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

Nasz zespół to sami wyspecjalizowani, solidni hydraulicy Białołęka posiadający kilkunastoletnie doświadczenie w
branży hydraulicznej. Obszarem naszych usług hydraulicznych obejmujemy cała Warszawę a w szczególności dzielnice
Białołęka i Żerań, Henryków, Nowodwory,

Naszą specjalizacją jest:

serwis spłuczek Warszawa,
naprawa spłuczki podtynkowej bialoleka,
wymiana baterii łazienkowych i kuchennych,
podłączenie pralek i podłączenie zmywarek,
zabudowa geberitu,
spłuczka roca części,
naprawa cieknącej spłuczki,
schwab din 1954,
stelaż friatec,
jak naprawic spluczke Białołęka.

Dysponujemy oryginalnymi częściami wymiennymi dostępnymi od ręki.

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

hydraulik Myśliborska »

Zakres usług hydraulicznych na Białołęce:
Ostatnie pytania klientów o usługi hydrauliczne na Warszawie Białołęce i innych ulicach Białołęki:

hydraulik warszawa bialoleka,
hydraulik Ursynów tanio,
zawór spustowy do spłuczki podtynkowej geberit napraw,
podłączenie wanny do odpływu,
kiwa spłuczka podtynkowa,
hydraulik Szczęśliwice tanio,
hydraulik tani mokotów,
regulacja pływaka w spłuczce,
bateria umywalkowa budowa,
najtanszy hydraulik warszawa,
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najtanszy hydraulik warszawa,
naprawa kranu kuchennego,
zabudowa spłuczki podtynkowej,
hydraulik wilanow,
demontaż przycisku spłuczki podtynkowej,
zabudowana spłuczka jak otworzyć,
awaria spłuczki grohe,
jak naprawić spłuczkę bialoleka.

     

hydraulik bialoleka opinie

spłuczka podtynkowa grohe regulacja bialoleka
04-04-2019

 „Gościu jest naprawdę dobry. W ekspresowym tempie naprawił co trzeba. Hydraulik błyskawicznie
dokonał naprawy z którą nie potrafiliśmy sobie poradzić od ponad tygodnia. Bardzo dziękuję za pomoc. ”

Jarosław z Bialoleki

(5/5):  5 
1

pomoc hydrauliczna bialoleka
10-03-2019

 „Wszystko sprawnie :D polecam Szybko, fachowo i profesjonalnie. Gorąco polecam usługi
hydrauliczne warszawa Bialoleka. Bardzo dziękujemy i pozdrawiamy. ”

Edyta bialoleka

(5/5):  5 
1

budowa spłuczki geberit Bialoleka
06-01-2019

 „Polecam tego pana, prawdziwa złota rączka . Podszedł do nietypowego problemu bardzo sprawnie
skutecznie go rozwiązując. Świetny, miły, cierpliwy fachowiec, szybko przyjechał, pomimo pory, profesjonalnie

naprawił usterkę. Terminowy, uprzejmy i przede wszystkim profesjonalista. ”
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naprawił usterkę. Terminowy, uprzejmy i przede wszystkim profesjonalista. ”

Andrzej z Bialoleki

(5/5):  5 
1

dobry hydraulik na Bialolece
10-12-2018

 „Szybko i sprawnie, w ciągu dwóch godzin toaleta naprawiona. Szybko, sprawnie, porządnie i z
uśmiechem. Ceny jak najbardziej przystępne, nie naciąga na zbędne koszty. W pełni polecam tego hydraulika :) Przy
okazji potrzebowałem kogoś do zainstalowania nowej pralki. POLECAM !!!! Na plus należy dodać punktualność oraz

niewysoki koszt wykonanej usługi. ”

Mikołaj z białołęki

(5/5):  5 
1

brak wody w spłuczce podtynkowej na Bialolece
08-10-2018

 „Dzisiaj był problem braku wody w spłuczce podtynkowej . Jak ktoś potrzebuje usługi hydrauliczne
w warszawie na Białołęce to szczerze polecam. Do tego uśmiechnięty i służący radą. Opinię wystawiam tydzień po

wymianie i póki co wszystko jest w porządku. nie jest drogi jak inni w jego fachu. Jestem bardzo zadowolony.
Polecam, naprawdę warto. ”

Marcel białołęka

(5/5):  5 
1

dobry hydraulik bialoleka
21-09-2018

 „Wymiana dwóch wodomierzy, szybko sprawnie w rozsądnej cenie . Bardzo dokładny, punktualny.
Szanuje swoją pracę i szanuje klientów. Doskonały fachowiec! W dodatku, fachowiec posprzątał po sobie co rzadko
się zdarza, Pan niezwykle uprzejmy, a co najważniejsze potrafiący rozwiązać każdą zagadkę hydraulicznego świata.

Bezproblemowy i sprawny kontakt. Polecam.”

Eugeniusz na Białołęce

(5/5):  5 
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hydraulik z Bialoleki
schemat spłuczki podtynkowej cersanit z białołęki

uszczelka do zaworu spustowego z bialoleki
cieknąca muszla klozetowa z bialoleki

budowa zaworu napełniającego spłuczki

«  ‹  2  3  4  5  6  ›  »

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

 Hydraulik Warszawa Białołęka
Skarbka z Gór 122B, 03-287 Warszawa, mazowieckie

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

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