
hydraulik Warszawa Żoliborz
Jeśli szukacie solidnej i odpowiedzialnej firmy
hydraulicznej, jeżeli potrzebny jest hydraulik Żoliborz komentarze 4 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

serwis spluczek Geberit
05-08-2020

 „??? Hydraulik umawia się na konkretną godzinę. Pełny profesjonalizm i uczciwość. Dobry
fachowiec. Pomógł mi podczas serwisu spłuczki Geberit, polecam.”

Cezary na wawie Żoliborz

(5/5):  5 
1

spłuczka zabudowana
09-07-2020

 „Kontakt i współpraca z nim to czysta przyjemność. Ocenił usterkę i umówił się na następny dzień.
Co najważniejsze był bardzo tani. Problem został naprawiony 15:20. Na pewno ponownie skorzystam ponownie z

usług tej firmy. Jak najbardziej polecam usługi.”

Dorota z warszawy

(5/5):  5 
1

cieknąca spłuczka podtynkowa Schwab
06-06-2020

 „Fachowość, rzetelność, dokładność, punktualność to moim zdaniem cechy idealnego hydraulika.
Kompetentna, starająca się rozwiązać każdy problem kupującego obsługa. Gorąco polecam usługi pana hydraulika.

dzwoń! 737899244
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Kompetentna, starająca się rozwiązać każdy problem kupującego obsługa. Gorąco polecam usługi pana hydraulika.
5/5.”

Julia

(5/5):  5 
1

dolnopłuk koło
17-03-2020

 „Bardzo szybki czas realizacji usługi oraz dokładność jej wykonania. Tak powinna wyglądać każda
usługa. Wszystko wykonane fachowo i solidnie. ?? Dodatkowo wytłumaczył w czym tkwił problem oraz powiedział co

zrobić aby mu zapobiegać. Dziękuję za miłą współpracę. Zdecydowanie polecam firmę.”

Lena z Warszawy z Żoliborza

(5/5):  5 
1

syfon zmywarka
25-02-2020

 „Praca wykonana profesjonalnie, rzetelnie, terminowo i sprawnie. Super obsługa i ekspresowa.
Serdecznie dziękuje i zdecydowanie polecam.”

Fabian

(5/5):  5 
1

części do spłuczek geberit
25-01-2020

 „Bierze za swoją usługę pełną odpowiedzialność i zapewnia gwarancję na wykonane prace. Wymiana
przebiegła bez problemów. Nawet jeżeli tym problemem jest cieknąca spłuczka :) Gorąco polecam :)”

Sabina na warszawie z Żoliborza

(5/5):  5 
1

spłuczka sie nie napełnia z Zoliborza
friatec spłuczka

instalatorstwo Friatec
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instalatorstwo Friatec
mocowanie baterii wannowej

cieknie woda ze spłuczki podtynkowej

«  ‹  2  3  4  5  6  ›  »

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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