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pływak do spłuczki koło

 Najlepszy Hydraulik na Białołęce. Wspaniały fachowiec,
pomoże, doradzi, naprawi :) Posiadał od ręki oryginalny pływak do spłuczki koło. Do tego garść dobrych rad jak
zadbać o trwały efekt drożnych domowych rur. Polecam.

Autor opinii: ULA Z BIALOLEKI
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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,
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

pewny hydraulik na bialolece
11-10-2020
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11-10-2020

 „Usługa została wykonana bardzo sprawnie i skutecznie. Sprostał niełatwemu zadaniu naprawienia
skomplikowanej spłuczki i dał się poznać jako dobry fachowiec. Pełen profesjonalizm, punktualność oraz bardzo dobry

kontakt to cechy które wyróżniają pana . Serdecznie polecam :-) ”

Igor na białołęce

(5/5):  5 
1

jak wymienić spłuczkę podtynkową koło
08-10-2020

 „Zadzwoniłem do Pana Hydraulika ponieważ nie wiedziałem jak wymienić spłuczkę podtynkową
koło. Pomógł szybko i skutecznie usunął usterkę, nie naciągając klienta na zbędne koszty. Szybki czas realizacji.

Dogodnie ustalony termin. W pełni polecam. ”

Maciek Białołęka

(5/5):  5 
1

jak podłączyć zmywarkę do zabudowy
23-09-2020

 „Mogę z czystym sumieniem polecić firmę. Usługa wykonana bardzo profesjonalnie, Zakres działania
również. Bardzo sympatyczny i kulturalny Pan Hydraulik z życia wzięty. Dziękujemy za pomoc.”

Marika z Bialoleki

(5/5):  5 
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montaż spłuczki podtynkowej Bialoleka
20-09-2020

 „Witam, usługa wykonana perfekcyjnie! Jako kobieta z całkowitą satysfakcją mogę polecić tego
hydraulika. Profesjonalne wykonana naprawa. Serdecznie dziękuję za szybki przyjazd i montaż spłuczki podtynkowej.

Polecam w 100% ”

Jagoda na białołęce

(5/5):  5 
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fachowy hydraulik na białołęce
13-09-2020

 „Usługa wykonana skutecznie, Hydraulik nawet sprząta pomieszczenie po wykonaniu pracy. Nie
jednokrotnie wzywałem na mieszkanie hydraulików, ciągle coś (stare budownictwo rządzi się swoimi prawami). Pan
wcześniej uprzedził że spóźni się o godzinę, wszystko szybko naprawił. W kraju jakim jest Polska tak dużo opinii na 5

mówi za siebie. Jeśli hydraulik z warszawy, to z pewnością ta firma. Lepiej być nie mogło, polecam. ”

Kris z Białołęki

(5/5):  5 
1

zepsuta spluczka w wc
13-07-2020

 „Miałem nietypowy problem z zepsutą spłuczką w łazience, ale dzięki profesjonalnej pomocy udało
się go rozwiązać. Pan szybko i trafnie zdiagnozował usterkę. Nie jest kolejnym fachowcem który przyjeżdża na 5min i

kasuje 150zl. Serdecznie polecam :) ”

Damian na białołęce

(5/5):  5 
1

siamp spłuczka podtynkowa z białołęki
syfon do spłuczki Bialoleka

membrana zaworu napełniającego
montaż pralki automatycznej

pomoc hydrauliczna na bialolece

«  ‹  1  2  3  4  5  ›  »

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