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hydraulik Warszawa Wesoła
Jeśli szukacie solidnej i odpowiedzialnej firmy
hydraulicznej, jeżeli potrzebny jest hydraulik Wesoła komentarze 5 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,

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.

dzwoń! 737899244
hydraulik wesola opinie

spłuczka podtynkowa delfin
10-12-2020

„Instalacja w starym bloku, nikt inny nie chciał się podjąć. Pan przyjechał bardzo punktualnie.
Super podejście do klienta. Dziękuję za pomoc i fachowo zrealizowaną usługę. Chodzi teraz jak ta lala. Jednym
słowem - polecam!”
Kira wesola
(5/5):

5
1

serwis cersanit z Wesolej
07-12-2020

„W sytuacji awaryjnej tylko pan odpowiedział szybko na moje zgłoszenie. Fachowa, ekspresowa
naprawa i super kontakt. Miły kulturalny człowiek z poczuciem humoru. Jestem bardzo zadowolona z usług tej firmy.
Wszystko jest szybko naprawione. Jest bardzo rzetelny, dotrzymuje umówionych terminów. Bardzo dziękuję, z
pewnością jeszcze skorzystam. Zdecydowanie polecam firmę.”
Henryka
(5/5):

5
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uchwyt baterii umywalkowej
26-11-2020

„Korzystaliśmy dwukrotnie z usług pana. Po usterce nie ma śladu :) Przy okazji wymiany baterii
umywalkowej pan hydraulik zauważył usterkę przycisku geberitu i sprawnie ją usunął. W ciągu godziny problem był
załatwiony. Bardzo skuteczny specjalista, polecam i dziękuję panu hydraulikowi za pomoc! Polecam firmę z czystym
sumieniem.”
Jagoda z Warszawy
(5/5):

5
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serwis spluczki podtynkowej Wesola
24-11-2020

„Pan hydraulik bardzo solidny i słowny. Przyjechał od razu. Do znalezienia przecieku wody. Pan
hydraulik jest człowiekiem, który szanuje klienta i swoją pracę. Polecam i zachęcam do współpracy.”
Kaja z Wesołej
(5/5):

5
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uszczelka pod kompakt wc
19-10-2020

„Pan bardzo ale to bardzo miły. Świetny, miły, cierpliwy fachowiec, szybko przyjechał, pomimo
dnia wolnego, profesjonalnie naprawił usterkę. W stresującej sytuacji związanej z cieknącą toaletą spokojnie,
przyjaźnie i klarownie doradził jak należy postępować. Mimo ogromu zleceń najlepszy hydraulik w mieście :)
Polecam bez wahania i numer kontaktowy zachowuję, w razie potrzeby na przyszłość.”
Barbara
(5/5):

5
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mechanizm spłuczki cersanit
04-06-2020

„Jestem bardzo zadowolona z usług tej firmy. W zasadzie nigdy nie piszę opinii na google. Pan od
rzeczy niemożliwych, naprawił mechanizm spłuczki Cersanit, za który nikt inny nie chciał się wziąć. Szybki miły
kontakt. To akurat plus dla klienta :). Facet na poziomie, wie co robi. Teraz płynie aż milo. Z czystym sumieniem
gorąco polecam korzystanie z usług tej firmy.”
Iga warszawa
(5/5):
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pewny hydraulik Cersanit
cersanit spłuczka podtynkowa naprawa
wymiana baterii Jomo
pływak do spłuczki cersanit
naprawa spluczek podtynkowych Wisa
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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
Ta strona
Wesoła,
używa ciasteczek
hydraulik Wilanów,
(cookies),
dzięki którym nasz serwis może działać
hydraulik Włochy, hydraulik Wola, hydraulik Żoliborz.
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