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naprawa baterii

 naprawa baterii - W sobotni ranek miałam taką
sytuację. Coś wyciekało z tyłu mojego kranu i w ciągu kilku minut zalało szafkę. Zadzwoniłam do hydraulika i w
bardzo krótkim czasie przyjechał i zaczął naprawiać kran. Jestem bardzo zadowolona z szybkiej reakcji i szczerze
mówiąc, w sytuacji awaryjnej w sobotę mnie nie zawiódł. Chciałbym również dodać, że hydraulik był profesjonalny w
swej ogólnej obsłudze i miał doskonałe poczucie humoru. 
Szczerze, bez wahania polecam hydraulika i będę korzystać z jego usług w przyszłości.
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hydraulik Powstańców Śląskich »

Zakres usług hydraulicznych na Bemowie:
Ostatnie pytania klientów o usługi hydrauliczne na Warszawie Bemowie i innych ulicach Bemowa:

hydraulik warszawa bemowo,
podłączenie pralki,
podłączenie baterii umywalkowej,
spłuczka koło cieknie,
uszczelnienie dzwoni zaworu spustowego cersanit,
naprawa dolnopłuka,
hydraulik Ujazdów tanio,
budowa spłuczki podtynkowej geberit,
spłuczka cieknie jak naprawić,
bateria z mieszalnikiem,
spłuczka do sedesu,
geberit spłuczka naprawa,
mechanizm spłuczkowy,
cersanit spłuczka,
naprawa spłuczki koło,
zlew łazienka,
jak naprawić spłuczkę bemowo.
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dobry tani hydraulik wawa rembertow
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dobry tani hydraulik wawa rembertow
12-06-2019

 „tani dobry hydraulik wawa rembertow - obsługa doskonała mimo, że inna dzielnica. Pojawił się w
uzgodnionym czasie i przeprowadził skutecznie naprawy. Polecam w 100%!!!”

Patrycja warszawa na Bemowie

(5/5):  5 
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spłuczka podtynkowa cersanit opinnie
28-05-2019

 „spłuczka podtynkowa cersanit opinnie - Jeśli potrzebujesz hydraulika nie szukaj nigdzie indziej!
Ich hydraulik przybył na czas i nie mógł być milszy, Gorąco polecam korzystanie z ich usług jeśli szukasz

natychmiastowego i niezawodnego pogotowia hydraulicznego.”

Marta Warszawa bemowo

(5/5):  5 
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cersanit spłuczka podtynkowa instrukcja
20-05-2019

 „cersanit spłuczka podtynkowa instrukcja - Gorąco polecam - HYDRAULIKA BEMOWO - jeśli szukasz
natychmiastowej i niezawodnej pomocy i instrukcji jak rozebrać spłuczkę podtynkową Cersanit to on pomoże.”

Joanna Warszawa na Bemowie
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syfon do pralki natynkowy
18-05-2019

 „syfon do pralki natynkowy - Dzwoniłam do tej firmy dwa razy i w obu przypadkach - wymiana
kranu i montaż syfonu natynkowego do pralki - były to udane naprawy za rozsądną cenę. Bardzo szybko i sprawnie

polecam”

Małgorzata w warszawie Bemowo
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geberit int. 7074-98
15-05-2019

 „geberit int. 7074-98 - Hydraulik Bemowo był wspaniały. On nie tylko naprawił nasz problem, ale
również przekazał uwagi jak używać zaworu w przyszłości. Wyjaśnił, jakich kostek używać! Serdeczne dzięki i

pozdrowienia :-)) GORĄCO POLECAM!”

Stefan Warszawa na Bemowie

(5/5):  5 
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wąż odpływowy do zmywarki
17-04-2019

 „wąż odpływowy do zmywarki - Kupiłem nową zmywarkę, a następnie zauważyłem że wąż
odpływowy do zmywarki jest za krótki, nie można naprężać bo rura będzie pękać. Próbowałem lokalnego hydraulika,
ale w końcu zadzwoniłem do tego. Jestem bardzo zadowolony, że znalazłem kogoś, kto rozumie na czym polega ta

praca. Przedłużył wąż bez problemu (jednak można!!!) Wielkie dzięki i polecam wszystkim.”

Bogdan z warszawy z Bemowa

(5/5):  5 
1

schwab din 1954
montaż zmywarki do zabudowy siemens

zmywarka podłączenie wody
spluczka podtynkowa geberit wymiana uszczelki

spłuczka do kompaktu

«  ‹  1  2  3  4  5  ›  »

Przekaż hydraulikowi, który wykonywał usługę opinię, komentarz. Zostanie ona opublikowana na stronie internetowej.
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 Hydraulik Warszawa Bemowo
Kazubów 6, 01-466 Warszawa, mazowieckie

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

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