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podłączanie do sieci wodno-kanalizacyjnej Bemowo

 podłączanie do sieci wodno-kanalizacyjnej Bemowo -
Szybko, fachowo i profesjonalnie. Świetna usługa! Szybko przyjeżdża, podłączanie do sieci wodno-kanalizacyjnej
Bemowo bez zarzutu! Bardzo dobry kontakt, pełen profesjonalizm - uprzejmość, punktualność, słowność. Panu udało
się przyjechać o wiele wcześniej niż planował. POLECAMY !

Autor opinii: KRIS Z BEMOWA

Data napisania opinii: 22-08-2020

Średnia ocena (5/5):  Najlepsza: 5 
Wszystkich opinii produktu: 1
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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,
demontaz spluczki tece,
994.217.00.0 int.6962-97,
wymiana uszczelki w baterii jednouchwytowej,
części do spłuczki cersanit,
podłączenie ciepłej wody do pralki,
jak naprawić geberit,
hydraulik warszawa ursynów,
montaż zawór spustowy cersanit astra,
koło zawór napełniający,
spłuczka koło instrukcja,
hydraulik tani mokotów,
syfon do pralki natynkowy montaż,
uszczelki do baterii kuchennych,
elektrozawór zmywarka,
hydraulik Rakowiec tanio,
jak naprawić spłuczkę bemowo.

     

hydraulik bemowo opinie

tani hydraulik na Bemowie
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29-10-2020

 „tani hydraulik na Bemowie - Miałem do udrożnienia naprawdę zapchaną rurę. Usługa odbyła się
bez żadnych niespodzianek. Teraz płynie aż milo inni nie dali rady. Super polecam!!!”

Rafał z bemowa

(5/5):  5 
1

montaż instalacji wodno-kanalizacyjnych z Bemowa
20-10-2020

 „montaż instalacji wodno-kanalizacyjnych z Bemowa - Mam to szczęście, że po wielu wcześniejszych
kontaktach z partaczami natrafiłam przypadkiem na rzetelnego fachowca. Nic tylko korzystać! Gorąco polecam tę

firmę - hydraulik bemowo. ”

Janka bemowo

(5/5):  5 
1

czyszczenie kanalizacji na Bemowie
28-09-2020

 „czyszczenie kanalizacji na Bemowie - Serdecznie polecam :) Na pewno skorzystam w przyszłości i z
czystym sumieniem polecam! Bardzo dobry kontakt telefoniczny. Polecam Pana . ”

Marysia z Bemowa

(5/5):  5 
1

pogotowie hydrauliczne na bemowie
27-09-2020

 „pogotowie hydrauliczne na bemowie - Panowie uprzejmi i solidni. Niezwykle szybki kontakt,
profesjonalizm i miłe usposobienie. Szybko umówiona wizyta. Cena zgoda z tą, ustaloną podczas rozmowy

telefonicznej. Polecam na 100%”

Iwona z Bemowa

(5/5):  5 
1
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hydraulik na bemowie
25-09-2020

 „hydraulik na bemowie - Pan przeprowadził u mnie w mieszkaniu kompleksową wymianę instalacji
wod-kan. Co do kwoty za usługę naprawdę tanio i solidnie. Fachowiec pojawił się u mnie terminowo. Zawsze szybko i

skutecznie usuwa usterki, nie naciagajac klienta na zbedne koszty. Szczerze polecam firme pana hydraulika, jest
bardzo solidny, punktualny i profesjonalny. ”

Thomas z bemowa

(5/5):  5 
1

montaż pralki
11-09-2020

 „montaż pralki - Jestem bardzo zadowolona z Jego usług. Montaż pralki i baterii w prysznicu
wykonana fachowo i tanio. Jestem bardzo zadowolona! Uczciwy fachowiec za rozsądną cenę. Polecam go kazdemu. ”

Moni na bemowie

(5/5):  5 
1

spłuczka tece instrukcja
sprawdzony hydraulik na Bemowie
jak podlaczyc zmywarke do naczyn

wymiana uszczelki silikonowej w geberit
mechanizm spłuczkowy

«  ‹  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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