
hydraulik Warszawa Wesoła
Jeśli szukacie solidnej i odpowiedzialnej firmy
hydraulicznej, jeżeli potrzebny jest hydraulik wesola 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,
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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

jak naprawić spłuczkę podtynkową
13-04-2022

 „Cena adekwatna do ekspresowego terminu i skali zadania. Wystarczyło, że hydraulik spojrzał i po
chwili znał przyczynę awarii. Prawdziwy fachowiec, z elastycznym nastawieniem wobec klienta, bo przecież awarie
zdarzają się w najmniej odpowiednim momencie. Bez dwóch zdań, przydałoby się nam więcej takich specjalistów.

Bardzo dobry fachowiec, punktualny, naprawa solidna za rozsądną cenę, polecam.”

Adelajda warszawa w wesolej

(5/5):  5 
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wymiana spłuczki sanit
06-04-2022

 „Praca została wykonana bardzo starannie i fachowo. Szybko i za rozsądne pieniądze. To była
drobna usterka, ale uciążliwa na co dzień. Pan hydraulik, miły, skuteczny w 100%. Bardzo sympatyczny człowiek,

usługi warte polecenia :) Serdecznie polecam, rzetelna i fachowa pomoc.”

Ania Wesoła

(5/5):  5 
1

pewny hydraulik Schwab
15-03-2022
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 „Pan hydraulik do którego zadzwoniłam po raz pierwszy okazał się profesjonalistą. A najważniejsze
to atmosfera podczas wykonywania usługi, porozmawia pożartuje i generalnie jest miło. Mimo dość trudnych

warunków mało miejsca i dość trudny dostęp usterka usunięta. Dobre ceny i szybka naprawa. Pozdrawiam pana
serdecznie i oby tak dalej. Jestem bardzo zadowolona z wykonanej pracy. Z pełną odpowiedzialnością polecam pana

hydraulika.”

Ewa
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wymiana zlewu
12-12-2021

 „Cena naprawdę konkurencyjna w stosunku do innych firm. Pan, przyjechał na umówioną godzinę
punktualnie. Szybko i skutecznie oraz po uzgodnionej cenie. Szybko, dokładnie, fachowo, ceny przystępne. Polecam

mocniutko.”

Kinia
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wymiana uszczelki w baterii zlewozmywakowej Cersanit
09-12-2021

 „Miałem problem z cieknącą uszczelką. Cena była lepsza niż w kilku innych firmach, gdzie pytałem
o to samo. Jestem bardzo zadowolony z usługi firmy. Mało tego nie skasował mnie dodatkowo. Przeprowadził szybki i
rzeczowy wywiad w temacie tego co nie działało. Naprawił spłuczkę, za którą nikt inny nie chciał się wziąć. 5! Cena

przeciętna, niewygórowana. Sprawnie, szybko, profesjonalnie. Polecam tę firmę !!! ?? ”

Waldemar

(5/5):  5 
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pokrywa spłuczki koło
08-12-2021

 „Pan hydraulik okazał się bardzo pomocnym i skutecznym fachowcem. Wszystko przebiegło
sprawnie, bez ukrytych kosztów w cenie na którą umówiliśmy się przed wizytą. Super, fachowiec pierwsza klasa.
Podjechał do mnie w 35 min od zamówienia usługi. Bardzo szybkie i profesjonalne wykonanie usługi. Dziękuję i

polecam!”

Gabriela

https://hydraulikwesola.waw.pl/wymiana-zlewu.html
https://hydraulikwesola.waw.pl/wymiana-uszczelki-w-baterii-zlewozmywakowej-cersanit.html
https://hydraulikwesola.waw.pl/pokrywa-spluczki-kolo.html


(5/5):  5 
1

naprawa spluczki Cersanit
bateria kuchenna

geberit uszczelka zaworu spustowego Schell
budowa spłuczki podtynkowej geberit

dobry hydraulik w wesolej

«  ‹  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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