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

Nasz zespół to sami wyspecjalizowani, solidni hydraulicy Praga Północ posiadający kilkunastoletnie doświadczenie w
branży hydraulicznej. Obszarem naszych usług hydraulicznych obejmujemy cała Warszawę a w szczególności dzielnice
Praga Północ i Nowa Praga, Stara Praga, Szmulowizna,

Naszą specjalizacją jest:

serwis spłuczek Warszawa,
naprawa spłuczki podtynkowej praga polnoc,
wymiana baterii łazienkowych i kuchennych,
podłączenie pralek i podłączenie zmywarek,
elementy spłuczki klozetowej,
schwab spłuczka,
zawór spustowy spłuczki koło,
grohe serwis,
zawór pływakowy geberit,
serwis spłuczki podtynkowej Praga Północ.

Dysponujemy oryginalnymi częściami wymiennymi dostępnymi od ręki.

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

hydraulik Bródnowska »

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,
naprawa baterii zlewozmywakowej,
jak podlaczyc zmywarke do zimnej wody,
spłuczka friatec,
spłuczka do wc,
wola hydraulik calodobowo warszawa,
najmniejsza pralka automatyczna,
bateria umywalkowa,
usługi hydrauliczne ursus,
spluczka scienna nie pobiera wody,
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spluczka scienna nie pobiera wody,
automat spłukujący do wc naprawa,
hydraulik Wawrzyszew tanio,
schwab 182.0400/z części,
spłuczka pływak problem,
cieknąca spłuczka w zabudowie,
cieknie spłuczka podtynkowa,
jak naprawić spłuczkę praga polnoc.

     

hydraulik praga polnoc opinie

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

(5/5):  5 
1

bateria kuchenna budowa
01-04-2016

 „Jestem starej daty i jak hydraulik to tylko jakiś sąsiad, znajomy znajomych, ect. Niedawno się
przeprowadziłem i takich znajomości jeszcze nie wyrobiłem, a bateria kuchenna budowa jej , nie jest moim

konikiem. Trzeba dzwonić po kogoś z internetu. Moje obawy okazały się nie potrzebne. Pan okazał się przemiłym
człowiekiem, życzliwym i wyrozumiałem nawet dla takiego marudera jak ja. Już mam dobry kontakt do fachowca z

branży hydraulicznej i mogę znajomym polecać. Warto!”

Ignacy z warszawy na pradze polnoc

(5/5):  5 
1

jak podłączyć syfon do zlewozmywaka

dzwoń! 737899244
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jak podłączyć syfon do zlewozmywaka
15-03-2016

 „Sam niestety nie miałem pojęcia jak jak podłączyć syfon do zlewozmywaka dlatego też zwróciłem
się o pomoc do tego pana. Pan szybko przyjechał, pracę wykonał należycie. Jestem zadowolony z usługi jaką pan

wykonał. Nie zawiodłem się. Dziękuję bardzo”

Stefan w wawie na pradze polnoc

(5/5):  5 
1

rura odpływowa do pralki
03-03-2016

 „Gdy nasza rura odpływowa do pralki sparciała i wymagała wymiany zaczęłam szukać kogoś kto mi to
profesjonalnie wymieni. Koleżanka z pracy dała mi namiary na tego Pan Hydraulika i to był strzał w 10:) Szybko,
konkretny kontakt telefoniczny - krótki termin, punktualność, a potem tylko profesjonalna, schludna praca i po

kłopocie! Dołączam do grona zadowolonych klientów i również będę polecać!”

Nel Warszawa Praga Północ

(5/5):  5 
1

pralka automat
10-02-2016

 „Pralka automat była potrzebna na już. Kupiłem, przywiozłem ale przy montażu pralki automat
poległem na całej linii. Całe szczęście koleżanka dała mi namiary na tego hydraulika. Mega pozytyw! Polecam i sam

skorzystam przy kolejnej awarii. Dziękuję i pozdrawiam.”

Julian wawa na pradze polnoc

(5/5):  5 
1

pralka z suszarką
23-01-2016

 „Potrzebowałem kogoś kto podłączy pralkę z suszarką. Zadzwoniłem po pana. Jestem zadowlony z
usługi. Wszytko działa w 100%.”

Maksymilian W Warszawie na Pradze Polnoc

(5/5):  5 
1
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Przekaż hydraulikowi, który wykonywał usługę opinię, komentarz. Zostanie ona opublikowana na stronie internetowej.

 Hydraulik Warszawa Praga Północ
Białostocka 7, 03-741 Warszawa, mazowieckie

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

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, 
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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