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Serwis spłuczki Winner
W piątek wieczorem mieliśmy przeciek ze spłuczki podtynkowej Winner, następnego ranka zadzwoniłem do hydraulika.
Wcześniej już korzystaliśmy z usług tego Pana i byliśmy zadowoleni z pracy i ceny. Udało nam się umówić na jeszcze to
same popołudnie, co mnie jak zwykle pozytywnie zaskoczyło. Hydraulik pojawił się na czas i szybko znalazł wyciek.
Wytłumaczył nam wszystko i naprawił dokładnie. Koszt był również bardzo rozsądny. Byliśmy bardzo zadowoleni. Teraz
to już jest mój hydraulik. Nie zawahałbym się skorzystać ponownie i polecam wszystkim innym, którzy również mają
zepsutą spłuczkę podtynkową Winner. Dziękuję za dobrze wykonaną robotę!

Średnia ocena (5/5):  Najlepsza: 5 Opinii: 2

DOŚWIADCZENIE
Zaufaj Naszemu doświadczeniu! Szybka i profesjonalna pomoc z zakresu naprawy spłuczek podtynkowych – to nas
wyróżnia.

ORYGINALNE CZĘŚCI
Do spłuczek GEBERIT, GROHE, SCHWAB, KOŁO, CERSANIT.

Nie prowadzimy sprzedaży detalicznej.

Serwis spłuczek Żoliborz
Wieloletnie doświadczenie w naprawianiu spłuczek w zabudowie, to nasz atut. Dodatkowo posiadamy oryginalne
części:

Naprawa Geberitu
H112, UP100, UP300, UP320

Serwis spłuczek podtynkowych

SERWIS SPŁUCZKI WINNER
SERWIS SPŁUCZEK ŻOLIBORZ

SWÓJ FACH WYKONUJEMY JUŻ PRAWIE OD TRZYDZIESTU LAT.

https://hydraulik-zoliborz.waw.pl


Naprawa Grohe
Grohedal, Rapid SL, UNISET

Naprawa spłuczki schwab
180.000, 182.000, 187.000

Naprawa spłuczki Koło
Slim, Technic

Hydraulik Zoliborz oferuje usługi z rabatem dla stałych klientów. Jeśli mieszkasz na terenie dzielnicy Zoliborz i byłeś
naszym klientem to skorzystaj z promocji z usługi typu:

Serwis spłuczek podtynkowych
sewis Geberit
sewis Grohe
serwis Schwab

Usługi hydrauliczne na Zoliborzu dostępne od ręki
wymiana kranu
podłączenie zmywarki
podłączenie pralki

Specjalizujemy się w takich problemach Klientów, którym potrzebny jest:

serwis spłuczki żoliborz,
wymiana baterii łazienkowej,
podłączenie pralki,
hydraulik Śródmieście tanio,
wilanow hydraulik,
jak naprawić spłuczkę w grohne ścianie,
schwab din 1954,
spłuczka nie pobiera wody,
części do spłuczki podtynkowej cersanit,
serwis spłuczek Żoliborz,
wymiana baterii kuchennej,
podłączenie zmywarki.

Mieszkańcy Żoliborza, ale też innych dzielnic Warszawy mają bardzo dużo problemów z instalacjami hydraulicznymi.
Poniżej ranking usterek z obecnego i poprzedniego miesiąca.

TOP 10 CZERWIEC:

1. hydraulik warszawa żoliborz,
2. pływak w spłuczce podtynkowej,
3. zmywarka pod zlewem,
4. czyszczenie spłuczki podtynkowej,
5. spłuczka wc,
6. wymiana pływaka w spłuczce,
7. uszczelka do geberitu,
8. cieknąca spłuczka,
9. schemat spłuczki wc,

10. serwis spluczek żoliborz.



TOP 10 MAJ:

1. hydraulik Warszawa Zoliborz,
2. podłączenie baterii umywalkowej,
3. geberit kiwa części,
4. kiwa spłuczki,
5. naprawa cieknącej spłuczki,
6. pływak do wc,
7. spłuczka grohe instrukcja,
8. zmywarka podłączenie do ciepłej wody,
9. zepsuta spłuczka zabudowana,

10. serwis spluczki Żoliborz.
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Gdybym mogła dać tej firmie hydraulicznej więcej niż 5 gwiazdek, dałabym! Panowie byli tak profesjonalni i bardzo uprzejmi, że nie
widzę żadnych minusów, więc to było plusem. A + obsługa i gorąco polecam.

Średnia ocena (5/5):  Najlepsza: 5 Opinii: 2

Usługi hydrauliczne na Żoliborzu

Wszystkich opinii: 2, Ocena 5/5

Zapraszamy do wyrażania swoich opinii na temat naszych usług hydraulikowi na miejscu pracy lub wysłać sms'a, a my umieścimy
Państwa opinie na naszej stronie - Czekamy.

Hydraulik na Żoliborzu - opinie

«  ‹  1  ›  »

— Dojeżdżamy do klientów w najkrótszym możliwym czasie od przyjęcia zgłoszenia. Czasem jest to kilkadziesiąt minut,
czasem na drugi dzień, ale czasem mamy też urlop :) Ale o wszystkim informujemy podczas rozmowy telefonicznej.

Swoje usługi nasi hydraulicy z Żoliborza firmują doświadczeniem i wiedzą, dzwoniąc
pod nasz numer, rozmawiasz z hydraulikiem, bez pośredników. Masz pewność, że to
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hydraulik naprawi usterkę.

Hydraulik Żoliborz

Hydraulik na Zoliborzu oferuje Państwu solidne i rzetelne usługi hydrauliczne na terenie Żoliborza i bliskich okolic.
Masz problem? Dzwoń - tel. 571335572

Gwiaździsta 13, 01-651 Warszawa, mazowieckie

otwarte: poniedziałek - piątek: 9:00-18:00,
sobota - niedziela: zamknięte

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.

Polecani hydraulicy w Warszawie
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