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zawór spustowy spłuczki cersanit
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.
Autor opinii: LAURA WARSZAWA ŻOLIBORZ
Data napisania opinii: 04-03-2016
Średnia ocena (5/5):
Najlepsza: 5
Wszystkich opinii produktu: 1
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Zakres usług hydraulicznych na Żoliborzu:
Ostatnie pytania klientów o usługi hydrauliczne na Warszawie Żoliborzu i innych ulicach Żoliborza:
hydraulik warszawa zoliborz,
węże do pralki,
podłączenie zmywarki trójnik,
tece cieknie spluczka podtynkowa,
wlewka do kranu,
uchwyt baterii umywalkowej,
rura do pralki,
cieknąca spłuczka geberit,
spłuczka grohe regulacja,
regulacja wody w spłuczce,
mechanizm spluczki,
hydraulik wilanów warszawa,
hydraulik gocławek,
wkłady do spłuczek,
przepychanie toalety,
mechanizm spłuczki,
jak naprawić spłuczkę zoliborz.

dzwoń! 737899244
hydraulik zoliborz opinie

hydraulik Marymont tanio

hydraulik Marymont tanio
17-06-2016

„Moje poszukiwania, żeby to był dobry hydraulik Marymont tanio uważam za zakończone! Trafiłem
w dziesiątkę! Super fachowiec, doskonały kontakt, konkretny, rzetelny facet. Nie naciąga robi to co się zepsuło,
sugeruje najbardziej optymalne rozwiązania i co dla mnie istotny nie jest drogi.”
Stefan w Wawie z Zoliborza
(5/5):
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spłuczka do kompaktu
10-06-2016

„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!”
Milan w wawie na Zoliborzu
(5/5):
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podłączenie pralki do baterii
07-06-2016

„Wczoraj był u mnie ten hydraulik aby zrobić podłączenie pralki do baterii. Cały zabieg został
przeprowadzony pomyślnie. Pralka działa! Nie ma żadnych wycieków itp. Jestem pozytywnie zaskoczony, że trafiłem
na tak dobrego fachowca! Te opinie nie kłamią - świetny gość!”
Ksawier w Wawie z żoliborza
(5/5):
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zawór do podłączenia zmywarki
11-05-2016

„Pan hydraulik został zawezwany aby zawór do podłączenia zmywarki wymienić. Usługę wykonał
szybko, schludnie i bardzo dobrze. Jesteśmy z mężem zadowoleni i polecamy w 100%”
Izabela warszawa żoliborz
(5/5):
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naprawa kranu
14-04-2016

„naprawa kranu była mi potrzebna, za chwilę miałam wyjeżdżać na dłuższy urlop i bałam się
zostawić mieszkanie z usterką. Pan przyjechał tak jak się umawialiśmy, wykonana była naprawa kranu i nie zapłaciłam
drogo. Jestem bardzo zadowolona i spokojna że nie będę na urlopie myśleć o naprawie kranu.”
Magdalena warszawa Zoliborz
(5/5):
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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):
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syfon odpływowy do pralki
zawór kulowy do pralki
zawór spłukujący do wc
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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 Ta
Śródmieście,
hydraulik
Targówek,
strona używa
ciasteczek
hydraulik Ursus, hydraulik Ursynów, hydraulik Wawer, hydraulik Wesoła, hydraulik Wilanów,
hydraulik
Włochy,(cookies),
dzięki którym nasz serwis może działać
hydraulik Wola, hydraulik Żoliborz.
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