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wylewka do kranu
W mojej starej kuchni, która co prawda wymaga remontu, ale wciąż nie zebrałam odpowiedniej ilości funduszy
zepsuła się wylewka do kranu. Stąd też mój telefon po hydraulika. Krótka rozmowa i jeszcze tego samego wieczoru
pan zjawił się w mojej kuchni. wylewka do kranu została naprawiona. Dziękuję i polecam.
Autor opinii: DARIA WAWA Z PRAGI POLUDNIE
Data napisania opinii: 14-05-2016
Średnia ocena (5/5):
Najlepsza: 5
Wszystkich opinii produktu: 1

Tagi: wylewka, do, kranu
hydraulik Zwycięzców »

Zakres usług hydraulicznych na Pradze Południe:
Ostatnie pytania klientów o usługi hydrauliczne na Warszawie Pradze Południe i innych ulicach Pragi Południa:
hydraulik warszawa praga poludnie,
spłuczka podtynkowa cersanit nie napełnia się,
naprawa baterii,
spłuczka nie napełnia się wodą,
bateria ferro,
jak naprawic spłuczkę w wc,
jak naprawić spłuczkę starego typu,
zawór do pralki cena,
baterie łazienkowe,
zawór spłukujący koło,
mechanizm spłuczki podtynkowej koło,
syfon zlewozmywakowy,
spłuczka w toalecie,
syfon zmywarkowy,
zawór napełniający cersanit naprawa,
montaż zmywarki do zabudowy bosch,
jak naprawić spłuczkę praga poludnie.
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spłuczki podtynkowe koło
09-07-2016

09-07-2016

„Zadzwoniłam do hydraulika ponieważ potrzebowałam profesjonalisty do naprawy spłuczki
podtynkowe koło. Pan świetnie sobie poradził z problemem. Naprawa została przeprowadzona na najwyższym
poziomie, wszystko funkcjonuje jak nowe. Dziękuję!”
Eliza z warszawy praga poludnie
(5/5):
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koło zawór napełniający do spłuczki w stelażu koło
28-06-2016

„Moim problemem był zepsuty firmy koło zawór napełniający do spłuczki w stelażu koło.
Zadzwoniłem po sprawdzonego fachowca. Po raz kolejny się nie zawiodłem. Szybka profesjonalna pomoc, świadczona
praktycznie od ręki to cechy wyróżniającego tego pana na tle konkurencji. Dlatego też w razie jakichkolwiek
kłopotów hydraulicznych dzwonię po tego pana. Dziękuję i polecam!”
Antoni w wawie praga poludnie
(5/5):
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podłączenie odpływu pralki
15-06-2016

„Pana hydraulika wezwałem do mojego domu by zrobił podłączenie odpływu pralki. Umówiliśmy się
na konkretny dzień i godzinę, w dniu wizyty pan dzwonił potwierdzić wizytę, również przed samą wizytą uprzedzał,
że może parę minut się spóźnić. Miał przy sobie wszystkie narzędzia oraz dodatkowe wężyki, które okazały się
niezbędne. Dzięki temu udało się od razu wykonać podłączenie odpływu pralki a było 5 m odległości. Pan po sobie
posprzątał i tak na serio, nie było śladu po wizycie nie licząc podłączonej pralki, która od tamtej pory działa
idealnie! ”
Tomek z warszawy na pradze południe
(5/5):
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hydraulik Gocławek tanio
20-05-2016

„Szukałem bo był potrzebny hydraulik Gocławek tanio w dodatku. Polecam tego hydraulika. Jest to
solidny człowiek, uczciwy, dotrzymuje terminów, pracę wykonuje schludnie i szybko.”
Wiktor w wawie z pragi południe
(5/5):
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instalacje wodne
22-04-2016

„Zepsuły się instalacje wodne trzeba było naprawić stąd nasz telefon do tego pana. Bardzo
doświadczony fachowiec, super praca - instalacje wodne zostały naprawione. I widać było od razu, że trafiliśmy do
profesjonalisty!”
Igor Wawa Praga Południe
(5/5):
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przyłącze do pralki
05-04-2016

„Wierzę, ze dobra energia wraca do ludzi i do tego pana na pewno wraca każdego dnia. Pomógł mi
może w błahej sprawie, ale dla samotnej kobiety nie jest to łatwe. Druga sprawa, że wychodzę z założenia, że lepiej
zapłacić komuś kto się zna na rzeczy niż potem mieć tylko problemy i większe koszty. Pan robił mi przyłącze do
pralki. Przyjechał jeszcze tego samego dnia, którego zgłosiłam problem, miał swoje narzędzia i zawory, więc bez
problemu wykonał usługę. Wszystko schludnie, szybciutko i czyściutko. Jestem bardzo, bardzo, bardzo zadowolona.”
Małgorzata Wawa na Pradze Południe
(5/5):
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jak naprawić spłuczkę
hydraulik Praga tanio
cieknąca spłuczka cersanit
montaż syfonu do zlewozmywaka
usługi remontowe cennik
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Przekaż hydraulikowi, który wykonywał usługę opinię, komentarz. Zostanie ona opublikowana na stronie internetowej.

Hydraulik Warszawa Praga Południe
Kamionkowska 29, 03-805 Warszawa, mazowieckie

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

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