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Serwis spłuczki Jasienica
W piątek zepsuła się spłuczka podtynkowa Jasienica. Zadzwoniłem do kilku hydraulików, ale nie mieli czasu. Ten
hydraulik to mój trzeci telefon. Wyjaśniłem sytuację, podał mi cenę, która była niższa niż pierwsze dwie, i przyjechał w
sobotę bez problemu. Spłuczka podtynkowa Jasienica została naprawiony w ciągu 20 minut i działa świetnie! Hydraulik
miał ze sobą niezbędne podzespoły do wymiany. Nie spodziewałem się tak szybkiej realizacji. Dziękuję!

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

Naprawa Geberitu
H112, UP100, UP300, UP320

Naprawa Grohe

Serwis spłuczek podtynkowych

SERWIS SPŁUCZKI JASIENICA
SERWIS SPŁUCZEK MOKOTÓW

SWÓJ FACH WYKONUJEMY JUŻ PRAWIE OD TRZYDZIESTU LAT.

https://hydraulik-mokotow.waw.pl


Grohedal, Rapid SL, UNISET

Naprawa spłuczki schwab
180.000, 182.000, 187.000

Naprawa spłuczki Koło
Slim, Technic

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

Serwis spłuczek podtynkowych
sewis Geberit
sewis Grohe
serwis Schwab

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

Specjalizujemy się w takich problemach Klientów, którym potrzebny jest:

serwis spłuczki mokotów,
wymiana baterii łazienkowej,
podłączenie pralki,
jak podłączyć zmywarkę do wody,
bateria do wody,
spłuczka podtynkowa friatec,
spłuczka podtynkowa leci woda,
cersanit mechanizm spłuczki,
jak rozebrać geberit,
naprawa spłuczek Mokotów,
wymiana baterii kuchennej,
podłączenie zmywarki.

Mieszkańcy Mokotowa, 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 mokotów,
2. cersanit spłuczka podtynkowa naprawa,
3. odpływ z wanny,
4. uszczelka do wc,
5. jak podłączyć zmywarkę,
6. usługi hydrauliczne ochota,
7. syfon do zlewu,
8. hydraulik Ochota tanio,
9. kran do pralki,

10. serwis spluczek mokotów.



TOP 10 MAJ:

1. hydraulik Warszawa Mokotow,
2. jak podłączyć zmywarkę do zabudowy,
3. hydraulik zoliborz,
4. hydraulik mokotów,
5. naprawa kranu kuchennego,
6. zawór napełniający do wc,
7. spłuczka do kompaktu,
8. jak naprawić spłuczkę w grohne ścianie,
9. zlewozmywaki granitowe,

10. serwis spluczki Mokotów.
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Hydraulik przyszedł do mojego domu, aby sprawdzić mój źle działający odpływ z pralki. Był bardzo uprzejmy, pomocny i
komunikatywny. Prawdopodobnie najlepszy hydraulik, jakiego kiedykolwiek spotkałam. Nie mogłam go więc nie polecić. Bardzo
rozsądny stosunek jakości do ceny. Usługi świadczone przez tego Pana są na najwyższym poziomie.

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

Usługi hydrauliczne na Mokotowie

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 Mokotowie - 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 Mokotowa 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 Mokotów

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

Dworkowa 2, 00-784 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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