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kran do kuchni

 kran do kuchni - Zadzwoniłem do pana hydraulika już po raz kolejny. Tym razem w naszym nowym mieszkaniu
trzeba było podłączyć kran do kuchni. Hydraulik jak zwykle zjawił się w określonym czasie, wykonał usługę na
najwyższym poziomie. Pan hydraulik jest tani, uważam że za jakość i solidność warto zapłacić.
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hydraulik Korkowa »

Zakres usług hydraulicznych na Rembertowie:
Ostatnie pytania klientów o usługi hydrauliczne na Warszawie Rembertowie i innych ulicach Rembertowa:

hydraulik warszawa rembertow,
964.260.00.0,
zmywarka na ciepłą wodę,
serwis spłuczek podtynkowych,
naprawa spłuczek w toalecie - warszawa ursynow,
schwab model 182.0400,
elektrozawór do zmywarki bosch,
uszczelka jika,
hydraulik warszawa gocław,
automat spłukujący naprawa,
grohe regulacja spłukiwania,
bateria kuchenna,
spłuczka podtynkowa koło schemat,
hydraulik Ujazdów tanio,
spłuczka cersanit schemat,
montaż zmywarki pod blatem,
jak naprawić spłuczkę rembertow.
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11-07-2016

 „spluczka w toalecie - Dla tego pana nie jest żadną tajemnicą jak dziala spluczka w toalecie, widać
na pierwszy rzut oka, że zna się na swoim fachu. Zarazem jest konkretny, kulturalny, a swoją pracę wykonuje bardzo
schludnie, praktycznie po wizycie nie ma śladu. Jesteśmy z żoną bardzo zadowoleni, że zdecydowaliśmy się na tego

pana. Polecamy wszystkim, na pewno warto!”

Stanisław z Warszawy Rembertow

(5/5):  5 
1

podłączenie wody do pralki
28-06-2016

 „podłączenie wody do pralki - Hydraulik wykonał u mnie podłączenie wody do pralki. Bardzo szybko
przyjechał, o godzinie o jakiej się umówiliśmy, bez problemu poradził sobie z podłączeniem wody do pralki.

Cierpliwie sprawdził czy coś przecieka. Działa świetnie polecam!”

Marcelina wawa rembertow

(5/5):  5 
1

mechanizm do spłuczki
16-06-2016

 „mechanizm do spłuczki - Mieliśmy zepsuty mechanizm do spłuczki. Nasza rodzinna złota rączka
poległ jak tylko zobaczył w czym problem, całe szczęście nie podejmował prób bo mógłby tylko połamać i narazić nas

na większe koszty. Od razu zadzwoniliśmy po tego pana. Po krótkiej rozmowie, wysłaniu jednego zdjęcia spłuczki
mieliśmy diagnozę i wycenę. Pozostała kwestia umówienia godziny i już na drugi dzień mieliśmy naprawioną

spłuczkę. Jestem bardzo, bardzo zadowolony! Dziękuję! Świetna robota!”

Maria warszawa Rembertow

(5/5):  5 
1

budowa spłuczki cersanit
21-05-2016

 „budowa spłuczki cersanit - Hydraulik, który ma w małym palcu budowa spłuczki cersanit. Więc
idealny dla osób posiadających armaturę tej firmy. Pan ma od ręki dostępne oryginalne części, więc naprawa idzie

mu wyjątkowo sprawnie i szybko. Polecam~!”

Alan w warszawie w rembertowie

(5/5):  5 
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(5/5):  5 
1

kran łazienkowy
17-05-2016

 „kran łazienkowy - Nie ma gorszej rzeczy na świecie niż kran łazienkowy, który cieknie.
Doprowadza kapanie do szału. Całe szczęście są w Warszawie wspaniali hydraulicy, którym można zaufać, wpuścić do
mieszkania i dać zarobić. Pan jest super hydraulikiem. Nic nie cieknie, działa więc czego chcieć więcej. Polecam.”

Natalia z Wawy Rembertow

(5/5):  5 
1

demontaż baterii kuchennej
27-04-2016

 „demontaż baterii kuchennej - Hydraulik robił mi demontaż baterii kuchennej. Sama nie potrafię
robić takich rzeczy, a nie miałam kogo prosić po pomoc. Znalazłam pana w internecie. Miał dobre opinie więc i ja

zaufałam. Jestem bardzo zadowolona, że skorzystałam z usług tego pana. Bardzo skrupulatny, serdeczny i pomocny.
Wszystko super zrobione. Dziękuję ślicznie i polecam.”

Judyta z Wawy Rembertów

(5/5):  5 
1

odpływ od pralki
uszczelki do baterii zlewozmywakowej

węże do pralek automatycznych
hydraulik Rembertów tanio

wąż do pralki

«  ‹  1  ›  »

Przekaż hydraulikowi, który wykonywał usługę opinię, komentarz. Zostanie ona opublikowana na stronie internetowej.
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 Hydraulik Warszawa Rembertów
Chełmżyńska 27/35, 04-141 Warszawa, mazowieckie

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

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