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hydraulik Radzymińska
Jeśli szukacie solidnej i odpowiedzialnej firmy hydraulicznej,
jeżeli potrzebny jest hydraulik targowek to trafiliście pod dobry adres bo nasi hydraulicy na Radzymińskiej 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
Elsnerów,
Utrata,
NasząBródno,
specjalizacją jest:
naprawa spłuczek podtynkowych,
wymiana baterii łazienkowych i kuchennych,
podłączenie pralek i podłączenie zmywarek,
spłuczka podtynkowa delfin,
hydraulik Górce tanio,
Dysponujemy oryginalnymi częściami wymiennymi dostępnymi od ręki.
Nie szukaj dalej znalazłeś - Twój hydraulik targowek czeka. Dzwoń!

hydraulik Rembielińska »

Zakres usług hydraulicznych:
Ostatnie pytania klientów o usługi hydrauliczne na Radzymińskiej i innych ulicach Targówka:
hydraulik warszawa targowek,
zlew do kuchni,
głowica do baterii kuchennej,
wężyki do baterii,
naprawa spłuczki,
jak podlaczyc zmywarke do zimnej wody,
spłuczka koło naprawa,
zawór podwójny do zmywarki,
bateria ścienna,
wymiana spłuczki,
podłączenie pralki automatycznej,
zawór napełniający do spłuczki koło,
zawór do zmywarki i baterii,
zepsuta spłuczka,
zawór do baterii,
kran do zlewu w kuchni,

dzwoń! 737 899 244
hydraulik targowek opinie

podłączenie zmywarki
01-07-2016

„Hydraulik wykonał mi podłączenie zmywarki. Bardzo jestem zadowolony z tej usługi. Wizyta przebiegła

„Hydraulik wykonał mi podłączenie zmywarki. Bardzo jestem zadowolony z tej usługi. Wizyta przebiegła
pomyślnie, czysto i szybko. Działa zmywarka idealnie. Nie ma jakichkolwiek wycieków. Polecam zatem tego hydraulika.”
Rafał w Wawie Targówek

naprawa spłuczki podtynkowej
18-06-2016

„Jeśli potrzebna będzie mi znowu naprawa spłuczki podtynkowej, to na 100% wybiorę i ten hydraulik
będzie naprawiał spłuczkę podtynkową. Hydraulik jakich mało. Rzetelny skrupulatny hydraulik, bardzo dokładny i skupiony
na swojej pracy. Cenię takich ludzi. Uczciwych, konkretnych i mających w jednym paluszku wiedzę! Polecam tego Pana z
czystym sumieniem!”
Andrzej warszawa na targowku

spłuczki do ubikacji
28-05-2016

„Nie wyobrażam sobie życia bez spłuczki do ubikacji, więc jak tylko w naszym mieszkaniu uległa ona
awarii od razu zadzwoniłem po tego hydraulika. Hydraulik bardzo sprawnie uporał się z awarią i spłuczka została
naprawiona. Polecam i sam pewnie nie raz skorzystam.”
Adrian Warszawa na Targówku

spłuczka do wc naprawa
25-05-2016

„Ledwo wynajęliśmy to mieszkanie okazało się, że spłuczka do wc naprawa jest potrzebna. Właściciel
powiedział, że nie ma czasu i mamy we własnym zakresie ogarnąć temat. Ledwo sprowadziliśmy się do stolicy. Nie znamy
nikogo kto mógłby nam kogoś polecić. Stąd pomysł szukania hydraulika w internecie. Tak trafiliśmy do tego pana.
Jesteśmy bardzo zadowoleni z fachowej i szybkiej interwencji. Teraz już mamy swojego hydraulika z targówka. Dziękuję!”
Joanna warszawa targówek

budowa spłuczki podtynkowej
02-05-2016

„budowa spłuczki podtynkowej to dla mojego męża czarna magia. Chcąc nie chcąc musieliśmy
skorzystać z usługo kogoś z zewnątrz. Znaleźliśmy hydraulika. Po krótkiej i rzeczowej rozmowie, wysłaniu zdjęcia naszej
spłuczki podtynkowej dostaliśmy od razu informację od hydraulika z jakim kosztem musimy się liczyć. Dogadaliśmy
jeszcze szczegóły dotyczące terminu usługi i już na drugi dzień mieliśmy naprawioną spłuczkę. Hydraulik miał przy sobie
imponujący zestaw narzędzi oraz oryginalne części na wymianę. Naprawa przebiegła sprawnie, bez jakiś problemów,
czyściutko i schludnie. Spłuczka podtynkowa działa jak nowa. Jesteśmy bardzo zadowoleni. Dziękujemy Panu hydraulikowi
za pomoc.”
Marianna w warszawie z Targówka

awaria spłuczki
06-04-2016

„Nie ma to jak rozpocząć tydzień jak spotka nas awaria spłuczki, na szczęście pan przyjechał od razu po
zgłoszeniu problemu, więc jeszcze tego samego dnia tak serio problemu nie było. Zgadaliśmy się ostatnio ze znajomymi,
ze opinie negatywne na każdy temat to chętnie piszemy, o dobrych zapominamy. Natchniony tym faktem postanowiłem
dzisiaj, że i ja napiszę kilka ciepłych słów o panu, bo faktycznie takich fachowców, to ze świecą szukać. Punktualny, widać,
ze wie co robi, nieździera z człowieka ostatniego grosza. Spłuczka cały czas działa idealnie. Więc polecam wszystkim tego
pana.”
Anatol w warszawie Targówek

podłączenie ciepłej wody do zmywarki
cieknąca spłuczka podtynkowa
podłączenie zlewu i zmywarki
podłączenie pralki do odpływu
hydraulik Zacisze tanio
«‹12›»

hydraulik Warszawa Targówek
tel. 737 899 244
otwarte: poniedziałek - piątek 9:00 - 21:00 sobota - niedziela 10:00 - 16:00

hydraulik Targówek poleca 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
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