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montaż zmywarki

 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!

Autor opinii: LUCJAN WARSZAWA Z OCHOTY

Data napisania opinii: 04-03-2016
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Wszystkich opinii produktu: 1

Tagi: montaż, zmywarki

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,
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

podłączenie zmywarki do wody
09-07-2016
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09-07-2016

 „Musiałem koniecznie podłączyć zmywarkę. Potrzebowałem kogoś kto zrobi to błyskawicznie,
najlepiej od razu. Trafiłem do tego pana, miał wolny termin i w ciągu godziny był u mnie. Zrobił w ciągu godziny

podłączenie zmywarki do wody. Działa wszystko dobrze jestem bardzo zadowolony. Dziękuję i na pewno w
przyszłości skorzystam jeszcze z usług tego Pana.”

Jakub Warszawa Ochota

(5/5):  5 
1

jak wymienić uszczelkę w spłuczce
27-06-2016

 „Nie wiedziałem jak wymienić uszczelkę w spłuczce, więc potrzebowałem pomocy hydraulika.
Jestem pozytywnie zaskoczony jakością usługi. Wszystko działa dobrze. Polecam!”

Paweł w Warszawie Ochota

(5/5):  5 
1

uszczelki do baterii
12-06-2016

 „Potrzebowałem niezwłocznej wymiany uszczelki do baterii. Przejrzałem kilka stron i mój wybór
padł na tego pana. Jestem zadowolony ze swojej decyzji. Hydraulik wykonał pracę należycie, z dbałością o szczegóły,

cena nie była zawyżona, jakość wysoka. Polecam.”

Wincenty warszawa z ochoty

(5/5):  5 
1

hydraulik warszawa ochota
22-04-2016

 „Wczoraj po południu w moim domu był hydraulik warszawa ochota. Wizyta wynikała z
nagromadzenia kilku usterek hydraulicznych, do których zabierałam się jak do jeża. Całe szczęście koleżanka z pracy

dała mi namiary na właśnie tego fachowca. Pan kulturalny, doświadczony i super dokładny. Żaden wyciek mu nie
umknął. Po naprawie cierpliwie sprawdzał kilka razy czy wszystko działa jak należy. Cierpliwe odpowiadał na moje

pytania. Polecam wszystkim, sam na pewno skorzystam.”

Marcel z warszawy Ochota

(5/5):  5 
1
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hydraulik Szczęśliwice tanio
21-04-2016

 „Najlepszy hydraulik Szczęśliwice tanio to właśnie ten pan. Jestem mega zadowolona i
usatysfakcjonowana jakością usług świadczonych przez tego hydraulika ze Szczęśliwic. Pełen profesjonalizm. Bardzo

dziękuję i polecam.”

Barbara W Wawie Ochota

(5/5):  5 
1

zmywarka podłączenie do ciepłej wody
19-04-2016

 „Hydraulik robił nam, żeby była zmywarka podłączenie do ciepłej wody. Przyjechał o czasie, bardzo
szybko podłączył zmywarkę. Wszystko czysto schludnie bez szkód. Zapłaciłam dokładnie tyle ile ustaliliśmy

telefoniczne. Bardzo polecam.”

Aurelia z Wawy z Ochoty

(5/5):  5 
1

koło spłuczka
jak naprawić spłuczkę cersanit

zawór do baterii
jika spłuczka

jak działa spłuczka wc

«  ‹  1  ›  »

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