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 Hydraulik warszawa wola - Najlepszy hydraulik
warszawa wola jakiego spotkałam. Terminy krótkie,
świetny kontakt telefoniczny, dogodna godzina, nie
musiałam zrywać się z pracy aby przyjąć Pana. Cieszę się, że do grona zaufanych fachowców, których wcale nie łatwo
znaleźć będzie jeszcze ten hydraulik z woli. Polecam gorąco i dziękuję serdecznie!

Autor opinii: NELA W WAWIE WOLA

Polecam: naprawa spluczek podtynkowych Koło Nowolipki

Pozytywne: Fachowe przygotowanie, Komunikatywność, Pracownicy są wiarygodni, Działają szybko i fachowo,
Szacunek do klienta

Usługa: Wykrywanie i naprawa wycieków - Hydraulik warszawa wola

Tagi: hydraulik, warszawa, wola

Data napisania opinii: 24-05-2016

Średnia ocena (5/5):  Najlepsza: 5 
Wszystkich opinii produktu: 1

hydraulik Górczewska »

Zakres usług hydraulicznych na Woli:
Ostatnie pytania klientów o usługi hydrauliczne na Warszawie Woli i innych ulicach Woli:

hydraulik warszawa wola,
cersanit uszczelka do spłuczki,
montaż pralki automatycznej,
wąż do pralki dopływowy,
uszczelka do spłuczki cersanit,
demontaż przycisku spłuczki podtynkowej koło,
jak naprawic spluczke leci woda,
wymiana baterii kuchennej,
spłuczka przepuszcza wodę,
zawory upustowe,
cieknie ze spłuczki,
spłuczka podtynkowa grohe,
ciurek,
kran do pralki,
podłączenie pralki do odpływu,
montaż zmywarki do zabudowy bosch,
jak naprawić spłuczkę wola.
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hydraulik wola opinie

serwis spluczek Grohe
17-02-2022

 „Niezwykle sympatyczny człowiek. Nie zostawił nas z problemem. Szybko, sprawnie i zgodnie z
wyceną. Przyjechał od razu. Konkretnie i fachowo! Wykonanie usługi bez zastrzeżeń. Jestem bardzo zadowolona z

usługi hydraulicznej. Szczerze polecam wszystkim w okolicy Warszawy!”

Marlena wola

(5/5):  5 
1

spłuczki podtynkowe geberit
04-12-2021

 „Wizyta umówiona z dnia na dzień. Dziękuję pięknie za super serwis. Usterka naprawiona od ręki i
do tego w mega miłej atmosferze. Bardzo dobra robota! Bardzo pozytywnie. Naprawił wszystko na miejscu od ręki.

Szybka, fachowa i uprzejma obsługa - polecamy.”

Pola Wawa Wola

(5/5):  5 
1

naprawa pływaka w spłuczce
02-11-2021

 „Sam bałem się próbować dalszej naprawy i bardzo się cieszę, że mogłem skorzystać z fachowej
pomocy. Wystarczyło, że hydraulik spojrzał i po chwili znał przyczynę awarii. Szybko zlokalizował i wyeliminował

problem. Pan to fachowiec godny polecenia.”

Igor Wola

(5/5):  5 
1

pralka z podłączeniem do ciepłej wody Wola
12-09-2021

 „Zamawiając pomoc pana sugerowałem się opiniami. Kultura osobista i takt. Wszystko szybko i
sprawnie! ?☺�. Profesjonalny i uprzejmy. Bardzo miły uczciwy pomocny i sympatyczny pan ! Pan hydraulik doradził

https://hydraulikwola.waw.pl/serwis-spluczek-grohe.html
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sprawnie! ?☺�. Profesjonalny i uprzejmy. Bardzo miły uczciwy pomocny i sympatyczny pan ! Pan hydraulik doradził
nam odpowiednie rozwiązanie. 55 polecam!!!”

Janusz z warszawy wola

(5/5):  5 
1

uchwyt baterii umywalkowej
12-09-2021

 „Błyskawiczna i fachowa pomoc! Szybki termin realizacji i bardzo fachowa robota! Usterka została
bardzo szybko, skutecznie, czysto i bezpiecznie usunięta. Fachowiec zjawił się o umówionej porze, prace wykonał

profesjonalnie, szybko, udzielił wielu wskazówek. Jestem pod wrażeniem profesjonalizmu i podejścia do pracy pana
hydraulika. Nigdy nie zawodzi!!! Kontakt dostałam po sąsiedzku i potwierdzam, że takie polecenia najlepiej zdają

egzamin.”

Lucyna Warszawa na woli

(5/5):  5 
1

naprawa spłuczki wola
24-08-2021

 „Usługa wykonana szybko sprawnie i profesjonalnie. Szybka, skuteczna robota, mimo niedogodnego
dostępu do środka. Nic tylko polecać.”

Michal Warszawa

(5/5):  5 
1

jak wymienić pływak w spłuczce
spłuczka sanit Wola

czesci do spluczki friatec
wymiana węża odpływowego w pralce

zawór spłuczki cena

«  ‹  1  2  3  4  5  ›  »

Przekaż hydraulikowi, który wykonywał usługę opinię, komentarz. Zostanie ona opublikowana na stronie internetowej.
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 Hydraulik Warszawa Wola
Kolejowa 47, 01-210 Warszawa, mazowieckie

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

Jak naprawić spłuczkę Wola
Masz problem jak naprawić spłuczkę GEBERIT Ventus MD KOŁO VIEGA Grohedal CERSANIT? Zadzwoń - naprawimy
spłuczkę.
Polecam hydraulika Wola 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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