
hydraulik Warszawa Włochy
Jeśli szukacie solidnej i odpowiedzialnej firmy
hydraulicznej, jeżeli potrzebny jest hydraulik Włochy komentarze 4 to trafiliście pod dobry adres bo nasi hydraulicy na
Warszawie Włochach 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, Załuski, Okęcie,

Naszą specjalizacją jest:

serwis spłuczek Warszawa,
naprawa spłuczki podtynkowej wlochy,
wymiana baterii łazienkowych i kuchennych,
podłączenie pralek i podłączenie zmywarek,
cieknąca spłuczka w kompakcie,
wymiana wylewki w baterii kuchennej,
spłuczka podtynkowa przepuszcza wodę,
wymiana dzwonu w spłuczce,
spłuczka wc schemat,
serwis spłuczek Włochy.

Dysponujemy oryginalnymi częściami wymiennymi dostępnymi od ręki.

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

hydraulik Włodarzewska »

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

hydraulik warszawa wlochy,
spłuczki podtynkowe koło,
jak zdemontować przycisk spłuczki geberit,
hydraulik Wilanów tanio,
hydraulik praga,
hydraulik Wola tanio,
geberit serwis warszawa,
czarnomorska hydraulika,
podłączenie ciepłej wody do pralki,
naprawa baterii jednouchwytowej,
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naprawa baterii jednouchwytowej,
hydraulik targówek,
spłuczka cieknie jak naprawić,
spłuczka tece,
schemat spłuczki podtynkowej,
dzwon do spłuczki cena,
zawór do spłuczki wc,
jak naprawić spłuczkę wlochy.

     

hydraulik wlochy opinie

serwis koło z wloch
24-04-2021

 „Strzał w 10 to mało powiedziane ! Całość szybko, sprawnie i profesjonalnie. Niezawodny w swoim
fachu. Profesjonalna usługa, świetny kontakt, polecam :)”

Jarosław

(5/5):  5 
1

haut spluczki
14-04-2021

 „Czytałam wcześniejsze opinie przed telefonem i sprawdziły się w 100%. Praca wykonana fachowo,
rzetelnie i bardzo sprawnie. Od razu wiedział, gdzie jest problem i zaproponował rozwiązanie. Dodatkowo wymienił

uszczelki pod zlewem. Ten fachowiec jest bardzo dobry i bardzo go polecam.”

Katarzyna na wlochach

(5/5):  5 
1

naprawa spluczki we włochach
11-04-2021

 „Sprawna wymiana zaworu od spłuczki oraz montaż stałego złącza do toalety. Osoba kompetentna i
konkretna. Zdecydowanie polecam p. Hydraulika!”

dzwoń! 737899244
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konkretna. Zdecydowanie polecam p. Hydraulika!”

Krystyna wawa

(5/5):  5 
1

pralka z podłączeniem ciepłej wody
04-03-2021

 „Bardzo profesjonalnie podłączył pralkę w łazience ;) Praca została wykonana profesjonalnie i
niesamowicie szybko. Pełny profesjonalizm, szybko wykonana usługa. Zdecydowanie polecam usługi hydrauliczne pana

hydraulika.”

Mateusz z Włoch

(5/5):  5 
1

dobry hydraulik Tece
02-03-2021

 „Usterka telefonicznie zdiagnozowana. Pan był bardzo uprzejmy i szybko załatwił sprawę.
Błyskawicznie naprawił usterkę. Polecam bardzo usługi pana. Wszystko elegancko, szybko i profesjonalnie. Konkretni

ludzie, polecam. Pozdrawiam ; )”

Marcin

(5/5):  5 
1

zawór spustowy koło
20-02-2021

 „Zadzwoniłem awaryjnie bo zawór zaczął przeciekać. Jak Pan przyjechał to pełny profesjonalizm.
Pan hydraulik to bardzo solidny i kulturalny hydraulik. Profesjonalnie zgodnie z rzemiosłem. Szybko, fachowo i

skutecznie - polecam.”

Szymon na Włochach

(5/5):  5 
1

wąż odpływowy do pralki
jak naprawic spluczke podtynkowa Mepa
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jak naprawic spluczke podtynkowa Mepa
friatec części zamienne

usługa hydrauliczna we włochach
wąż spustowy do pralki

«  ‹  2  3  4  5  6  ›  »

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

 Hydraulik Warszawa Włochy
Hynka 7, 02-149 Warszawa, mazowieckie

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

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