
hydraulik Warszawa Żoliborz
Jeśli szukacie solidnej i odpowiedzialnej firmy
hydraulicznej, jeżeli potrzebny jest hydraulik Żoliborz komentarze 2 to trafiliście pod dobry adres bo nasi hydraulicy
na Warszawie Żoliborzu świadczą usługi hydrauliczne praktycznie od ręki.

Nasz zespół to sami wyspecjalizowani, solidni hydraulicy Żoliborz posiadający kilkunastoletnie doświadczenie w branży
hydraulicznej. Obszarem naszych usług hydraulicznych obejmujemy cała Warszawę a w szczególności dzielnice
Żoliborz i Sady Żoliborskie, Stary Żoliborz, Marymont Potok,

Naszą specjalizacją jest:

serwis spłuczek Warszawa,
naprawa spłuczki podtynkowej zoliborz,
wymiana baterii łazienkowych i kuchennych,
podłączenie pralek i podłączenie zmywarek,
geberit serwis warszawa,
zawór do zmywarki,
kiwa spłuczka podtynkowa,
wymiana zaworu napełniającego,
cersanit zawór spustowy,
naprawa spłuczki Żoliborz.

Dysponujemy oryginalnymi częściami wymiennymi dostępnymi od ręki.

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

hydraulik Mickiewicza »

Zakres usług hydraulicznych na Żoliborzu:
Ostatnie pytania klientów o usługi hydrauliczne na Warszawie Żoliborzu i innych ulicach Żoliborza:

hydraulik warszawa zoliborz,
głowica do baterii umywalkowej,
spłuczka do kibla,
wymiana pływak geberit,
wymiana spłuczki wc nie podaje wody,
grohe jak rozebrać spluczke,
spłuczka podtynkowa sanit n aprawa,
geberit int. 7074-98,
awaria spluczki podtynkowej cersanit,
uszczelka dzwonu spłuczki,
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uszczelka dzwonu spłuczki,
wymiana zaworu pływakowego w gebericie,
pokrywa zbiornika spłuczki kompaktu wc cersanit,
naprawa baterii,
wymiana zaworu spustowego w spłuczce,
części do spłuczek geberit,
baterie tres,
jak naprawić spłuczkę zoliborz.

     

hydraulik zoliborz opinie

spłuczka tece regulacja
10-08-2021

 „Mega profesjonalnie! Super obsługa i ekspresowa. Panowie mili i znają się na swoich fachu.
Polecam, szybki serwis w rozsądnej cenie. W tym przypadku nie było to proste. Gorąco polecam firmę hydraulik

Warszawa.”

Marika Wawa z Zoliborza

(5/5):  5 
1

serwis spluczki Valsir
22-04-2021

 „Polecam i zachęcam do współpracy. Świetnie wykonana praca za uczciwe pieniądze. Jeszcze raz
polecam!!!”

Mirek z Wawy zoliborz

(5/5):  5 
1

cersanit podtynkowy nie pobiera wody
10-04-2021

 „Jedna z lepszych firm w Warszawie. Wcześniej inny hydraulik mocował się z odpływem ze 2h bez
powodzenia. Polecam każdemu pana :) Gdy już skorzystałem z jego usług inne numery wyrzuciłem do kosza. Szybko,

dzwoń! 737899244
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powodzenia. Polecam każdemu pana :) Gdy już skorzystałem z jego usług inne numery wyrzuciłem do kosza. Szybko,
sprawnie, sympatycznie, profesjonalnie. Z czystym sumieniem mogę tego hydraulika polecić.”

Borys z Żoliborza

(5/5):  5 
1

kolo podtynkowy mechanizm spustowy Wisa
18-03-2021

 „Szybko, miło i bardzo fachowo oraz uczciwie wykonana usługa. Hydraulika mogę polecić.”

Paweł na Zoliborzu

(5/5):  5 
1

dolnopłuk cersanit naprawa
17-03-2021

 „Dziękujemy za sprawne rozwiązanie problemu hydraulicznego! Rzadko korzystam z usług
hydraulika ale jak już coś się dzieje to nawet nie próbuję szukać innych fachowców. Gorąco polecam usługi pana

hydraulika.”

Miłosz

(5/5):  5 
1

mała zmywarka
13-12-2020

 „Pan mimo napiętego grafiku znalazł termin w sumie od ręki. Jestem bardzo zadowolony za szybką
realizację zlecenia i indywidualne podejście do klienta. Wszystko ok :) Baaardzo miły człowiek, który po wszystkim

sprząta po sobie. Nie poddaję się łatwo. Pełen profesjonalizm. Hydraulik którego z chęcią mogę polecić!”

Waldek z warszawy

(5/5):  5 
1

pływak w spłuczce
nie leci woda do spłuczki z żoliborza

994.217.00.0
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994.217.00.0
pewny hydraulik Roca
spłuczka mechanizm

«  ‹  1  2  3  4  5  ›  »

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

 Hydraulik Warszawa Żoliborz
Elbląska 67, 01-737 Warszawa, mazowieckie

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

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