachową

wiedzą i cennymi wskazówkami. Dziękuję i serdecznie polecam.”

Kazimierz wawa

(5/5):  5 
1

koło spłuczka podtynkowa instrukcja
12-07-2021

 „Pełen profesjonalizm, punktualność oraz bardzo dobry kontakt to cechy, które wyróżniają pana.
Doradza przy zakupach. Pomimo napotkanych w czasie naprawy ukrytych problemów, poradził sobie z nimi i wszystko
działa bez zarzutu. Szybko, sprawnie i fachowo. Raz, dwa, trzy i zrobione. Szkoda tylko, że jest tak mało fachowców

z takim podejściem. Z czystym sumieniem pięć gwiazdek. Super dziękuję za usuniecie awarii polecam!”

Izabela na Warszawie

(5/5):  5 
1

hydraulicy Liv
01-06-2021

 „Szybko, profesjonalnie i punktualnie. Naprawa polegała na uszczelnieniu niefachowo wcześniej
podłączonego zaworu, który zaczął przeciekać. Profesjonalna usługa, wykonana bardzo szybko i sprawnie z

udzieleniem wszelkich i szczegółowych informacji. Szybko, dobrze i efektywnie. Korzystaliśmy dwukrotnie z usług
pana. Wymienił uszkodzone elementy, wszystko profesjonalnie połączył. Polecam pan jest prawdziwym

profesjonalistą.”

Genowefa wesola

(5/5):  5 
1

syfon do pralki natynkowy
08-04-2021

 „Korzystałem z usług pana. Fachowo, szybko i trafnie. Instruktaż jak postępować na przyszłość w
przypadku różnych nieprawidłowości. Polecam pana hydraulika!”

Maciej w wesolej
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Maciej w wesolej

(5/5):  5 
1

naprawa spluczek podtynkowych Tece
naprawa spluczki podtynkowej Liv

dolnopłuk koło-naprawa
jak otworzyć spłuczkę podtynkową Schell

części do spłuczek

«  ‹  1  2  3  4  5  ›  »

Przekaż hydraulikowi, który wykonywał usługę opinię, komentarz. Zostanie ona opublikowana na stronie internetowej.

 Hydraulik Warszawa Wesoła
Warszawska 55, 05-075 Warszawa, mazowieckie

 tel. 737899244
 otwarte: poniedziałek - piątek: 9:00-17:00, sobota - niedziela: zamknięte

Jak naprawić spłuczkę Wesoła 
Masz problem jak naprawić spłuczkę GEBERIT Ventus MD KOŁO VIEGA Grohedal CERSANIT? Zadzwoń - naprawimy
spłuczkę.
Polecam hydraulika Wesoła 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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