
hydraulik Warszawa Żoliborz
Jeśli szukacie solidnej i odpowiedzialnej firmy
hydraulicznej, jeżeli potrzebny jest hydraulik Żoliborz komentarze 13 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

kran bateria
22-03-2016

 „zadzwonilam do tego pana ponieważ kran bateria wymagała wymiany. Kupiłam nową baterię wg
wskazówek Pana. Hydraulik ją sprawnie wymienił działa jak należy. Dziękuję bardzo serdecznie!”

Róża w warszawie na zoliborzu

(5/5):  5 
1

zawór spustowy spłuczki cersanit
04-03-2016

 „Człowiek myśli, że jak ma nowe, nowoczesne to będzie służyło zawsze. Tak się jednak nie dzieje.
Miałam problem z pewnym elementem w mojej toalecie, a mianowicie zawór spustowy spłuczki cersanit nie działał
już od jakiegoś czasu. Nie była to komfortowa sytuacja dla wszystkich domowników. Znalazłam pana hydraulika w
internecie, przyjechał naprawił - działa!!!! Żałuję tylko jednego, że tak długo męczyliśmy się z usterką. Proszę

Państwa nie warto czekać! Dzwoncie od razu po fachową pomoc.”

Laura warszawa Żoliborz

(5/5):  5 
1

syfon odpływowy do pralki
01-03-2016

dzwoń! 737899244
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 „Hydraulik instalował mi syfon odpływowy do pralki. Pracę wykonał bardzo szybko, wszystko działa
jak należy. Polecam!”

Daniel w Warszawie na Żoliborzu

(5/5):  5 
1

zawór kulowy do pralki
27-02-2016

 „Mój zawór kulowy do pralki nie działał prawidłowo. Nr do hydraulika dostałam od koleżanki z
pracy. Zadzwoniłam i jeszcze tego samego dnia Pan był u mnie i uporał się z problemem. 100% pozytyw!!!”

Marta z Warszawy zoliborz

(5/5):  5 
1

zawór spłukujący do wc
04-02-2016

 „Zawór spłukujący wc zepsuł się totalnie. Ja nie mam zdolności technicznych, a wyjeżdżałem do
Niemiec i nie mogłem zostawić mieszkania z awarią. Na szczęście pan hydraulik miał wolny termin i przyjechał do
mnie jeszcze tego samego dnia - normalnie uratował mi życie. Spokojnie mogłem wyjechać. Znów jestem w Polsce

zawór spłukujący do wc działa bez zarzutu. Cenię ludzi, którzy mają solidny fach w rękach i go umiejętnie
wykorzystują bez ściemy. Polecam tego pana hydraulika ja na pewno skorzystam.”

Paweł z wawy na żoliborzu

(5/5):  5 
1
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Przekaż hydraulikowi, który wykonywał usługę opinię, komentarz. Zostanie ona opublikowana na stronie internetowej.
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 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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