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JAK PODŁĄCZYĆ ZMYWARKĘ DO KRANU
USŁUGI HYDRAULICZNE NA PRADZE PÓŁNOC
NA WARSZAWIE PRADZE PÓŁNOC

737 899 244

jak podłączyć zmywarkę do kranu
Jeśli nie wiesz jak podłączyć zmywarkę do kranu, to po prostu zadzwoń po tego faceta! Ja tak zrobiłem i jestem
mega zadowolony - mega pozytyw dla pana za punktualność, jakość i cenę. To jest mój hydraulik roku!
Autor opinii: MAREK PRAGA POLNOC WARSZAWA
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Wszystkich opinii produktu: 12
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Zakres usług hydraulicznych na Pradze Północ:
Ostatnie pytania klientów o usługi hydrauliczne na Warszawie Pradze Północ i innych ulicach Pragi Północ:
hydraulik warszawa praga polnoc,
zawór spustowy do spłuczki starego typu,
hydraulik bródno,
spłuczka nie spłukuje,
spłuczka hybner,
spłuczka valsir,
zawor spluczki,
podlaczenie baterii wannowej antea,
wkład do baterii umywalkowej,
spluczka grohe hydrauliczna,
zawór do pralki automatycznej,
hydraulik warszawa targowek,
bateria na wanne,
budowa baterii prysznicowej,
cieknąca spłuczka w stelażu podtynkowym wc,
hydraulik Wilanów tanio,
jak naprawić spłuczkę praga polnoc.

dzwoń! 737 899 244
hydraulik praga polnoc opinie

montaż spłuczki podtynkowej
28-06-2016

„Pan hydraulik wykonał mi montaż spłuczki podtynkowej. Usługa przebiegła sprawnie, wszystko
działa jak należy. Mega pozytyw”
Dominika Wawa z pragi północ

syfon zmywarka
14-06-2016

„Kupiłam nowy syfon zmywarka odpływ i resztę chciałam podłączyć. Hydraulika wezwałam i
przyjechał tego samego dnia, usługę wykonał szybko, czyściutko, bez jakichkolwiek problemów. Jestem bardzo
zadowolona, więc i państwu polecam.”
Sara w Warszawie na pradze polnoc

wkład do baterii łazienkowej
20-05-2016

„Wkład do baterii łazienkowej był zepsuty. Zadzwoniłam po tego pana, bo miał bardzo dobre
opinie. Jestem bardzo zadowolona z usługi, czasu i jakości. Na pewno będę jeszcze korzystać i polecać rodzinie i
znajomym.”
Marcelina Warszawa na Pradze Polnoc

wąż do zmywarki
14-05-2016

„wąż do zmywarki był za krótki. Hydraulik dobrał odpowiedni, wymienił i podłączył zmywarkę. Nic
nie cieknie, a to chyba najważniejsze w takich usługach. Więc jestem bardzo szczęśliwa, że już po kłopocie oczywiście polecam gorąco.”
Dobrawa w Warszawie na Pradze Polnoc

wężyk do baterii kuchennej
22-04-2016

„Hydraulika potrzebowałem aby wymienić wężyk do baterii kuchennej. Pan miał wolny termin w
tym samym dniu w jakim zadzwoniłem. Jestem zadowolony z usługi za jaką zapłaciłem. Szybko, sprawnie i tanio.

tym samym dniu w jakim zadzwoniłem. Jestem zadowolony z usługi za jaką zapłaciłem. Szybko, sprawnie i tanio.
Przy kolejnym takim problemie również zadzwonię do pana. Pozdrawiam i dziękuję.”
Miłosz W Warszawie z Pragi Polnoc

wymiana spłuczki
05-04-2016

„Kiedy w moim mieszkaniu potrzebna była szybka i profesjonalna wymiana spłuczki wiedziałem od
razu, że zadzownie po tego pana. Pan już wcześniej usunął drobne usterki w mieszkaniu teściów, teść był bardzo
zadowolony, a jest to człowiek bardzo wymagający, więc jeśli on był zadowolony to wiedziałem, ze ja również nie
powinienem się zawieźć i tak się też stało. Bardzo się cieszę, ze mam kontakt do tego pana. Nie straszna mi już
rzadna awaria hydrauliczna. Polecam.”
Piotr w warszawie praga północ

bateria kuchenna budowa
jak podłączyć syfon do zlewozmywaka
rura odpływowa do pralki
pralka automat
pralka z suszarką
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hydraulik Warszawa Praga Północ
Białostocka 7, 03-741 Warszawa, mazowieckie

tel. 737 899 244
otwarte: poniedziałek - piątek 9:00 - 21:00, sobota - niedziela 10:00 - 16:00
Jak naprawić spłuczkę Praga Północ
Masz problem jak naprawić spłuczkę GEBERIT Ventus MD KOŁO VIEGA Grohedal CERSANIT? Zadzwoń - naprawimy spłuczkę
Polecam hydraulika Praga Północ oraz hydraulików z innych dzielnic:
hydraulik Bemowo, hydraulik Białołęka, hydraulik Bielany, hydraulik Mokotów, hydraulik Ochota,
Praga Północ,
Tahydraulik
strona używa
ciasteczek (cookies),
hydraulik Praga Południe, hydraulik Rembertów, hydraulik Śródmieście, hydraulik Targówek, hydraulik Ursus, hydraulik Ursynów,
dzięki
którym
nasz
serwis może działać
hydraulik Wawer, hydraulik Wesoła, hydraulik Wilanów, hydraulik Włochy, hydraulik Wola, hydraulik Żoliborz.
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