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Odplyw zlewozmywaka

odpływ zlewozmywaka

 Odpływ zlewozmywaka - Usterka za pomocą
specjalistycznych urządzeń została bardzo szybko,
skutecznie, czysto i bezpiecznie usunięta. Ten pan co nas
obsługiwał jest sympatyczny. Bardzo dobry i szybki hydraulik, a usługa tego samego dnia – polecam!!!!

Autor opinii: BOGDAN NA WAWRZE

Polecam: naprawa spłuczki podtynkowej Friatec Tarchomin

Pozytywne: Pracowitość, Jakość, Działają szybko i fachowo, Pracownicy są wiarygodni, Uczciwość

Usługa: Serwis - Odpływ zlewozmywaka

Tagi: odpływ, zlewozmywaka

Data napisania opinii: 05-09-2021

Średnia ocena (5/5):  Najlepsza: 5 
Wszystkich opinii produktu: 1

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,
zawór spustowy do spłuczki podtynkowej kolo napraw,
serwis haut,
spluczka haut up,
podłączenie pralki,
cieknące krany,
spłuczka cersanit instrukcja montażu,
jak naprawić spłuczkę wawer.
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do spłuczki
20-04-2022

 „Szybko, sprawnie i w dobrej cenie. Fachowo i ekspresowo, a oprócz tego niedrogo !! Prawdziwi
fachowcy chwila moment i awaria zrobiona. Super kontakt, w tym wypadku tylko albo raczej aż telefoniczny. Wysoki

poziom usług. Ceny usług na bardzo dobrym poziomie. Cena adekwatna do zakresu naprawy. Polecam :)”

Mańka Wawa na wawrze

(5/5):  5 
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usługa hydrauliczna Friatec
05-03-2022

 „Pan przyjechał o umówionej porze. Dokonał naprawy porządnie i w przyjemnej atmosferze :) Miło
i szybko, ale przede wszystkim skutecznie! I to wszystko w jeden dzień! 100% satysfakcji tego u mnie dawno nie było.

Polecam usługi pana.”

Barbara wawa na Wawrze

(5/5):  5 
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naprawa spłuczki koło Jomo
16-02-2022

 „Usługi świadczone na najwyższym poziomie. Miałam do naprawy naprawdę starą spłuczkę Jomo.
Pan przyjechał o umówionej godzinie. Kompleksowa usługa od wykonania naprawy poprzez sprzątanie i

zabezpieczenie pozostałych elementów. Usługa wykonana perfekcyjnie. Z pełnym przekonaniem polecam korzystanie
z usług pana.”

Gosia z wawy

(5/5):  5 
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serwis spluczki Koło
03-02-2022

 „Bardzo szybkie i sprawne wykonanie usługi. Sympatyczny pan, fachowa robota za dobrą cenę.
Zdecydowanie polecam - oby więcej takich fachowców!”
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Zdecydowanie polecam - oby więcej takich fachowców!”

Zuza na wawrze

(5/5):  5 
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zawór pływakowy napełniający
15-01-2022

 „Wszystko na tak. Sprawnie wykonana praca, a pan hydraulik nie ogranicza się do wykonania
naprawy. Wiem, że w razie nagłych przypadków dzwonić będę do tego pana. Bardzo profesjonalny, kulturalny

człowiek. Pan hydraulik przyjechał punktualnie o umówionej godzinie. Serdecznie polecam pana jeżeli potrzebują
państwo pomocy hydraulicznej.”

Kuba na warszawie Wawer

(5/5):  5 
1

zawór napełniający do spłuczki podtynkowej KK Pol
13-01-2022

 „Szybka i profesjonalna obsługa. Panowie sumiennie i skrupulatnie oraz z zaangażowaniem dążyli
do usunięcia awarii. Panowie działają szybko, sprawnie i kompleksowo. Oby więcej tak uczciwych i rzetelnych

fachowców. Panowie, którzy mnie odwiedzili byli bardzo mili. Bardzo polecam, wszystko zostało naprawione szybko i
sprawnie!”

Nikola z Wawy

(5/5):  5 
1

zestaw naprawczy do baterii zlewozmywakowej
montaż zestawu podtynkowego Wawer

koło serwis warszawa
jak naprawić zawór napełniający w spłucze podtynkową koło

Wawer
geberyt kiwa cieknie
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 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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