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

wąż odpływowy do pralki
25-01-2021

 „Firma usunęła stary i założyła nowy wąż w oka mgnieniu. Polecam usługi tej firmy. Pan to
prawdziwa "złota rączka". Dziękuję raz jeszcze za miłą współpracę i z czystym sumieniem -polecam w 100 %!!!”

Natalia na Warszawie Włochy

(5/5):  5 
1

jak naprawic spluczke podtynkowa Mepa
02-01-2021

 „Fachowo i profesjonalnie. Sprawne zdiagnozowanie i usunięcie rozszczelnienia bez ingerencji w
płytki. Pan uratował mi życie. Pan po sobie posprzątał (miał nawet własne worki). Panie hydrauliku, dziękuję. Bardzo

polecam serwis!”

Bogumiła Włochy

(5/5):  5 
1

friatec części zamienne
25-12-2020

 „Warszawa to duże miasto więc przypuszczałem, że nie będzie problemu ze znalezieniem dobrego
fachowca. Pan hydraulik pomógł mi ekspresowo na chwilę przed wyjazdem na urlop. Szybki dojazd i profesjonalna

dzwoń! 737899244
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fachowca. Pan hydraulik pomógł mi ekspresowo na chwilę przed wyjazdem na urlop. Szybki dojazd i profesjonalna
naprawa. W kontakcie do późnych godzin wieczornych. Solidny fachowiec godny polecenia w 100 %.”

Marek na wawie z wloch

(5/5):  5 
1

usługa hydrauliczna we włochach
21-12-2020

 „Człowiek naprawdę znający się na swoim fachu. Jeżeli chodzi o fachowość bardzo precyzyjny i
solidny. Szybciutki termin, bardzo miły kontakt i przede wszystkim bardzo sprawne załatwienie sprawy za uczciwe
pieniądze! Nie naciągają klienta na niepotrzebne koszty. Świetny fachowiec, rzetelny i szybko działający. Szczerze

polecam!!”

Przemysław wawa we Włochach

(5/5):  5 
1

wąż spustowy do pralki
16-12-2020

 „Pan hydraulik przyjechał zgodnie z umówionym terminem ocenił usterkę i umówił się na następny
dzień. Powiedział, że się tym zajmie. Chcący naprawdę pomoc a nie tylko odklepać prace. Pełen profesjonalizm i
punktualność. Pan hydraulik nie nadużywał mojej niewiedzy celem naciągnięcia na dodatkowe koszta. Pogotowie
hydrauliczne zawsze służy pomocą. Nie są tani ale jaka jakość taka cena. Bardzo polecam - solidnie i sprawnie.”

Agnieszka z Włoch

(5/5):  5 
1

cieknący geberit jak naprawić na włochach
19-11-2020

 „Bardzo solidnie wykonana robota, dobre ceny. Doskonały fachowiec o dużym doświadczeniu, ale
także świetnie zorganizowany przedsiębiorca. Wszystko sprawnie, szybko, bezproblemowo. Na pewno w przyszłości

zwrócę się o pomoc. Szczerze polecam, zadowolenie gwarantowane :)”

Żaneta we Wlochach

(5/5):  5 
1
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podłączenie zmywarki do ciepłej wody
serwis spłuczki podtynkowej na włochach
hydraulika adaptor do baterii wannowej

syfon odpływowy do pralki
sprawdzony hydraulik Friatec

«  ‹  3  4  5  6  7  ›  »

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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