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hydraulik Wawer tanio
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 sa ludzie którym przychodzi to łatwo.
Po prostu róbmy to na czym się znamy, a tego czego nie umiemy zostawmy fachowcom.
Autor opinii: RADOSŁAW Z WARSZAWY Z WAWRA
Data napisania opinii: 02-02-2016
Średnia ocena (5/5):
Najlepsza: 5
Wszystkich opinii produktu: 1
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Zakres usług hydraulicznych na Wawrze:
Ostatnie pytania klientów o usługi hydrauliczne na Warszawie Wawrze i innych ulicach Wawra:
hydraulik warszawa wawer,
zawor spluczki,
zawór spustowy do spłuczki geberit,
uszczelki do baterii kuchennych,
spłuczka pod zabudowe,
uszczelka dolnopłuka,
spłuczka szwab,
mini pralki automatyczne,
uszczelka w kranie,
zabudowa geberitu,
zawór spłuczki wc,
geberit spłuczka podtynkowa naprawa,
naprawa spłuczki cena,
cieknący geberit,
naprawa baterii,
zapchany zlew,
jak naprawić spłuczkę wawer.
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podłączanie pralki

04-07-2016

„Pan zrobił mi podłączanie pralki. Jestem zadowolony z usługi. Dziękuję!”
Szymon w wawie na Wawrze
(5/5):

5
1

zawór spustowy do spłuczki
19-06-2016

„Miałam problem bo zepsuł się zawór spustowy do spłuczki. Hydraulik poradził sobie świetnie z
problemem. Bardzo polecam tego pana. Usługi przez niego świadczone są na najwyższym poziomie! Czysty
profesjonalizm i fachowość. Dziękuję!!!”
Nina wawa wawer
(5/5):

5
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wymiana baterii umywalkowej
02-06-2016

„Potrzebna mi była bardzo szybka wymiana baterii umywalkowej. Na dniach mieli wprowadzać się
nowi lokatorzy i chciałem przygotować mieszkanie. Trafiłem do pana i jestem mega zadowolony. Świetny kontakt,
szybkie terminy, krótki czas realizacji. Usługa przebiegła w miłej atmosferze. Jestem bardzo pozytywnie zaskoczony,
że przez internet znalazłem tak dobrego fachowca.”
Marcin z warszawy z wawra
(5/5):

5
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spłuczka
26-05-2016

„Ja chciałam pochwalić tego pana. Jest najlepszym naprawiaczem i kiedy spłuczka przestała działać
wiedziałam, że nic z tego tylko dzwonić po tego pana. Pan jest pewniakiem. Przyjeżdża o czasie, ma zapas części i
wszystkie narzędzia. Nie bierze drogo, po jego wizycie jest ok. Wszystko czyściutko i schludnie.”
Karolina z Wawy na Wawrze
(5/5):
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naprawa wc
04-05-2016

„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 w warszawie Wawer
(5/5):
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naprawa baterii
07-04-2016

„naprawa baterii mnie czekała, tzn, wymiana baterii. 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 z Wawy Wawer
(5/5):
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wymiana baterii wannowej
odpływ do pralki
montaż baterii
wąż do pralki z zabezpieczeniem
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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 Ta
Śródmieście,
hydraulik
Targówek,
strona używa
ciasteczek
hydraulik Ursus, hydraulik Ursynów, hydraulik Wawer, hydraulik Wesoła, hydraulik Wilanów,
hydraulik
Włochy,(cookies),
dzięki którym nasz serwis może działać
hydraulik Wola, hydraulik Żoliborz.
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