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tani hydraulik z Bemowa

 tani hydraulik z Bemowa - Bardzo szybko sprawnie i
najważniejsze fachowo. Perfekcyjne podejście do pracy, nie ma co się rozpisywać, polecam fachowca, dziękuję i
pozdrawiam.

Autor opinii: MICHAL Z BEMOWA

Data napisania opinii: 08-03-2020

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,
spłuczka cersanit instrukcja montażu,
spłuczka geberit nie trzyma wody,
podłączenie zmywarki pod ciepłą wodę,
głowica do baterii jednouchwytowej,
syfon natynkowy do pralki,
zawór do spłuczki,
montaż baterii wannowej ściennej,
spłuczka przepuszcza wodę,
wymiana baterii wannowej cena,
spłuczka valsir,
schwab din 19542 mod 182.0400/z,
hydraulik Choszczówka tanio,
cersanit przycisk do spłuczki,
pływak do wc,
spłuczka koło instrukcja,
jak naprawić spłuczkę bemowo.
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wylewka do kranu kuchennego
22-05-2020
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22-05-2020

 „wylewka do kranu kuchennego - Bardzo polecamy. W niecałe dwie godziny od rozmowy
telefonicznej wylewka do kranu kuchennego wymieniona, Idealna robota! Polecam tego pana, prawdziwa fachura,

złota rączka, takich więcej i żeby na zachód nie wyjeżdżali .”

Marek Bemowo

(5/5):  5 
1

pomoc hydrauliczna bemowo
19-05-2020

 „pomoc hydrauliczna bemowo - Zdecydowanie jeden z najlepszych hydraulików w warszawie. Tylko
ten podpowiedział jak można to zrobić by zaoszczędzić i wykonał tą czasochłonną pracę rzetelnie. Było sympatycznie

, niby mało, a cieszy. Jakby tego było mało, jest punktualny, cierpliwy i sympatyczny. Dziękuje i pozdrawiam.”

Francisco na bemowie

(5/5):  5 
1

jak pozbyć się nieprzyjemnego zapachu z kanalizacji Bemowo
18-05-2020

 „jak pozbyć się nieprzyjemnego zapachu z kanalizacji Bemowo - Mieliśmy w domu poważny problem
z zatkanym odpływem do zlewu, który jednocześnie był połączony z pralką i zmywarką. Polecam fachowca ktory wie
jak pokonac powazne problemy i rozwiazuje je swietnie. Super fachowiec, bez dwóch zdań! Fachowiec zdecydowanie

godny polecenia! Ceny jak na Warszawę ok. Usługa wykonana bardzo profesjonalnie, Polecam. ”

Marysia na bemowie

(5/5):  5 
1

zawór napełniający cersanit naprawa
11-05-2020

 „zawór napełniający cersanit naprawa - Jesteśmy ogromnie zadowoleni wraz z żoną. Bardzo solidna
firma. Fachowo, zdecydowanie polecam :) Z czystym sumieniem pięć gwiazdek. Pozdrawiamy fachowców. ”

Cezary z Bemowa

(5/5):  5 
1
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budowa spłuczki podtynkowej koło haut
28-04-2020

 „budowa spłuczki podtynkowej koło haut - Problem w mieszkaniu z dużą ilością osób, trzy łazienki
wyłączone z eksploatacji. Pan pojechal ze mna do sklepu doradzil wrocil spowrotem Pozdrawiam! Solidny fachowiec,z

doświadczeniem, godny polecenia. ”

Adelajda na bemowie

(5/5):  5 
1

kran do umywalki
26-04-2020

 „kran do umywalki - Już dawno nie spotkałam się z tak dobrym fachowcem. Jestem bardzo
zadowolona z usługi a kran do umywalki nie przecieka. - teraz mam numer Pana na stałe wpisany w komórce i wiem,

że mogę na niego liczyć. Usługa wykonana profesjonalnie i sprawnie. Chciałabym szczerze polecić Pana . ”

Sabina na Bemowie

(5/5):  5 
1

instalatorstwo bemowo
naprawa spłuczki klozetowej

sprawdzony hydraulik Bemowo
spłuczka nie spłukuje

usuwanie zatorów kanalizacyjnych z bemowa

«  ‹  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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