
hydraulik Warszawa Ochota
Jeśli szukacie solidnej i odpowiedzialnej firmy hydraulicznej,
jeżeli potrzebny jest hydraulik Ochota komentarze 2 to trafiliście pod dobry adres bo nasi hydraulicy na Warszawie
Ochocie świadczą usługi hydrauliczne praktycznie od ręki.

Nasz zespół to sami wyspecjalizowani, solidni hydraulicy Ochota posiadający kilkunastoletnie doświadczenie w branży
hydraulicznej. Obszarem naszych usług hydraulicznych obejmujemy cała Warszawę a w szczególności dzielnice Ochota
i Rakowiec, Filtry, Szczęśliwice,

Naszą specjalizacją jest:

serwis spłuczek Warszawa,
naprawa spłuczki podtynkowej ochota,
wymiana baterii łazienkowych i kuchennych,
podłączenie pralek i podłączenie zmywarek,
montaż baterii łazienkowej,
jak wymienić spłuczkę podtynkową koło,
spluczka haut up,
friatec przyciski,
spłuczka koło cieknie,
naprawa spłuczek podtynkowych Ochota.

Dysponujemy oryginalnymi częściami wymiennymi dostępnymi od ręki.

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

hydraulik Białobrzeska »

Zakres usług hydraulicznych na Ochocie:
Ostatnie pytania klientów o usługi hydrauliczne na Warszawie Ochocie i innych ulicach Ochoty:

hydraulik warszawa ochota,
mechanizm spłukujący koło,
zawór napełniający do spłuczki podtynkowej geberit,
hydraulik muranow,
spłuczka wc,
naprawa spłuczki podtynkowej tece,
bateria do zlewu,
spłuczka podtynkowa schemat,
syfon zmywarka,
jak wymienic wyienic uszczelke spluce wc podtynkowej,
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jak wymienic wyienic uszczelke spluce wc podtynkowej,
hydraulik srodmiescie,
wymiana zaworu,
wylewka do baterii,
hydraulik warszawa jelonki,
stelaze do wc schwab 180.000,
schwab naprawy,
jak naprawić spłuczkę ochota.

     

hydraulik ochota opinie

koło spłuczka
04-04-2016

 „Wezwałem pana hydraulika bo moja koło spłuczka wymagała pilnej naprawy. Naprawa została
wykonana bardzo sprawnie, szybko i efektywnie. Od dwóch tygodni czujnie obserwuję, ale wygląda, na to, że

problem mamy z głowy - uff...:) Bardzo się cieszę, że spotkałem pana na swojej drodze. To bardzo dobry fachowiec,
zarazem miły życzliwy człowiek z pozytywną energią. Dziękuję!”

Piotr warszawa ochota

(5/5):  5 
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jak naprawić spłuczkę cersanit
02-04-2016

 „Mój tatuś robi wszystkie drobne naprawy w moim małym mieszkanku. Okazało się, że niestety nie
ma pojęcia jak naprawić spłuczkę cersanit. Więc skorzystałam z pomocy pana. Bardzo dobra praca, świetny fachowiec.

Myślę, że jeszcze skorzystam. W tej chwili gorąco Pana pozdrawiam.”

Dobrawa Warszawa na Ochocie

(5/5):  5 
1

zawór do baterii
14-03-2016

dzwoń! 737899244
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 „Cóż ja napiszę krótko i konkretnie zawór do baterii przeciekał. Pan przyjechał (punktualnie)
naprawił - wciąż - czyt. 6 miesięcy działa bez zarzutu. Nie wyrzuciłem pieniędzy w błoto zapłaciłem za usługę, która

została wykonana. Polecam zatem!”

Nikodem W Warszawie na Ochocie

(5/5):  5 
1

montaż zmywarki
04-03-2016

 „Potrzebowałem zlecić fachowcowi montaż zmywarki. Pan przyjechał punktualnie, praca wykonana
czysto, schludnie i szbyko. Dziła wszystko bez zarzutu. Jestem usatysfakcjonowany usługą za którą dodatkowo wcale

nie za dużo zapłaciłem. Dziękuję szanowenemu Panu!”

Lucjan warszawa z Ochoty

(5/5):  5 
1

jika spłuczka
08-02-2016

 „Nie miałam pojęcia że jika spłuczka jest w moim nowym mieszkaniu, a tym bardziej jak ją
naprawić. Nie mam pod ręką żadnej złotej rączki, więc postanowiłam poszukać w internecie. Znalazłam tego pana,

Pan poprosił o zdjęcie przycisku i od razu powiedział mi, że to jika spłuczka i ile będzie wynosić naprawa.
Dogadaliśmy się co do terminu i w tym czasie pan przyjechał. Spłuczka działa bez zarzutu już 6 miesiąc, więc

pomyślałam, że najwyższa pora napisać opinię. Jestem mega zadowolona - super fachowiec - oby więcej takich:):)”

Dagmara w warszawie na Ochocie

(5/5):  5 
1

jak działa spłuczka wc
21-01-2016

 „Okazało się że jak działa spłuczka wc to nie jest wcale takie oczywiste i potrzebna była jednak
pomoc prawdziwego fachowca. Pan hydraulik wie bardzo dobrze jak działa spłuczka wc, więc bardzo szybko

zdiagnozował problem i go naprawił. Polecam gorąco i serdecznie!!!”

Aleksander w warszawie ochota

(5/5):  5 
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Przekaż hydraulikowi, który wykonywał usługę opinię, komentarz. Zostanie ona opublikowana na stronie internetowej.

 Hydraulik Warszawa Ochota
Złotego Smoka 20, 02-202 Warszawa, mazowieckie

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

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