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737 899 244

hydraulik Włodarzewska
Jeśli szukacie solidnej i odpowiedzialnej firmy hydraulicznej,
jeżeli potrzebny jest hydraulik wlochy to trafiliście pod dobry adres bo nasi hydraulicy na Włodarzewskiej świadczą usługi
hydrauliczne praktycznie od ręki.
Nasz zespół to sami wyspecjalizowani, solidni hydraulicy Włochy posiadający kilkunastoletnie doświadczenie w branży
hydraulicznej. Obszarem naszych usług hydraulicznych obejmujemy cała Warszawę a w szczególności dzielnice Włochy i
Paluch,
Nowe Włochy,
NasząRaków,
specjalizacją jest:
naprawa spłuczek podtynkowych,
wymiana baterii łazienkowych i kuchennych,
podłączenie pralek i podłączenie zmywarek,
wylewka do baterii kuchennej,
kran do zimnej wody,
Dysponujemy oryginalnymi częściami wymiennymi dostępnymi od ręki.
Nie szukaj dalej znalazłeś - Twój hydraulik wlochy czeka. Dzwoń!

hydraulik aleja Żwirki i Wigury »

Zakres usług hydraulicznych:
Ostatnie pytania klientów o usługi hydrauliczne na Włodarzewskiej i innych ulicach Włoch:
hydraulik warszawa wlochy,
podłączenie zmywarki do syfonu,
wymiana baterii kuchennej,
zawór do kranu,
zmywarka ciepła woda,
cieknący kran naprawa,
montaż syfonu,
trójnik do zmywarki,
hydraulik warszawa ochota,
bateria umywalkowa naprawa,
spłuczka budowa,
montaż spłuczki cersanit,
hydraulik Czerniaków tanio,
montaż zlewu,
hydraulik wawer,
budowa baterii łazienkowej,

dzwoń! 737 899 244
hydraulik wlochy opinie

dobra pralka automatyczna
20-06-2016

„dobra pralka automatyczna to nie koniec sukcesu, potrzebna jest jeszcze fachowa pomoc przy jej

„dobra pralka automatyczna to nie koniec sukcesu, potrzebna jest jeszcze fachowa pomoc przy jej
podłączeniu. Dlatego też poprosiłem o pomoc własnie tego fachowca. Hydraulik przyjechał bardzo szybko i bardzo szybko
bez problemu podłączył mi pralkę. Zatem polecam i bardzo dziękuję!”
Andrzej z Wawy z Włoch

koło zawór napełniający
10-06-2016

„Zepsuł nam się w spłuczce koło zawór napełniający. Wezwałem tego hydraulika ponieważ miał bardzo
dobre opinie. Nie chciałem kombinować ze złotymi rączkami z osiedla. hydraulik wykonał konkretne zadanie, widać, że jest
fachowcem i wie dokładnie co robi. Ma również od ręki części oryginalne, więc wszystko zostaje naprawione podczas 1
wizyty. A najfajniejsze jest to, że pan świadczy usługi o różnych porach nawet bardzo późnych i nie trzeba urywać się z
pracy aby coś naprawić!”
Marcin Wawa Wlochy

zmywarka z podłączeniem do ciepłej wody
06-06-2016

„Chciałam aby moja zmywarka z podłączeniem do ciepłej wody działa bez zarzutu dlatego też
zadzwoniłam tego pana do swojej kuchni. Pan podłączył mi zmywarkę w 20 minut. Jestem bardzo, bardzo zadowolona.
Cała wizyta przebiegła sprawnie i bez komplikacji. Nie było też dodatkowych kosztów. Wszystko zgodnie tak jak się
umówiliśmy. Polecam!”
Kornelia w Wawie we Wlochach

wymiary zmywarek pod zabudowę
10-05-2016

„Są różne wymiary zmywarek pod zabudowę a nie wiedziałam czy ta którą kupiłam będzie pasowała. Pan
hydraulik zrobił mi podłączenie jej do wody. Jestem bardzo zadowolona z usługi. Polecam wszystkim ja na pewno jeszcze
skorzystam. Dziękuję!”
Agata z Wawy we Włochach

pralka wirnikowa
10-04-2016

„pralka wirnikowa była u mnie do podłączenia. Hydraulik usługę wykonał dobrze, bez żadnych zarzutów z
mojej strony. Myślę że w razie potrzeby na pewno skorzystam. Wystawiam zatem pozytywną opinię i polecam”
Jaśmina w wawie z wloch

zmywarka siemens nie pobiera wody
26-03-2016

„Zazwyczaj nie wystawiam opinii w internecie, ale tym razem pomyślałem, że złamię swoją zasadę i to
nie wcale po to aby skrytykować, broń Cię Panie Boże. Piszę aby poinformować, że ja również dołaczam do wiernych pana
klientów. Spadł nam Pan z nieba, lada chwila miała przyjechać dawno nie widziana rodzina, przyjęcie na kilkanaście osób,
a nam zmywarka siemens nie pobiera wody. Już był plan zapłacenia młodzieży za zmywanie, tylko chętnych nie było:(
Pomyślałem, raz kozie śmierć, zadzwoniłem do pana i zdażył się cud w ciągu godziny nasza zmywarka działa jak zwykle
świetnie. Uratował nam Pan życie - nasza wdzięczność będzie dozgonna. Słowny, mega rzetelny i uczciwy człowiek,
wyśmienity fachowiec. Najlepszy hydraulik w Warszawie, jak pisze młodzież ever. Pozdrawiam i dziękuję.”
Krzysztof Wawa na Wlochach

hydraulik Okęcie tanio
hydraulik Włochy tanio
zawory do spłuczek wc
spłuczka pływak
«‹12›»

hydraulik Warszawa Włochy
tel. 737 899 244
otwarte: poniedziałek - piątek 9:00 - 21:00 sobota - niedziela 10:00 - 16:00

hydraulik Włochy poleca 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
Ta strona
używaWola,
ciasteczek
(cookies),
Targówek, hydraulik Ursus, hydraulik Ursynów, hydraulik Wawer, hydraulik Wilanów, hydraulik Włochy,
hydraulik
hydraulik
dzięki
którym
nasz
serwis
może
działać
Żoliborz.
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