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

spłuczka w toalecie Wawer
25-08-2020

 „Korzystałem z usług tego pana. Bardzo rzetelny hydraulik, przyjechał jeszcze tego samego dnia,
którego telefonowałem. Z usterką uwinął się bardzo szybko. Na pewno skorzystam jeszcze z usług tego pana.

Dziękuję, z czystym sumieniem polecam i pozdrawiam.”

Krystian na Wawrze

(5/5):  5 
1

syfon do odpływu pralki
16-08-2020

 „Jestem bardzo zadowolony z usługi pana. Hydraulik skutecznie podłączył syfon. Punktualny,
rzetelny i bardzo kontaktowy. Takich fachowców nam trzeba! Prawdziwy fachowiec - zawsze punktualny, rzeczowy i

niezawodny. Bez zbędnych narzekań i udziwnień. Polecam!”

Filip

(5/5):  5 
1

hydraulik KK Pol
14-07-2020

 „Szybciutko odebrany tel i błyskawiczny przyjazd do usterki. Problem w wielkim skrócie był w tym,

dzwoń! 737899244
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 „Szybciutko odebrany tel i błyskawiczny przyjazd do usterki. Problem w wielkim skrócie był w tym,
że woda ze spłuczki ciągle ciekła. Szybki kontakt, usługa wykonana bez zastrzeżeń. Pełna punktualność i rzetelne

podejście do tematu. Raz jeszcze dziękuję, jest pan człowiekiem o wielkim sercu. Gorąco polecam usługi pana
hydraulika!”

Bogusław na wawie

(5/5):  5 
1

bateria wannowa naprawa
07-06-2020

 „Dobry kontakt, szybkie podjęcie zlecenia, fachowe wykonanie usługi. Punktualny, sumienny i
rzetelny, dobry fachowiec. Szybki dojazd i usunięcie usterki. Pan hydraulik to świetny fachowiec z dużym

doświadczeniem. Polecam usługi pana hydraulika każdemu, kto szuka hydraulika.”

Nadia na Wawie wawer

(5/5):  5 
1

naprawa spłuczki Valsir
02-05-2020

 „Szybko i sprawnie załatwienie nawet awaryjnej sytuacji. Hydraulik przyjechał do nas i problem
został rozwiązany w 45 minut. Wszystko wykonane fachowo i solidnie. Korzystaliśmy wcześniej z usług pana

hydraulika. Lepiej być nie mogło, polecam.”

Ewelina z warszawy

(5/5):  5 
1

głowice do baterii kuchennych
18-04-2020

 „Awaria baterii kuchennej. Pan hydraulik uratował mnie, bo jako jedyny zgodził się przyjechać.
Pełen profesjonalizm pana hydraulika - na miejscu awarii punktualnie zgodnie z ustaleniami pojawił się hydraulik.

Zepsuta stara bateria została zamontowana w kilka minut. Jestem zadowolony z jakości wykonanej usługi. Zapłaciłem
tyle ile było ustalone przed wykonaniem zlecenia. Wymiana kranu w kuchni wykonana fachowo i tanio polecam.”

Radosław z wawy na Wawrze

(5/5):  5 
1
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serwis spluczek Werit
kurki do baterii

naprawa zaworu spłuczki Friatec
pomoc hydrauliczna z wawra
spłuczka nie zamyka wody

«  ‹  3  4  5  6  7  ›  »

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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