
hydraulik Warszawa Białołęka
Jeśli szukacie solidnej i odpowiedzialnej firmy hydraulicznej,
jeżeli potrzebny jest hydraulik Białołęka komentarze 9 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

wymiana baterii
20-06-2016

 „W dniu wczorajszym hydraulik przyjechał bo potrzebna była wymiana baterii. Naprawa została
wykonana bardzo sprawnie! W ciągu pół godziny wymiana była zrobiona. Hydraulik ma części ze sobą i wszystkie

potrzebne narzędzia. jest punktualny i konkretny, więc wszystko przebiegło bardzo szybko!”

Konrad z warszawy Bialoleka

(5/5):  5 
1

cersanit spłuczka
10-06-2016

 „Trudno jest znaleźć kogoś kto specjalizuje się w naprawie cersanit spłuczka, na szczęście trafiłem
na hydraulika, który wie co z czym połączyć aby działało to dodatkowo ma przy sobie wszystkie niezbędne narzędzia
oraz zestaw zapasowych części. Cenię gdy ktoś szanuje mój czas i do zleceń podchodzi poważnie. Za takie usługi z

przyjemnością płacę. Hydraulik którego polecam!”

Adam warszawa z białołęki

(5/5):  5 
1

bateria prysznicowa naprawa
18-05-2016
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 „Potrzebowałam kogoś kto podejmie się bateria prysznicowa naprawa. Całe szczęście, że
znalazłam tego hydraulika. Od razu umówiliśmy się na wizytę i już następnego dnia pan bateria prysznicowa

naprawił. Wszystko czyściutko, szybciutko, taniutko. Wspaniale.”

Anna warszawa z bialoleki

(5/5):  5 
1

podłączenie syfonu do zlewozmywaka
11-05-2016

 „W mojej kuchni niezbędne było podłączenie syfonu do zlewozmywaka. Wolałam zapłacić i mieć
profesjonalnie wykonane podłączenie niż dać rodzinnej złotej rączce do roboty, bo nie ufam takim, a nie chciałabym
wrócić z wakacji i zastać zalane mieszkanie. Hydraulik widać, że zna się na rzeczy i ogólnie widać, że profesjonalista.

Polecam i pozdrawiam”

Celina W Warszawie z Białołęki

(5/5):  5 
1

głowica do kranu
15-04-2016

 „Hydraulik przyjechał do mnie bo zepsuła się głowica do kranu. Wykonał usługę bardzo szybko i
sprawnie. Nie nabrudził, nie zepsuł czegoś innego przy okazji. Działa kran jak nowy. Polecam tego pana”

Ludwik Warszawa z Białołęki

(5/5):  5 
1

podłączenie odpływu zmywarki
03-04-2016

 „Po remoncie kuchni zostało nam podłączenie odpływu zmywarki i dlatego też zadzwoniliśmy po
pana. W wielkim skrócie MEGA pozytyw! W 100% satysfakcja z jakości, czasu i ceny:) Strona Pana już jest w

ulubionych, a nr telefonu na lodówce wisi - to już chyba samo za siebie mówi.”

Andrzej Warszawa na Białołęce

(5/5):  5 
1
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hydraulik Choszczówka tanio
syfon pralkowy natynkowy
hydraulik tanio Białołęka

bateria kuchenna ścienna górna wylewka
usługi hydrauliczne

«  ‹  7  8  9  10  ›  »

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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