
hydraulik Warszawa Wesoła
Jeśli szukacie solidnej i odpowiedzialnej firmy
hydraulicznej, jeżeli potrzebny jest hydraulik Wesoła komentarze 17 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 17
USŁUGI HYDRAULICZNE NA WESOŁEJ

NA WARSZAWIE WESOŁEJ

737899244

O NAS  OPINIE  KONTAKT

https://hydraulikwesola.waw.pl
tel:+48737899244
https://hydraulikwesola.waw.pl#hydraulik-wesola
https://hydraulikwesola.waw.pl#hydraulik-wesola-opinie
https://hydraulikwesola.waw.pl#hydraulik-wesola-kontakt
https://hydraulikwesola.waw.pl/images/hydraulik-wesola.jpg
https://naprawaspluczki.pl/
tel:+48737899244
https://hydraulikwesola.waw.pl/hydraulik-wesola-raczkiewicza.html


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 grohe części
23-04-2016

 „Same pozytywy! 100% pozytywnej energii, aż chce się znowu zaufać fachowcom. Naprawiona
spłuczka podtynkowa grohe Części wymienione na oryginalne nowe. Terminowość, uczciwość i ogromna wiedza dają w

efekcie super hydraulika - najlepszego w mazowieckiem:))”

Irena z Warszawy wesoła

(5/5):  5 
1

tani hydraulik
14-04-2016

 „Warto zadzwonić do tego pana, to tani hydraulik. Wie co robi, szybko potrafi uporać się z
problemem i nie trzeba czekać na jego wizytę tygodniami.”

Leszek

(5/5):  5 
1

pralka gorenje
12-04-2016

 „Miałam dobre doświadczenia z tym hydraulikiem po raz pierwszy więc pomyślałam, żeby zadzwonić
ponownie. Byliśmy na końcowym etapie małej przebudowy łazienki i potrzebowaliśmy kogoś do podłączenia pralki,

dzwoń! 737899244
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ponownie. Byliśmy na końcowym etapie małej przebudowy łazienki i potrzebowaliśmy kogoś do podłączenia pralki,
bo była już kupiona nowa pralka gorenje. Pan jak zwykle przyjechał punktualnie, wcześniej uprzedzając, że już do
nas zmierza. Wszystko wykonał bardzo sprawnie i szybko. Sprawdził, czy nie ma przecieków, razem poczekaliśmy aż
pralka skończy cały program. Jestem bardzo zadowolona i na pewno będę jeszcze dzwonić tylko po tego hydraulika.

Poleciałam już zresztą mamie i koleżankom z pracy.”

Kamila z wesołej

(5/5):  5 
1

spłuczka geberit budowa
13-03-2016

 „Zepsuła się spłuczka geberit Budowa jej to był problem dla naszego konserwatora. Nie potrafił
nawet zajrzeć do środka. Dopiero ten hydraulik coś pomógł. Jestem w pełni usatysfakcjonowana serwisem i

zachowaniem tego hydraulika. Profesjonalizm na każdym kroku. Wie wszystko na temat spłuczek. Na pewno wezwę
ponownie i polecam go każdemu. Świetna jakość i obsługa. Dziękuję”

Aga z wawy

(5/5):  5 
1

części do spłuczki podtynkowej cersanit
03-03-2016

 „Pełen szacun dla tego faceta! Przyjechał w niespełna godzinę od mojego telefonu. Uprzejmy i
kompetentny hydraulik . Miał ze sobą wszystkie potrzebne części do spłuczki podtynkowej cersanit. Z pewnością

znowu skorzystam z usług tego człowieka! Wszystko naprawione i polecam.”

Juliusz na wawie

(5/5):  5 
1

montaż zmywarki bosch pod zabudowę
24-02-2016

 „Hydraulik wykonał usługę na 5+. Przyszedł na czas, nie spóźnił się, zamówiłam go na montaż
zmywarki bosch pod zabudowę. Wytłumaczył mi jak możemy to podłączyć. Jestem bardzo zadowolona z pracy, ceny i

punktualności.”

Dorota

(5/5):  5 
1
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zawór odcinający do spłuczki
brak wody w spłuczce podtynkowej

naprawa spłuczki podtynkowej geberit

«  ‹  15  16  17  18  ›  »

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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