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Spluczka do kompaktu

spłuczka do kompaktu

 Spłuczka do kompaktu - U mnie była zepsuta spłuczka
do kompaktu. Potrzebowałem kogoś kto poradzi sobie z
problemem raz a porządnie, bo nie mam czasu bawić się
w kolejnych fachowców. Kolega polecił mi tego pana i skorzystałem. Super, mega pozytyw. Super fachowiec, robota
na szóstkę!

Autor opinii: MILAN W WAWIE NA ZOLIBORZU

Polecam: naprawa spłuczek podtynkowych Grohedal Nadwiślanka

Pozytywne: Kompetentność, Pracownicy są wiarygodni, Fachowe przygotowanie, Szacunek do klienta

Usługa: Serwis - Spłuczka do kompaktu

Tagi: spłuczka, kompaktu

Data napisania opinii: 10-09-2016

Średnia ocena (5/5):  Najlepsza: 5 
Wszystkich opinii produktu: 1

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,
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.
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hydraulik zoliborz opinie

przedłużenie węża zmywarki
13-01-2022

 „Sprawna praca. Niewątpliwie zasługuje na najwyższą ocenę! Robił u nas instalację wodną.
Profesjonalna i błyskawiczna naprawa usterki. Wszystko zgodnie z tym, co było ustalane. Zadowolenie w 100%.

Gorąco polecam zna się na robocie.”

Franciszek wawa na żoliborzu

(5/5):  5 
1

geberit spłuczka cieknie
12-01-2022

 „Fachowcy byli profesjonalni, punktualni, kulturalni, wszystko ok. Po telefonie, hydraulik
przyjechał w tym samym dniu, punktualnie. Szybko i solidnie wykonana usługa tylko w czasie jednej wizyty. Cena

trakcyjna. Pan hydraulik wykonał usługę bardzo profesjonalnie kilkukrotnie upewniając się, że wszystko działa i nic
nie przecieka. Szczerze polecam pana, niewątpliwie zasługuje na najwyższą ocenę!”

Krzysztof z Żoliborza

(5/5):  5 
1

spluczka raz sie napełnia woda a raz nie Zoliborz
03-11-2021

 „Niekonwencjonalne podeście do sprawy pomogło rozwiązać spory problem. W mig pozbył się
problemu. Od dzisiaj z czystym sumieniem mogę polecać pana każdemu, kto zapyta o człowieka od hydrauliki :)”

Mikołaj

(5/5):  5 
1

przepychanie rur warszawa
03-11-2021

 „Konkretnie, bez naciągania, jakość usługi na bardzo wysokim poziomie. Pan hydraulik na
podstawie zdjęcia ocenił co będzie potrzebne. Szybki, sprawny a usługa wykonana profesjonalnie. ) Takich ludzi
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podstawie zdjęcia ocenił co będzie potrzebne. Szybki, sprawny a usługa wykonana profesjonalnie. ) Takich ludzi
obecnie można ze świecą szukać :) Mogę z czystym sumieniem polecić tego fachowca.”

Edyta na warszawie z zoliborza

(5/5):  5 
1

pewny hydraulik Grohe
18-10-2021

 „Operacja dotyczyła przytkanego odpływu Grohe. Jako jedyny hydraulik w Warszawie usnął awarię
hydrauliczną. Kontakt z hydraulikiem wzorowy. Bardzo profesjonalne wykonanie usługi przez pana. Pan przyjechał w
2h od telefonu i udrożnił odpływ. Niekonwencjonalne podeście do sprawy pomogło rozwiązać spory problem. Dobry

miły pan hydraulik polecam!!!”

Bartłomiej

(5/5):  5 
1

remont łazienki
12-09-2021

 „Pan hydraulik szybko znalazł dla nas termin, bo awaria była nagląca. Zadzwoniłem o 18 wieczorem,
za godzinę mam sprawny sprzęt. Trzeba przyznać, że jest bardzo rzetelny i zna się na swojej pracy. Z pełną

odpowiedzialnością polecam usługi tych panów.”

Jan z Wawy na Żoliborzu

(5/5):  5 
1

spłuczka tece regulacja
serwis spluczki Valsir

cersanit podtynkowy nie pobiera wody
kolo podtynkowy mechanizm spustowy Wisa

dolnopłuk cersanit naprawa

«  ‹  1  2  3  4  5  ›  »

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.  

© 2001 - 2022 HYDRAULIK ŻOLIBORZ

Ta strona używa ciasteczek (cookies),
dzięki którym nasz serwis może działać

lepiej. Więcej Rozumiem

tel:+48737899244
http://hydraulikbemowo.waw.pl
http://hydraulikbialoleka.waw.pl
http://hydraulikbielany.waw.pl
http://hydraulikmokotow.waw.pl
http://hydraulikochota.waw.pl
http://hydraulikpragapolnoc.waw.pl
http://hydraulikpragapoludnie.waw.pl
http://hydraulikrembertow.waw.pl
http://hydrauliksrodmiescie.waw.pl
http://hydrauliktargowek.waw.pl
http://hydraulikursus.waw.pl
http://hydraulikursynow.waw.pl
http://hydraulikwawer.waw.pl
http://hydraulikwesola.waw.pl
http://hydraulikwilanow.waw.pl
http://hydraulikwlochy.waw.pl
http://hydraulikwola.waw.pl
http://hydraulikzoliborz.waw.pl
https://hydraulikzoliborz.waw.pl/pdf/spluczka-do-kompaktu.pdf
https://hydraulikzoliborz.waw.pl
http://wszystkoociasteczkach.pl/
javascript:WHCloseCookiesWindow();

	SPŁUCZKA DO KOMPAKTU
	spłuczka do kompaktu
	hydraulik zoliborz opinie
	przedłużenie węża zmywarki
	geberit spłuczka cieknie
	spluczka raz sie napełnia woda a raz nie Zoliborz
	przepychanie rur warszawa
	pewny hydraulik Grohe
	remont łazienki
	Hydraulik Warszawa Żoliborz




