
hydraulik Warszawa Wilanów
Jeśli szukacie solidnej i odpowiedzialnej firmy
hydraulicznej, jeżeli potrzebny jest hydraulik Wilanów komentarze 4 to trafiliście pod dobry adres bo nasi hydraulicy
na Warszawie Wilanowie świadczą usługi hydrauliczne praktycznie od ręki.

Nasz zespół to sami wyspecjalizowani, solidni hydraulicy Wilanów posiadający kilkunastoletnie doświadczenie w branży
hydraulicznej. Obszarem naszych usług hydraulicznych obejmujemy cała Warszawę a w szczególności dzielnice
Wilanów i Lisy, Zawady, Bartyki,

Naszą specjalizacją jest:

serwis spłuczek Warszawa,
naprawa spłuczki podtynkowej wilanow,
wymiana baterii łazienkowych i kuchennych,
podłączenie pralek i podłączenie zmywarek,
naprawa spłuczki cena,
baterie wannowe z prysznicem,
spłuczka podtynkowa geberit nie pobiera wody,
syfon do pralki montaż,
zawór do spłuczki podtynkowej,
serwis spłuczek podtynkowych Wilanów.

Dysponujemy oryginalnymi częściami wymiennymi dostępnymi od ręki.

Nie szukaj hydraulika Warszawa Wilanów dalej, bo znalazłaś - Twój hydraulik Warszawa Wilanów czeka. Dzwoń! ☎☎
737899244

hydraulik aleja Rzeczypospolitej »

Zakres usług hydraulicznych na Wilanowie:
Ostatnie pytania klientów o usługi hydrauliczne na Warszawie Wilanowie i innych ulicach Wilanowa:

hydraulik warszawa wilanow,
hydraulik bemowo tanio,
smród z pralki,
spłuczka schwab serwis,
mechanizm do spłuczki,
hydraulik warszawa bródno,
podłączenie pralki do ciepłej wody,
hydraulik wilanow,
cieknie spłuczka podtynkowa,
kludi flexx boxx,
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kludi flexx boxx,
mechanizm spłuczki cersanit,
wymiana linki zaworu spluczki zaworu spustowego spluczki podtynkowej,
mała zmywarka do zabudowy,
geberit schwab,
jak naprawić cieknącą spłuczkę podtynkową,
awaria spłuczki,
jak naprawić spłuczkę wilanow.

     

hydraulik wilanow opinie

sprawdzony hydraulik na wilanowie
22-05-2021

 „Skorzystałam z pomocy tego hydraulika z Warszawy. Usterką zajęła się ta firma, która
błyskawicznie poradziła sobie z problemem, za rozsądne pieniądze. Hydraulik dojechał na umówiona porę.

Punktualnie, miło, profesjonalnie naprawił wszystko dobrze i szybko. Naprawdę człowiek z pasją, fachowiec pierwsza
liga polecam.”

Marlena na wawie

(5/5):  5 
1

spłuczka do wc naprawa
19-05-2021

 „Pan jako jedyny chciał przyjechać do mnie mimo że miał daleko . Hydraulik słowny, sumienny i
uczciwy . Jestem bardzo zadowolona z wykonanej usługi. Gorąco polecam usługi Pana .”

Katarzyna wilanów

(5/5):  5 
1

serwis spluczek Roca
18-05-2021

 „Bardzo profesjonalny i miły kontakt. Żadna z wcześniej działających ekip nie uzyskała takiego

dzwoń! 737899244

tel:+48737899244
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 „Bardzo profesjonalny i miły kontakt. Żadna z wcześniej działających ekip nie uzyskała takiego
efektu! Myślę że cena adekwatna do sytuacji. Polecam fachowca! Pan od rzeczy niemożliwych. Jeżeli ktoś obawia się

o koszty, warto po prostu podesłać zdjęcie i się przekonać. Na pewno skorzystam kolejny raz w razie potrzeby.
Wszystko działa!!!! Szybka naprawa i cena konkurencyjna :) Serdecznie polecam i sam w razie potrzeby niewątpliwie

zwrócę się o pomoc do hydraulika.”

Igor

(5/5):  5 
1

jak zdjąć przycisk geberit na wilanowie
05-04-2021

 „Hydraulik bardzo sprawny, całość zajęła mu tylko chwilę. Przy okazji wytłumaczył jak samemu
naprawić drobne awarie spłuczki i co robić by ich uniknąć. Polecam go, fachowo, rzetelnie, punktualnie i przede

wszystkim profesjonalnie!”

Alina z Wilanowa

(5/5):  5 
1

montaz wc podtynkowe cersanit
05-03-2021

 „Pan przyjechał punktualnie, zgodnie z umową. Szybka naprawa. Jestem bardzo zadowolona i na
pewno polecę pana swoim znajomym.”

Iga warszawa

(5/5):  5 
1

geberit kiwa spłuczka
02-03-2021

 „Bardzo sprawna i profesjonalana usluga. Nie mam zastrzeżeń do wykonanej usługi. Nie są tani ale
jaka jakość taka cena. Remont spluczki przeprowadzony wzorcowo, mogę szczerze polecic każdemu.”

Kajetan z Wilanowa

(5/5):  5 
1

serwis spłuczek Jomo
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serwis spłuczek Jomo
uszczelki do spłuczki wc

naprawa spłuczki podtynkowej Roca
zawór napełniający do spłuczki naprawa

podlaczenie kranu

«  ‹  2  3  4  5  6  ›  »

Przekaż hydraulikowi, który wykonywał usługę opinię, komentarz. Zostanie ona opublikowana na stronie internetowej.

 Hydraulik Warszawa Wilanów
al. Rzeczypospolitej 29, 02-972 Warszawa, mazowieckie

 tel. 737899244
 otwarte: poniedziałek - piątek: 9:00-17:00, sobota - niedziela: zamknięte

Jak naprawić spłuczkę Wilanów 
Masz problem jak naprawić spłuczkę GEBERIT Ventus MD KOŁO VIEGA Grohedal CERSANIT? Zadzwoń - naprawimy
spłuczkę.
Polecam hydraulika Wilanów 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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