
hydraulik Warszawa Żoliborz
Jeśli szukacie solidnej i odpowiedzialnej firmy
hydraulicznej, jeżeli potrzebny jest hydraulik Żoliborz komentarze 6 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

wymiana uszczelki w spłuczce podtynkowej
19-09-2019

 „Jestem bardzo zadowolony z szybkiej reakcji, dobrej komunikacji i realizacji usługi w łazience.
Bardzo dobry, rzetelny fachowiec. Pełen profesjonalizm. Po naprawie bez bałaganu. Mogę z cala pewnością poleci ta

firmę.”

Lukasz na warszawie z Żoliborza

(5/5):  5 
1

zabudowana spłuczka Valsir
12-09-2019

 „Nie trzeba było czekać. Wszystko sprawnie. Wszystko zostało zrealizowane. Zadzwonił później
dowiedzieć się czy udało się uruchomić i czy wszystko w porządku. Tylko 5 gwiazdek dla nich to naprawdę za mało.

Dziękujemy za pomoc i polecamy innym.”

Daniel na zoliborzu

(5/5):  5 
1

spłuczka podtynkowa koło regulacja
28-08-2019

 „Dziękuję za fachową i solidną pracę! Idealnie i kreatywnie poradzili sobie z dosyć skomplikowaną

dzwoń! 737899244

tel:+48737899244
https://hydraulikzoliborz.waw.pl/wymiana-uszczelki-w-spluczce-podtynkowej.html
https://hydraulikzoliborz.waw.pl/zabudowana-spluczka-valsir.html
https://hydraulikzoliborz.waw.pl/spluczka-podtynkowa-kolo-regulacja.html


 „Dziękuję za fachową i solidną pracę! Idealnie i kreatywnie poradzili sobie z dosyć skomplikowaną
awarią i przeróbką po fuszerce poprzedników. Cena za usługę bez zastrzeżeń do przyjęcia. Pan hydraulik uratował

mi życie. Tanio, szybko i co najważniejsze skutecznie, polecam.”

Władysława żoliborz

(5/5):  5 
1

budowa spłuczki podtynkowej koło haut
21-08-2019

 „Bardzo miły pan hydraulik pomógł mi bardzo. Zna się na swojej robocie! Bardzo uprzejmy,
zadzwonił z informacją o której będzie i słowa dotrzymał. Nie ma sensu się rozpisywać mogę jedynie potwierdzić

poprzednie pozytywne opinie. Gorąco polecam usługi pana.”

Edyta na warszawie Żoliborz

(5/5):  5 
1

zawór napełniający do spłuczki koło
07-08-2019

 „Skorzystałem z pomocy tego hydraulika z Warszawy. Szybko i sprawnie naprawione zostały 2
spłuczki podtynkowe. Bardzo uprzejmy i komunikatywny - słowem dobry fachowiec. Plus za dodatkowe cenne uwagi.
Polecam, profesjonalna firma szybko, sprawnie i bardzo dokładnie. Jeżeli chodzi o usługi hydrauliczne w Warszawie

to ta firma bije na głowę wszystkie inne! Zdecydowanie polecam w razie nagłych awarii.”

Mieczysław warszawa

(5/5):  5 
1

naprawa cieknącego kranu
19-07-2019

 „Rzeczowa profesjonalna analiza i ocena problemu do naprawy. Po kontakcie telefonicznym pan
zjawił się bardzo szybko. Szybko, rzetelnie, miła obsługa, sprawnie, punktualnie. Bardzo dziękuję i polecam

innym!!!”

Magdalena na wawie z zoliborza

(5/5):  5 
1
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jak działa spłuczka na zoliborzu
bateria prysznicowa z mieszaczem

usługa hydrauliczna Koło
przeciekająca spłuczka

zawor spustowy regulacja geberit

«  ‹  4  5  6  7  8  ›  »

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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