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hydraulik Broniewskiego
Jeśli szukacie solidnej i odpowiedzialnej firmy hydraulicznej,
jeżeli potrzebny jest hydraulik bielany Broniewskiego to trafiliście pod dobry adres bo nasi hydraulicy na Broniewskiego
świadczą usługi hydrauliczne praktycznie od ręki.
Nasz zespół to sami wyspecjalizowani, solidni hydraulicy Bielany posiadający kilkunastoletnie doświadczenie w branży
hydraulicznej. Obszarem naszych usług hydraulicznych obejmujemy cała Warszawę a w szczególności dzielnice Bielany i
Piaski,
Las Bielański,
NasząChomiczówka,
specjalizacją jest:
naprawa spłuczek podtynkowych,
wymiana baterii łazienkowych i kuchennych,
podłączenie pralek i podłączenie zmywarek,
jak podłączyć zmywarkę do wody,
spłuczki podtynkowe koło,
Dysponujemy oryginalnymi częściami wymiennymi dostępnymi od ręki.
Nie szukaj dalej znalazłeś - Twój hydraulik bielany Broniewskiego czeka. Dzwoń!

hydraulik Mickiewicza »

Zakres usług hydraulicznych:
Ostatnie pytania klientów o usługi hydrauliczne na Broniewskiego i innych ulicach Bielan:
hydraulik warszawa bielany,
kran zlewozmywakowy,
zawór spłukujący do wc,
instalacja zmywarki do zabudowy,
hydraulik Powiśle tanio,
hydraulik Marymont tanio,
bateria do zlewozmywaka,
jak naprawić spłuczkę podtynkową,
wymiana zlewu,
pralka w kuchni,
wymiana zaworu,
rura do pralki,
zmywarka odpływ,
podłączenie wody,
zawór spłuczki cersanit,
bateria umywalkowa naprawa,

dzwoń! 737 899 244
hydraulik bielany opinie

zestaw podtynkowy wc
23-06-2016

„W nowym mieszkaniu zamontowaliśmy zestaw podtynkowy wc. Potrzebowaliśmy kogoś do podłączenia

„W nowym mieszkaniu zamontowaliśmy zestaw podtynkowy wc. Potrzebowaliśmy kogoś do podłączenia
tak żeby była 100% pewność że będzie działać i nie poleje się woda jak nas nie będzie i będzie działać idealnie. Stąd też
nasz wybór tego fachowca. Wiedzieliśmy że można zaufać temu panu i że montaż będzie wykonany profesjonalnie, przy
użyciu profesjonalnych części i z dbałością o szczegóły. Tak się właśnie stało, wybór doskonały. Polecamy!”
Jan w Warszawie na Bielanach

budowa spłuczki wc
10-06-2016

„Mieliśmy awarię spłuczki w naszej łazience. Mój ukochany stwierdził, że sam naprawi. 3 dni męczył się i
sapał rozkręcał i skręcał spłuczkę nic nie pomagało. Śmiałam się z niego, bo budowa spłuczki wc była dla niego bułką z
masłem. Co z tego jak nie naprawił i jak ciekło tak ciekło. Poddał się i zadzwoniliśmy po fachowca. Mina nasza jak po 30
minutach spłuczka działa jak nowa, bezcenna. Polecamy tego hydraulika i myślę, że nie ma co się męczyć!”
Oliwia z Warszawy na bielanach

naprawa spłuczki cersanit
20-05-2016

„Hydraulik robił u mnie naprawa spłuczki cersanit. Wszystko wykonane należycie. Działa w 100%.
Polecam.”
Wincenty W Wawie z Bielan

sedes kompakt
12-05-2016

„Hydraulika wzywałem żeby mi sedes kompakt naprawy. Przyjechał o czasie i zrobił co było do
zrobienia. Działa wszystko jak trzeba. Super ziomek polecam!”
Maciej wawa bielany

budowa baterii kuchennej
16-04-2016

„Chciałbym wiedzieć wszystko i umieć wszystko, ale prawda jest taka, że jak ktoś zna się na wszystkim to
tak na prawdę na niczym. Dla mnie budowa baterii kuchennej to czarna magia i chyba wolę aby tak pozostało zwłaszcza, że
trafiłem na tego hydraulika. Po co mam się uczyć takich okropnych rzeczy jak są wśród nas ludzie, dla których taka
naprawa jest prosta. Pan zarobi, ja będę miał świety spokój, chyba na tym polega życie. Cóz jeszcze mogę dodać - tak
polecam tego Pana - nie zawaham się po niego zadzwonić gdy znowu najdzie taka potrzeba i Państwu też to radzę.”
Jan W Wawie na Bielanach

cieknaca spluczka
03-04-2016

„2 tygodnie bujałam się z problemem żaden "fachowiec" nie mógł sobie poradzić z mala cieknaca
spluczka! Moja frustracja była coraz większa. Myślałam ludzie czy w Polsce już nie ma hydraulików, którzy naprwadę
wiedzą co robią??? Na szczęście koleżanka z pracy podsunęła mi pod nos pana nr telefonu. Pełna nieufności
zadzwoniłam i zaprosiłam do mojego mieszkania. Okazało się, że dla Pana taki problem to bułka z masłem. Pan miał przy
sobie oryginalne czesci na wymianę do mojej spłuczki. Wszystko załatwił w ciągu godziny! Jestem zachwycona. Koleżance
przyniosłam ciacho do pracy w podziękowaniu za namiary do tego złotego człowieka. Dziękuję Panu z całego serca!”
Pola w warszawie z Bielan

bateria wannowa naprawa
zmywarka do zabudowy bosch
hydraulik warszawa bielany
hydraulik Wawrzyszew tanio
wymiana węża odpływowego w pralce
«‹12›»

hydraulik Warszawa Bielany
tel. 737 899 244
otwarte: poniedziałek - piątek 9:00 - 21:00 sobota - niedziela 10:00 - 16:00

hydraulik Bielany poleca 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
Ta strona
używaWola,
ciasteczek
(cookies),
Targówek, hydraulik Ursus, hydraulik Ursynów, hydraulik Wawer, hydraulik Wilanów, hydraulik Włochy,
hydraulik
hydraulik
dzięki
którym
nasz
serwis
może
działać
Żoliborz.
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