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jak podłączyć zmywarkę do syfonu
jak podłączyć zmywarkę do syfonu - Brak czasu, bak odpowiednich narzędzi to moim zdaniem po co kombinować,
tylko skorzystać z pomocy wykwalifikowanych hydraulików. Nie miałem pojęcia jak podłączyć zmywarkę do syfonu i
myślę, że najlepszym pomysłem było skorzystanie z usług pana hydraulika. Punktualny, konkretny, rzetelny
fachowiec. Dziękuję serdecznie - jednak nie wszyscy dobrzy hydraulicy wyemigrowali do UK:)
Autor opinii: TOMASZ WARSZAWA W ŚRÓDMIEŚCIU
Data napisania opinii: 20-03-2016
Średnia ocena (5/5):
Najlepsza: 5
Wszystkich opinii produktu: 1
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Zakres usług hydraulicznych na Śródmieściu:
Ostatnie pytania klientów o usługi hydrauliczne na Warszawie Śródmieściu i innych ulicach Śródmieścia:
hydraulik warszawa srodmiescie,
hydraulik tanio warszawa wola,
jaknaprawić spluczk geberit podtynkowa,
zawór pływakowy do spłuczki,
hydraulik Służewiec tanio,
węże do pralek automatycznych,
uszczelka do spłuczki,
wymiana głowicy baterii jednouchwytowej,
części do spłuczki koło,
spłuczka koło cieknie,
geberit przepuszcza wodę,
regulacja spłuczki podtynkowej geberit,
sanit spłuczka części,
pływak w spłuczce geberit,
mimośród do baterii,
hydraulik praga południe,
jak naprawić spłuczkę srodmiescie.

dzwoń! 737899244
hydraulik srodmiescie opinie

cersanit uszczelka do spłuczki

01-07-2016

„cersanit uszczelka do spłuczki - Pana hydraulika potrzebowałam do wymiany cersanit uszczelka do
spłuczki. Jestem zadowolona z tej usługi. Hydraulik bardzo rzetelnie wykonał usługę. Nie wziął też zbyt dużo
pieniędzy. Polecam tego pana bo jest uczciwy i rzetelny.”
Elżbieta Warszawa Śródmieście
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wąż do pralki dopływowy
22-05-2016

„wąż do pralki dopływowy - Dziękuję bardzo Panu hydraulikowi. Miałam małą awarię w łazience, na
drugi dzień wyjeżdżałam i potrzebowałam pralki jakby powietrza. Hydraulik sprostał mojej prośbie i za 2 godziny był
u mnie i wąż do pralki dopływowy wymienił, dzięki czemu mogłam dokończyć pranie i spokojnie wyjechać. Jeszcze
raz dziękuję i polecam wszystkim”
Klaudia z Warszawy ze Śródmieścia
(5/5):
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pokrywa spłuczki cersanit
01-05-2016

„pokrywa spłuczki cersanit - Polecam wszystkim usługi tego Pana. Są na najwyższym poziomie.
Wszystko po wizycie tego Pana działa dobrze. pokrywa spłuczki cersanit a w niej przycisk został wymieniony i
wszystko działa bez zarzutu. Jest Pan super fachowcem!”
Roman z Wawy ze Srodmiescia
(5/5):
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hydraulik Ujazdów tanio
15-04-2016

„hydraulik Ujazdów tanio - Potrzebowałam na już, żeby przyjechał hydraulik Ujazdów tanio.
Trafiłam do tego pana i jestem bardzo zadowolona, że zaufałam hydraulikowi. Usterki, które zgłosiłam zostały
usunięte podczas jednej wizyty. Wszystko do tej pory nie szwankuje, nie cieknie, po prostu działa. Mogę polecić
tego pana z czystym sumieniem.”
Dagmara w wawie Srodmiescie
(5/5):

5

(5/5):

5
1

naprawa spłuczki kompaktowej
05-04-2016

„naprawa spłuczki kompaktowej mnie czekała i potrzebowałem kogoś kto się jej podejmie. Trafiłam
do pana, skusiły mnie pozytywne opinie innych klientów. Tak to prawda pan jest bardzo dobrym fachowcem.
Traktuje swoją pracę poważnie, klientów również. Przyjeżdża o czasie bierze umówione telefonicznie pieniądze,
zostawia po sobie porządek, a co najważniejsze spłuczka kompaktowa działa niczym nowa.”
Witold W Wawie Srodmiescie
(5/5):
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hydraulik Centrum tanio
01-03-2016

„hydraulik Centrum tanio - Potrzebowałem do mojego wynajmowanego mieszkania żeby szybko
przyszedł hydraulik Centrum tanio. Trafiłem tutaj. Cieszę się, że znalazłem tego fachowca bo to bardzo uczciwy
konkretny facet. Na pewno jeszcze zadzwonię do pana! Stronę mam w ulubionych.”
Filip w wawie ze srodmiescia
(5/5):
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sedes cersanit
zmywarka bosch
zmywarki wymiary do zabudowy
jak wymienić spłuczkę w toalecie
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Przekaż hydraulikowi, który wykonywał usługę opinię, komentarz. Zostanie ona opublikowana na stronie internetowej.

Hydraulik Warszawa Śródmieście
Tadeusza Boya-Żeleńskiego 2, 00-621 Warszawa, mazowieckie

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

Jak naprawić spłuczkę Śródmieście
Masz problem jak naprawić spłuczkę GEBERIT Ventus MD KOŁO VIEGA Grohedal CERSANIT? Zadzwoń - naprawimy
spłuczkę.
Polecam hydraulika Śródmieście 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
hydraulik Ursus, hydraulik Ursynów, hydraulik Wawer, hydraulik Wesoła, hydraulik Wilanów,
hydraulik
Włochy,(cookies),
dzięki którym nasz serwis może działać
hydraulik Wola, hydraulik Żoliborz.
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