
hydraulik Warszawa Wawer
Jeśli szukacie solidnej i odpowiedzialnej firmy
hydraulicznej, jeżeli potrzebny jest hydraulik Wawer komentarze 15 to trafiliście pod dobry adres bo nasi hydraulicy
na Warszawie Wawrze świadczą usługi hydrauliczne praktycznie od ręki.

Nasz zespół to sami wyspecjalizowani, solidni hydraulicy Wawer posiadający kilkunastoletnie doświadczenie w branży
hydraulicznej. Obszarem naszych usług hydraulicznych obejmujemy cała Warszawę a w szczególności dzielnice Wawer
i Miedzeszyn, Międzylesie, Aleksandrów,

Naszą specjalizacją jest:

serwis spłuczek Warszawa,
naprawa spłuczki podtynkowej wawer,
wymiana baterii łazienkowych i kuchennych,
podłączenie pralek i podłączenie zmywarek,
awaria wody ursynów,
odpływ pralki,
zestaw podtynkowy koło cieknie woda,
odkamienianie spłuczki wc,
jak usunąć kamień ze spłuczki,
serwis spluczki podtynkowej Wawer.

Dysponujemy oryginalnymi częściami wymiennymi dostępnymi od ręki.

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

hydraulik Patriotów »

Zakres usług hydraulicznych na Wawrze:
Ostatnie pytania klientów o usługi hydrauliczne na Warszawie Wawrze i innych ulicach Wawra:

hydraulik warszawa wawer,
wymiana zaworu spustowego,
kran do pralki,
zawór kulowy do pralki,
budowa kranu kuchennego,
spłuczka podtynkowa tece naprawa,
hydraulik sadyba warszawa,
pralka pod zlewem,
pralka bosch,
naprawa spłuczek w toalecie - warszawa ursynow,

HYDRAULIK WAWER KOMENTARZE 15
USŁUGI HYDRAULICZNE NA WAWRZE

NA WARSZAWIE WAWRZE

737899244

O NAS  OPINIE  KONTAKT

https://hydraulikwawer.waw.pl
tel:+48737899244
https://hydraulikwawer.waw.pl#hydraulik-wawer
https://hydraulikwawer.waw.pl#hydraulik-wawer-opinie
https://hydraulikwawer.waw.pl#hydraulik-wawer-kontakt
https://hydraulikwawer.waw.pl/images/hydraulik-wawer.jpg
https://naprawaspluczki.pl/
tel:+48737899244
https://hydraulikwawer.waw.pl/hydraulik-wawer-patriotow.html


naprawa spłuczek w toalecie - warszawa ursynow,
zawór spustowy do spłuczki podtynkowej kolo napraw,
serwis haut,
spluczka haut up,
podłączenie pralki,
cieknące krany,
spłuczka cersanit instrukcja montażu,
jak naprawić spłuczkę wawer.

     

hydraulik wawer opinie

naprawa wc
23-06-2016

 „Jak naprawa wc to tylko ten hydraulik wawer! Cudowny fachowiec, jakich ze świecą szukać, na całe
szczęście jest jeszcze młody więc nie grozi nam, że pójdzie na emeryturę. Na pierwszy rzut oka widać, ze ma to coś.
Wie co robi, nie waha się, żadna spłuczka nie jest mu obca. Byłem rad mieć Pana pod swoim dachem i zapewne jak

życie znam, nie raz jeszcze będę dzwonił i błagał o pomoc:)”

Władysław Wawa w wesolej

(5/5):  5 
1

naprawa baterii
09-05-2016

 „Jeśli potrzebują Państwo hydraulika to lepiej nie mogli Państwo trafić. Piszę tutaj bo sama
wcześniej miałam problemy ze znalezieniem kogoś kto na serio zna się na rzeczy, a nie udaje hydraulika. Pan
wykonał u mnie naprawy baterii. Jestem pozytywnie zaskoczona sprawną pracą tego pana, szybkością działania

starannością wykonania oraz ceną. Dziękuję ślicznie!”

Weronika na Warszawie w wesolej

(5/5):  5 
1

wymiana baterii wannowej

dzwoń! 737899244
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22-04-2016

 „Jak już się coś sypie, to już po kolei. Najpierw problem z elektryką, potem z zamkiem w drzwiach
a na koniec bateria wannowa. Skonsultowałam z hydraulikiem telefonicznie problem, wysłałam zdjęcia poglądowe,

okazało się, że nie ma reanimować, trzeba wymieniać. Szybka wizyta w supermarkiecie i jeszcze tego samego
popołudnia wymiana baterii wannowej została zrobiona. Cały czas wszystko działa, nic nie przecieka - więc wygląda

na to, że robota wykonana dobrze. Polecam.”

Antonina warszawa z wesolej

(5/5):  5 
1

odpływ do pralki
10-04-2016

 „Hydraulik robił mi odpływ do pralki. Wszystko ok. Jeszcze raz dziękuję. Solidnie, terminowo,
profesjonalnie. Fachowiec punktualny i profesjonalny. Wszystko w porządku, szybko i sprawnie. Polecam w 100 %”

Izabela

(5/5):  5 
1

montaż baterii
02-03-2016

 „Hydraulik robił u mnie montaż baterii. Robota poszła mu jak z płatka! Jestem rad, że Pana
znalazłem i skorzystałem z tej usługi. Zapisałem sobie w notesie telefon do Pana i przy najbliższej okazji na pewno

skorzystam. Ludzie dzwońcie tutaj na prawdę warto!”

Czesław

(5/5):  5 
1

hydraulik Wawer tanio
07-02-2016

 „Chciałem podziękować panu za ekstra robotę, polecam hydraulik Wawer tanio i solidnie. Przy
następnej awarii już nawet nie będę się zastanawiać tylko jak w dym do pana będę dzwonić. Druga sprawa, że nie
będę sam brał się za robotę jak widzę, że są ludzie, którym przychodzi to łatwo. Po prostu róbmy to na czym się

znamy, a tego czego nie umiemy zostawmy fachowcom.”

Radosław na Warszawie

(5/5):  5 
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(5/5):  5 
1

wąż do pralki z zabezpieczeniem

«  ‹  13  14  15  16  ›  »

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

 Hydraulik Warszawa Wawer
Korkowa 29, 04-502 Warszawa, mazowieckie

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

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