
hydraulik Warszawa Żoliborz
Jeśli szukacie solidnej i odpowiedzialnej firmy
hydraulicznej, jeżeli potrzebny jest hydraulik Żoliborz komentarze 3 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

pływak w spłuczce
09-11-2020

 „Od nas 5 gwiazdek. Fachowiec zna się super na swojej robocie. Szybko, terminowo, sprawnie i
miło za rozsądne pieniądze. Bez naciągania. Polecam pana hydraulika - dobrego człowieka i niezawodnego fachowca

:) Z całego serca polecam !”

Eliza

(5/5):  5 
1

nie leci woda do spłuczki z żoliborza
05-11-2020

 „Pan hydraulik odebrał telefon za pierwszym razem, a usterkę naprawił solidnie. Podjechał do
mnie w 35 min od zamówienia usługi. Sprawnie realizuje przekazane mu zlecenie, cechując się profesjonalizmem i

rzetelnością. Reakcja była natychmiastowa. Naprawa trwała może 15 minut, super sprawnie i czysto. Plus również za
dobrą cenę. Stanowczo polecam.”

Wiktor

(5/5):  5 
1

994.217.00.0
26-10-2020
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 „Oczywiście pozytywny komentarz. Szybko, sprawnie, tylko terminy długie, bo każdy chce pana,
aby pomógł :) Bardzo fachowa obsługa w miłej atmosferze. Oczywiście zawór pasował i rzeczywiście wymiana była

bezproblemowa. Profesjonalista w każdym calu. Problem rozwiązany szybko i sprawnie. Teraz spłuczka się nie zacina
i działa. Warto polecać takie firmy.”

Ewelina na Wawie

(5/5):  5 
1

pewny hydraulik Roca
17-10-2020

 „Usługa na osiedlu. Pierwszy fachowiec, który był wręcz przed umówionym czasem. Pełen
profesjonalizm i świetna robota. Uczciwie i fachowo naprawił mi wszystkie usterki. Doradztwo i wykonanie instalacji

w łazience. Szczerze polecam tego fachowca.”

Łucja na Wawie z żoliborza

(5/5):  5 
1

spłuczka mechanizm
10-10-2020

 „Jest z nim kontakt, odpowiada na telefony i smsy. Super, bardzo terminowy pan hydraulik,
korzystamy zawsze gdy potrzeba i jeszcze nigdy się nie zawiedliśmy :) Wszystko bardzo profesjonalnie. Od momentu

wykonania telefonu do przyjazdu czekałem tylko godzinę. Z całego serca polecam firmę w 100% !”

Johny z żoliborza

(5/5):  5 
1

budowa zaworu napełniającego spłuczki
09-10-2020

 „Pan hydraulik podjął się zadania, gdzie inni nawet nie chcieli spróbować. Jego porada była szybka
i skuteczna i do tego nie było problemu z ustawieniem terminu do naprawy zaworu! Pan hydraulik bardzo uprzejmy i

konkretny fachowiec. Wszystko jest szybkie i wydajne. Zna się na swoim fachu. Panu zajęło to dosłownie minutę.
Zapisuje sobie numer i będę polecała ludziom w potrzebie.”

Zofia Zoliborz

(5/5):  5 
1
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serwis spluczek Geberit
spłuczka zabudowana

cieknąca spłuczka podtynkowa Schwab
dolnopłuk koło

syfon zmywarka

«  ‹  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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