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737 899 244

hydraulik Warszawa Ursus
Jeśli szukacie solidnej i odpowiedzialnej firmy hydraulicznej,
jeżeli potrzebny jest hydraulik ursus to trafiliście pod dobry adres bo nasi hydraulicy na Warszawie Ursusie świadczą
usługi hydrauliczne praktycznie od ręki.
Nasz zespół to sami wyspecjalizowani, solidni hydraulicy Ursus posiadający kilkunastoletnie doświadczenie w branży
hydraulicznej. Obszarem naszych usług hydraulicznych obejmujemy cała Warszawę a w szczególności dzielnice Ursus i
Niedźwiadek
Czechowice Skorosze
Naszą specjalizacją jest:
naprawa spłuczki podtynkowej ursus,
wymiana baterii łazienkowych i kuchennych,
podłączenie pralek i podłączenie zmywarek,
przewód do zmywarki,
hydraulik Czerniaków tanio,
zawór spustowy,
cieknaca spluczka,
działanie spłuczki schwab,
serwis spłuczki Ursus.
Dysponujemy oryginalnymi częściami wymiennymi dostępnymi od ręki.
Nie szukaj hydraulika Warszawa Ursus dalej, bo znalazłaś - Twój hydraulik Warszawa Ursus czeka. Dzwoń! ☎ 737
899 244
hydraulik Ryżowa »

Zakres usług hydraulicznych na Ursusie:
Ostatnie pytania klientów o usługi hydrauliczne na Warszawie Ursusie i innych ulicach Ursusa:
hydraulik warszawa ursus,
uszczelka zaworu spustowego koło,
podłączenie baterii zlewozmywakowej,
jak naprwic geberit,
zawór spustowy do spłuczki grohe,
zawór wody do pralki,
zawór wc,
zawór w spłuczce,
naprawa spłuczki podtynkowej koło,
montaż baterii wannowej,
podłączenie pralki do baterii,

podłączenie pralki do baterii,
zawór wody do spłuczki,
grohe jak rozebrać spluczke,
hydraulik Tarchomin tanio,
mechanizm spustowy wc,
hydraulik zoliborz,
jak naprawić spłuczkę ursus.

dzwoń! 737 899 244
hydraulik ursus opinie

syfon zlew
02-07-2016

„syfon zlew - Wezwałem tego pana bo potrzebowałem profesjonalnej wymiany bo ciekł syfon zlew.
Hydraulik przyjechał na drugi dzień uprzedził, że kilka minut się spóźni, mogłem skoczyć po fajki. Miał ze sobą
wszystkie narzędzia i części. Więc cała wymiana trwała max.15 minut. Wszystko zrobione schludnie, praktycznie jak
hydraulik wyszedł nie było śladu, ze była jakakolwiek usługa świadczona. Jestem bardzo zadowolony i na pewno w
razie czego skorzystam.”
Michał warszawa z Ursusa

cieknący kran naprawa
18-06-2016

„cieknący kran naprawa - Witam, chciałem Panu bardzo serdecznie podziękować za pomoc w
naprawie bardzo uciążliwego i niemiłego problemu jakim był cieknący kran naprawa się udała i poradził sobie Pan z
tym świetnie. Jestem bardzo zadowolony z usługi. Na pewno będę polecał i na pewno nie raz skorzystam. Dziękuję i
pozdrawiam serdecznie!”
Piotr w Warszawie na Ursusie

syfon do zlewozmywaka
02-06-2016

„syfon do zlewozmywaka - Pan był u mnie wymieniać syfon do zlewozmywaka. Usługę tego fachowca
oceniam bardzo dobrze. Hydraulik przyjechał w umówionym czasie. Wykonał swoją pracę bardzo czystko i schludnie

oceniam bardzo dobrze. Hydraulik przyjechał w umówionym czasie. Wykonał swoją pracę bardzo czystko i schludnie
bez strat w otoczeniu. Zapłaciłam tyle ile się umówiliśmy nie było jakiś dodatkowych nagłych kosztów. Cieszę się że
trafiłam na tego pana.”
Karina warszawa z ursusa

najlepsze pralki automatyczne
25-05-2016

„najlepsze pralki automatyczne - Jeśli kupuje najlepsze pralki automatyczne to chciałabym, żeby
została podłączone przez najlepszego hydraulika w mieście. Stąd bez wahania zadzwoniłam do tego właśnie Pana!
Mistrz w swoim fachu! Chylę czoła. Zadowolona jestem, że są jeszcze rzetelni hydraulicy.”
Nina z Warszawy z ursusa

hydraulika warszawa
04-05-2016

„warszawa hydraulik - Takie czasy, że mamy wszystko w internecie, ale jak przychodzi do
konkretów, to nie ma nic. Tak samo miałem jak szukałem dobrego hydraulika warszawa. Niby dużo ogłoszeń, ale jak
już człowiek chciał konkretną robotę to nie mogłem się jakoś dogadać natomiast mogłem z Panem. Sympatyczny,
skrupulatny człowiek. Dobrze, że spotkałem Pana na swojej drodze. Miło się płaci za usługi na najwyższym
poziomie.”
Łukasz Warszawa ursus

syfon do pralki
06-04-2016

„syfon do pralki - Hydraulik wymienił mi syfon do pralki. Bardzo dobra jakość usługi,
niewygórowana cena, czasowość i terminowość wzorowa. Polecam.”
Konstancja Warszawa w ursusie

wąż do pralki odpływowy
spłuczka wc cersanit
hydraulik Ursus tanio
przedłużenie węża do zmywarki
montaż zlewozmywaka

montaż zlewozmywaka
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hydraulik Warszawa Ursus
Dzieci Warszawy 25b, 02-495 Warszawa, mazowieckie

tel. 737 899 244
otwarte: poniedziałek - piątek 9:00 - 21:00, sobota - niedziela 10:00 - 16:00
Jak naprawić spłuczkę Ursus
Masz problem jak naprawić spłuczkę GEBERIT Ventus MD KOŁO VIEGA Grohedal CERSANIT? Zadzwoń - naprawimy spłuczkę
Polecam hydraulika Ursus 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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