
hydraulik Mickiewicza
Jeśli szukacie solidnej i odpowiedzialnej firmy hydraulicznej,
jeżeli potrzebny jest hydraulik bielany Mickiewicza to trafiliście pod dobry adres bo nasi hydraulicy na Mickiewicza
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 Las Bielański, Placówka, Stare Bielany,

Naszą specjalizacją jest:

serwis spłuczek Warszawa,
naprawa spłuczki podtynkowej bielany,
wymiana baterii łazienkowych i kuchennych,
podłączenie pralek i podłączenie zmywarek,
podłączenie pralki do umywalki,
problem ze spłuczką,
mechanizm spustowy spłuczki cersanit,
geberit serwis warszawa,
cieknąca spłuczka w kompakcie,
serwis spluczki podtynkowej Bielany.

Dysponujemy oryginalnymi częściami wymiennymi dostępnymi od ręki.

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

« hydraulik Dewajtis hydraulik Żeromskiego »

Zakres usług hydraulicznych na Bielanach:
Ostatnie pytania klientów o usługi hydrauliczne na Mickiewicza i innych ulicach Bielan:

hydraulik warszawa bielany,
zmywarka na ciepłą i zimną wodę,
wymiana baterii wannowej cena,
podłączenie zmywarki trójnik,
jak wymienić pływak w spłuczce,
jak wyregulować spłuczkę,
wąż do pralki dopływowy,
geberit 964.261.00.0 naprawa,
spłuczka zawór,
hydraulik targówek,
hydraulik Wilanów tanio,
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hydraulik Wilanów tanio,
dolnopłuk części,
pralka z podłączeniem do ciepłej wody,
zawór doprowadzający wodę do spłuczki,
geberit schwab mod 180/000/z,
montowanie zmywarki,
jak naprawić spłuczkę bielany.

     

hydraulik bielany opinie

przeciekająca spłuczka
07-07-2016

 „Gdybym miała znowu potrzebować hydraulika to na pewno zadzwonię po tego pana. Miły, solidny i
uczciwy fachowiec. Bardzo krótkie terminy. Potrzebowałam pana bo była przeciekająca spłuczka. Pan przyjechał w

umówionym czasie i tego samego dnia miałam problem z głowy!”

Julia warszawa bielany

(5/5):  5 
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zestaw podtynkowy wc
23-06-2016

 „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 właśnie zrobiliśmy, wybór doskonały.

Polecamy!”

Jan w Warszawie na Bielanach

(5/5):  5 
1

budowa spłuczki wc
10-06-2016

dzwoń! 737899244

tel:+48737899244
https://hydraulikbielany.waw.pl/przeciekajaca-spluczka.html
https://hydraulikbielany.waw.pl/zestaw-podtynkowy-wc.html
https://hydraulikbielany.waw.pl/budowa-spluczki-wc.html


 „Mieliśmy awarię spłuczki w naszej łazience. Mój ukochany stwierdził, że sam naprawi. 3 dni
próbował 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, że tak naprawił, że ciekło i ciekło. Zrezygnował i zadzwoniliśmy po fachowca. Mina
nasza gdy po 30 minutach spłuczka działa niczym nowa, bezcenna. Polecamy tego hydraulika i myślę, że nie ma co się

męczyć!”

Oliwia z Warszawy na bielanach

(5/5):  5 
1

naprawa spłuczki cersanit
20-05-2016

 „Hydraulik robił u mnie naprawa spłuczki cersanit. Wszystko wykonane należycie. Działa w 100%.
Polecam.”

Wincenty Warszawa z Bielan

(5/5):  5 
1

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 warszawa bielany

(5/5):  5 
1

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 Warszawie na Bielanach

(5/5):  5 
1
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cieknaca spluczka
bateria wannowa naprawa

zmywarka do zabudowy bosch
hydraulik warszawa bielany
hydraulik Wawrzyszew tanio

«  ‹  1  2  ›  »

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

 Hydraulik Warszawa Bielany
Wrzeciono 2, 01-961 Warszawa, mazowieckie

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

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