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

Nasz zespół to sami wyspecjalizowani, solidni hydraulicy Targówek posiadający kilkunastoletnie doświadczenie w
branży hydraulicznej. Obszarem naszych usług hydraulicznych obejmujemy cała Warszawę a w szczególności dzielnice
Targówek i Utrata, Bródno Podgrodzie, Targówek Fabryczny,

Naszą specjalizacją jest:

serwis spłuczek Warszawa,
naprawa spłuczki podtynkowej targowek,
wymiana baterii łazienkowych i kuchennych,
podłączenie pralek i podłączenie zmywarek,
uszczelka spłuczki cersanit,
podłączenie zmywarki do ciepłej wody,
zabudowana spłuczka jak otworzyć,
spłuczka do kompaktu cersanit,
nie leci woda spłuczka podtynkowa cersanit jak naprawić,
naprawa spluczki Targówek.

Dysponujemy oryginalnymi częściami wymiennymi dostępnymi od ręki.

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

hydraulik Rembielińska »

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

hydraulik warszawa targowek,
syfon do pralki montaż,
zawór wody do spłuczki,
naprawa spłuczek schwab opole,
hydraulik Praga tanio,
zmywarka na ciepłą wodę,
demontaż baterii umywalkowej,
grohe regulacja spłukiwania,
hydraulik Chomiczówka tanio,
wąż spustowy do zmywarki,
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wąż spustowy do zmywarki,
koło zawór napełniający do spłuczki w stelażu koło,
hydraulik warszawa ochota,
wężyk do baterii kuchennej,
spłuczka podtynkowa geberit,
schwab zawor napelniajacy,
serwis spluczki grohe,
jak naprawić spłuczkę targowek.

     

hydraulik targowek opinie

podłączenie ciepłej wody do zmywarki
20-03-2016

 „podłączenie ciepłej wody do zmywarki - Pan przyjechał do mnie wczoraj i zrobił podłączenie
ciepłej wody do zmywarki. Jestem bardzo mile zaskoczona, ekspresowo wykonaną usługą. Jej jakością i ceną. Same

plusy, myślę że będę jeszcze korzystać z usług tego pana. Polecam wszystkim”

Natalia z wawy z targówka

(5/5):  5 
1

cieknąca spłuczka podtynkowa
14-02-2016

 „cieknąca spłuczka podtynkowa - Moim problemem była cieknąca spłuczka podtynkowa. Sam
niestety nie miałem odpowiednich narzędzi ani wiedzy aby to zrobić. Znalazłem Pana w googlach. Świetny,

konkretny fachowiec. Terminowy, nie naciąga na jakieś dodatkowe koszty. Korzysta z oryginalnych części. Zostawia
po sobie porządek. Polecam Państwu tego pana hydraulika.”

Ernest W Warszawie na Targowku

(5/5):  5 
1

podłączenie zlewu i zmywarki
28-01-2016

dzwoń! 737899244
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 „podłączenie zlewu i zmywarki - Potrzebowałam kogoś na podłaczenie zlewu i zmywarki. Pan
szybko odebrał telefon, wytłumaczył wszystko dokładnie przez telefon, umówił się na konkretny dzień i zjawił się o
umówionej porze. Jeszcze przed wizytą uprzedzał, że jedzie już do mnie. Pracę wykonał bardzo czysto i szybko.

Miał ze sobą wszystkie niezbędne części więc temat jednego wieczoru był zamknięty. Szczerze polecam.”

Pola warszawa targówek

(5/5):  5 
1

podłączenie pralki do odpływu
26-01-2016

 „podłączenie pralki do odpływu - Wczoraj wieczorem pan hydraulik zrobił mi podłączenie pralki do
odpływu. Jestem usytasfokcjonawny wykonaną usługą. Dziękuję i pozdrawiam”

Patryk w Wawie Targówek

(5/5):  5 
1

hydraulik Zacisze tanio
02-01-2016

 „Zacisze hydraulik tanio - Szukałam sprawdzonego fachowca, który na dobre rozprawi się z moją
zepsutą spłuczką i wymieni kran w łazience. Znalazłam tego Pana i mogę z czystym sumieniem poleci. Tani i

najlepszy hydraulik na Zaciszu. Już nie muszę szukać. Dziękuję i polecam!”

Karolina z Warszawy Targówek

(5/5):  5 
1

«  ‹  1  2  ›  »

Przekaż hydraulikowi, który wykonywał usługę opinię, komentarz. Zostanie ona opublikowana na stronie internetowej.
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 Hydraulik Warszawa Targówek
Kondratowicza 22, 03-285 Warszawa, mazowieckie

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

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