
hydraulik Warszawa Wawer
Jeśli szukacie solidnej i odpowiedzialnej firmy
hydraulicznej, jeżeli potrzebny jest hydraulik Wawer komentarze 3 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,
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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

sprawdzony hydraulik Schwab
02-05-2021

 „Pan przyjechał i zajął się wymianą zaworu Schwab. Solidny i słowny. Koszty znałem już przez
telefon. Facet ogarnął temat w 30min perfekcyjnie! Nic tylko polecać. Pozdrawiam:-)”

Szymon

(5/5):  5 
1

odpływ pralki z zaworem zwrotnym
15-04-2021

 „Pan, który mnie odwiedził był bardzo miły. Zna się naprawdę na tej pracy. Polecam pana
hydraulika, szybko i sprawnie zainstalował nowy odpływ, dostałam również gwarancję na wykonaną usługę.”

Malgorzata Wawer

(5/5):  5 
1

naprawa dolnopłuka Valsir
09-03-2021

 „Bardzo dobry instalator i hydraulik w Warszawie. Po umówieniu się telefonicznie, fachowiec
przyjechał w ciągu 24 godzin. Naprawił a cena za usługę była naprawdę racjonalna. Potrzebny był zakup niezbędnych

elementów. Co więcej sam zakupił części potrzebne do naprawy. Ceny zawsze do negocjacji ;) Wszystko szybko i

dzwoń! 737899244
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elementów. Co więcej sam zakupił części potrzebne do naprawy. Ceny zawsze do negocjacji ;) Wszystko szybko i
tanio. Zdecydowanie polecam pana.”

Wioleta na wawrze

(5/5):  5 
1

montaż baterii łazienkowej
23-02-2021

 „Panowie pierwsza klasa. Super szybki serwis. Panowie punktualni i uprzejmi. Na pewno jeszcze
wrócę do tej firmy jeśli zajdzie taka potrzeba. Szczerze polecam usługi tych fachowców.”

Aria Wawer

(5/5):  5 
1

serwis spluczek Friatec
19-01-2021

 „Usługa naprawy spłuczki Friatec wraz z dodatkową instalacją hydrauliczną wykonana ekspresowo i
solidnie. Nie jest to ostatnia współpraca, tak czuję. ?. Na pewno będziemy korzystać z pana usług. Bardzo polecam

usługi pana.”

Przemyslaw

(5/5):  5 
1

zawór spłuczki cersanit
08-01-2021

 „Z przyjemnością zamieszczam tę opinię. Pan hydraulik zjawił się u nas w oka mgnieniu. Znalazł dla
mnie czas i naprawił usterkę. Polecam gorąco, krótki czas oczekiwania na pana (wczoraj telefon dzisiaj usługa). Poza
tym sympatyczny człowiek z dużą kulturą osobistą. Z czystym sumieniem polecam tę firmę do prac hydraulicznych.”

Janka

(5/5):  5 
1

mechanizm spustowy spłuczki koło Jomo
geberit cieknie woda
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geberit cieknie woda
tani hydraulik na wawrze

spluczka kompaktowa przecieka
zawór do spłuczki

«  ‹  1  2  3  4  5  ›  »

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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