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hydraulik Broniewskiego
Jeśli szukacie solidnej i odpowiedzialnej firmy hydraulicznej,
jeżeli potrzebny jest hydraulik bielany 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 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

bateria wannowa naprawa
02-04-2016

„Zepsula sie bateria wannowa naprawa byla potrzebna. Hydraulik wczoraj wieczorem był w moim

„Zepsula sie bateria wannowa naprawa byla potrzebna. Hydraulik wczoraj wieczorem był w moim
mieszkaniu aby wykonać mi wymiana baterii. Usługę oceniam na wysokim poziomie. Nie ma żadnych zastrzeżeń. Ani do
obsługi ani do wykonawstwa.”
Maciej wawa na bielanach

zmywarka do zabudowy bosch
05-02-2016

„Okazało się, ze mimo zapewnień sklepu, w którym zakupiona była zmywarka do zabudowy bosch ,
panowie, którzy mieli mi zapewnić nie tylko dostawę i wniesienie i montaż to niestety montażu nie udało się panom zrobić.
Musiałam na własną rękę szukać hydraulika który podejmie się tego. Na szczęście trafiłam na pana, który mógł
przyjechać jeszcze w tym samym dniu i zmywarka do zabudowy bosh została z sukcesem podłaczona.”
Marianna w wawie na bielanach

hydraulik warszawa bielany
01-02-2016

„To najlepszy i najtańszy hydraulik warszawa bielany jaki tylko może być na świecie. Wszyscy moi
znajomi korzystają z usług tego pana nie tylko z Bielan. Cóż mogę dodać od siebie: uczciwy, rzetelny, kulturalny człowiek.
Mega pozytyw! Polecam wszystkim!”
Klaudia wawa na bielanach

hydraulik Wawrzyszew tanio
25-01-2016

„Szukałam z mężem hydraulika, który nie zedrze z nas kupy forsy, a zarazem zrobi raz, a porządnie.
Najlepszy hydraulik Wawrzyszew tanio - mieliśmy przyjemność gościć go w naszym domu. Tanio, miło i widać, że pan zna
się na swojej pracy. Będziemy jeszcze korzystać.”
Konstancja z Warszawy z Bielan

wymiana węża odpływowego w pralce
15-01-2016

„Pana wezwałam bo potrzebna była wymiana węża odpywowegow pralce. Hydraulik miał ze sobą nowe
węże odpływowe, ja musiałam tylko zadzwonić po pana i na tym całe moje zadanie się skończyło resztą zajął się pan
hydraulik. Dziękuję bardzo.”
Sandra z warszawy bielan

«‹12›»

«‹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,
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dzięki którym nasz serwis może działać
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