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Uszczelka zaworu spustowego

uszczelka zaworu spustowego

 Uszczelka zaworu spustowego - Bardzo profesjonalna
i solidna usługa. Cenę ustaliliśmy przed rozpoczęciem
prac, która nie uległa zmianie. Polecam z czystym
sumieniem.

Autor opinii: ADELAJDA WILANÓW

Polecam: jak naprawić spłuczkę

Pozytywne: Kompetencyjność, Firma godna polecenia, Pracownicy są wiarygodni, Wartość

Usługa: Montaż - Uszczelka zaworu spustowego
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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,
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.
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wymiana zaworu spustowego z Wilanowa
17-03-2022

 „Zadzwoniłam i za 4 godziny już było naprawione. Szybko i bezproblemowo. Firma godna
polecenia, fachowcy profesjonalni i solidni. Ze spokojem mogę wszystkim polecić :)”

Monia Warszawa

(5/5):  5 
1

bateria prysznicowa z mieszaczem
24-02-2022

 „Dziękuję mimo pory za szybką interwencję i usunięcie awarii. Jestem bardzo zadowolona z
wykonanych usług. Usługa wykonana sprawnie i w miłej atmosferze. Oby więcej takich fachowców. Szybko i

porządnie. Pozdrawiamy serdecznie.”

Teresa

(5/5):  5 
1

serwis spluczek Liv
19-02-2022

 „Bardzo dobry fachowiec, rzetelny i uczciwy a do tego bardzo sympatyczny. Szybka naprawa i cena
konkurencyjna :) W przypadku awarii ponownie skorzystam z pomocy pana hydraulika. Serdecznie polecam jego

usługi.”

Kacper

(5/5):  5 
1

spłuczka koło
17-02-2022

 „Polecam wszystkim zainteresowanym. Usterka została usunięta w mniej niż godzinę czasu. Jednak
można bez opowiadania pierdół jakie to skomplikowane i najlepiej kupić nowe, szczerze polecam.”

Przemek Wawa
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Przemek Wawa
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geberit mechanizm Wilanów
01-12-2021

 „Polecam wszystkim w potrzebie hydraulicznej! Wszystko zrobione zgodnie z naszymi
oczekiwaniami. Profesjonalizm, rzetelność i miła obsługa. Zaangażowany w swoją pracę. Bardzo krótki czas

oczekiwania na przyjazd. Dziękujemy, bankowo będziemy polecać!”

Lena z Wawy

(5/5):  5 
1

montaż zmywarki do zabudowy beko
09-11-2021

 „Bardzo zależało nam na dobrze wykonanej pracy. Szybki montaż zmywarki i lokalizacja wycieków.
Ekipa profesjonalna, dokładna i punktualna. Na stałe mam kontakt do niego w mojej liście teleadresowej. Z

pewnością w przyszłości będę go polecać znajomym. Polecam pana z czystym sumieniem.”

Ula na Warszawie wilanow

(5/5):  5 
1

serwis spluczki podtynkowej na wilanowie
serwis spluczek wilanów

naprawa spłuczek podtynkowych Wisa
jak naprawić spłuczkę na wilanowie

zawór napełniający do spłuczki cersanit Wilanow

«  ‹  1  2  3  4  5  ›  »

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