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hydraulik Warszawa Ursus
Jeśli szukacie solidnej i odpowiedzialnej firmy hydraulicznej,
jeżeli potrzebny jest hydraulik Ursus komentarze 2 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
Gołąbki, Skorosze, Niedźwiadek,
Naszą specjalizacją jest:
serwis spłuczek Warszawa,
naprawa spłuczki podtynkowej ursus,
wymiana baterii łazienkowych i kuchennych,
podłączenie pralek i podłączenie zmywarek,
zmywarka do naczyń,
spłuczka do kompaktu,
wc awarie,
nie leci woda do spłuczki,
spłuczka koło zawór spustowy,
naprawa spluczki podtynkowej Ursus.
Dysponujemy oryginalnymi częściami wymiennymi dostępnymi od ręki.
Nie szukaj hydraulika Warszawa Ursus dalej, bo znalazłaś - Twój hydraulik Warszawa Ursus czeka. Dzwoń! ☎
737899244
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Zakres usług hydraulicznych na Ursusie:
Ostatnie pytania klientów o usługi hydrauliczne na Warszawie Ursusie i innych ulicach Ursusa:
hydraulik warszawa ursus,
waz dopływowy do pralki,
przeciek w spłuczce podtynkowej porady,
geberit dzwon,
naprawa spłuczki cena,
bateria kran,
bateria kuchenna franke,
zestaw podtynkowy wc,
spluczka kompaktowa kolo naprawa,
głowica kranu,

głowica kranu,
regulacja spłuczki podtynkowej,
pralka gorenje,
syfony do pralek,
mechanizm spłuczki podtynkowej koło,
zestaw podtynkowy aqualino koło naprawa,
stelaże podtynkowe,
jak naprawić spłuczkę ursus.
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wąż do pralki odpływowy
21-03-2016

„wąż do pralki odpływowy - Czasami potrzeba w domu męskiej ręki, ale gdy jej nie ma nie
pozostaje nic innego jak szukanie pomocy na zewnątrz. To nie pierwszy hydraulik z którego usług korzystałam, ale
pierwszy który zadzwonił aby mnie uprzedzić, że się trochę spóźni. Hydraulik wymienił mi wąż do pralki odpływowy.
Wszystko czyściutko, szybciutko i cały czas działa jak należy więc jestem bardzo zadowolona i raczej nie będę szukać
innego hydraulika. To jest ten pan jakiego szukałam.”
Aleksandra w wawie Ursus
(5/5):
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spłuczka wc cersanit
27-02-2016

„spłuczka wc cersanit - Nasza spłuczka wc cersanit po raz kolejny okazała się, że jest zepsuta. Już
ręce opadały gdy kolejny pseudo fachowiec rozkładał ręce coś tam pogrzebał, brał pieniądze a za dwa dni temat
powracał. Pomyślałam, że dajmy jeszcze raz szansę temu Panu. Zachęciły nas pozytywne opinie, pan również już w
pierwszej rozmowie telefonicznej okazał się rzeczowy i konkretny od razu powiedział co jest do wymiany i z jakim
kosztem mamy się liczyć. Przyjechał o umówionym czasie, miał ze sobą wszystkie niezbędne narzędzia oraz
oryginalne części i na wymianę. I stał się CUD mamy w 100% sprawną spłuczka wc cersanit!!! Dziękujemy!!!! P.S.
Opinię piszę po 6 miesiącach użytkowania naprawionej spłuczki i wciąż działa:)”
Wiktoria warszawa na ursusie
(5/5):
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hydraulik Ursus tanio
26-02-2016

„Ursus hydraulik tanio - Polecam hydraulika Ursus tanio. Solidny miły człowiek. Robota pali mu się
w rękach. Trzeci raz już u mnie, za każdym razem inna sprawa, ale stary, zaniedbany dom, więc powoli wszystko się
sypie. Polecam i serdecznie dziękuję za okazaną pomoc i serdeczność!”
Artur z wawy ursus
(5/5):
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przedłużenie węża do zmywarki
21-02-2016

„przedłużenie węża do zmywarki - Najdroższy Panie hydrauliku bardzo dziękujemy za udzieloną
pomoc. Przedłużenie węża do zmywarki bardzo szybko panu poszło. Usługa warta była swojej ceny. Pozdrawiamy
gorąco!!! P.S. Pozdrowienia również od naszego synka Kajetana, który był pod ogromnym wrażeniem pańskiej
skrzynki z narzędziami:)”
Błażej z Warszawy w ursusie
(5/5):
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montaż zlewozmywaka
26-01-2016

„montaż zlewozmywaka - Hydraulik robił u mnie montaż zlewozmywaka. Mega pozytyw. Usługa na
najwyższym poziomie. Dla mnie ważne było to, że pan mógł przyjechać późnym wieczorem, nie musiałam brać
urlopu. Tego samego wieczoru miałam już montaż zlewozmywaka zrobiony.”
Dominika w Wawie w Ursusie
(5/5):
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Przekaż hydraulikowi, który wykonywał usługę opinię, komentarz. Zostanie ona opublikowana na stronie internetowej.

Hydraulik Warszawa Ursus
Dzieci Warszawy 25b, 02-495 Warszawa, mazowieckie

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

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,
hydraulik Praga Północ, hydraulik Praga Południe, hydraulik Rembertów, hydraulik Ta
Śródmieście,
hydraulik
Targówek,
strona używa
ciasteczek
(cookies),
hydraulik Ursus, hydraulik Ursynów, hydraulik Wawer, hydraulik Wesoła, hydraulikdzięki
Wilanów,
hydraulik
Włochy,
którym
nasz
serwis
może
działać
hydraulik Wola, hydraulik Żoliborz.
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