
HYDRAULIK WARSZAWA WESOLA - skorzystaj z pomocy

Hydraulik Wesola oferuje tanie i szybkie naprawy hydrauliczne. Posiadamy wszystkie potrzebne do pracy narzędzia, aby
nasze usługi były kompleksowe, a efekt końcowy sprostał wymaganiu zleceniodawcy. Pracujemy tanio i skutecznie.
Czasami jednak oryginalne części drogo kosztują. Nie musisz czekać na wizytę fachowca, prześlij zdjęcia i zadzwoń pod
571335572 w celu uzyskania orientacyjnej wyceny!

W razie możliwości doradzamy i udzielamy wskazówek przez telefon. Jak nie jesteśmy w stanie pomóc, to informujemy
od razu, nie zwodzimy.

Hydraulik Warszawa Wesoła
Działamy na terenie Wesołej - najczęściej okolice pomocy hydraulicznej to

Wesoła-Centrum,
Groszówka,
Wola Grzybowska,

Jeśli potrzebna skuteczna pomoc – jesteśmy gotowi do działania. Profesjonalne podejście do oferowanych przez nas
usług procentuje zaufaniem wśród klientów i ich zadowoleniem ze świadczonych usług. Hydraulik z WESOŁEJ to
hydraulik, na którego można liczyć, pomoże przy bieżących awariach np: cieknąca spłuczka geberit film naprawa,
994.217.00.0, dlaczego spłuczka nie pobiera wody, jak zdjąć przycisk geberit, i wiele innych.

Hydraulik na WESOŁEJ dysponuje nowoczesnym sprzętem hydraulicznym, a to wraz z wieloletnim doświadczeniem
pozwala usnąć szybko i sprawnie nawet najbardziej uciążliwe awarie hydrauliki. Nawet najbardziej złożone i
potencjalnie trudne realizacje indywidualnych zamówień nie stanowią dla nas trudności.

Naszym priorytetem jest zadowolenie Klienta
Warszawa pełna jest fachowców, którzy są nierzetelni. Sami często wykonujemy poprawki po nieudolnych,
samozwańczych hydraulikach, złotych rączkach, naprawiaczach, mężach na godzinę, których niekompetencja lub
prowizoryczna naprawa prowadzi do zwiększenia szkód. Niestety koszty jakie ponosi wtedy klient mogą być wysokie.
Bogate doświadczenie i nabyta praktyka w wykonywaniu powierzonych prac hydraulicznych to gwarancja solidności i
precyzji. Zapraszamy serdecznie do skorzystania z naszych usług hydraulicznych i serwisu spłuczek w zabudowie.

Ulice na jakich działamy

Oto spis ulic na jakich świadczymy usługi: Olchy, Staszica, Sezamkowa, Orla, Powstańców Warszawy, Polna, Dobra,
Flory, Reymonta, Kubusia Puchatka, Agatowa, Chabrów, Tymiankowa, Sekwoi, Apteczna, Biesiadna, Platynowa,
Koralowa, Skalista, Syrokomli, Jesionowa, Równa, Stwosza, Brylantowa, Cyrkonii, Rowowa, Okuniewska, Zapiecek,
Poezji, Golfowa, Różana, Broniewskiego, Brzoskwiniowa, Konarskiego, Szafirowa, Śliska, Kalinowa, Żytnia, Nowa,
Rysia, Dwernickiego, Wąska, Spokojna, Krasickiego, Wydmowa, Szeroka, Wojska Polskiego, Liściasta, Zachodnia,
Wschodnia, Mała, Liryczna, Asnyka, Leszczynowa, 111 Eskadry Myśliwskiej, Magnolii, Piękna, rondo Pohulanka,
Baśniowa, Bankowa, Grzybowa, Wczasowa, Wilanowska, Leśnych Ziół, Dzika, Prosta, Wiosenna, Paproci, Szlachecka,
Wiśniowa, Kilińskiego, Trakt Brzeski, Lipowa, Słowicza, rondo Kleibera, Poświaty, Topazowa, Cedrowa, Piaskowa,
Czereśniowa, Parkowa, Brzozowa, Cieplarniana, Orzeszkowej, Jana Pawła II, Literacka, Rubinowa, rondo
Śmigielskiego, Grafitowa, Jagodowa, Daglezji, Zakrętowa, Długa, Graniczna, Łąkowa, Jaspisowa, Czarnieckiego,
Narutowicza, Malwy, Dolomitowa, Polanki, Berenta, Błękitna, Turkusowa, Norwida, Krokusów, Mickiewicza, Dębowa,
Jaworowa, Szarych Szeregów, Dalii, Radosna, Dziewanny, Szafranowa, Skłodowskiej-Curie, Szosowa, Wiślana,
Kościelna, Grabiny, Matejki, Źródlana, Gościniec, Modrzewiowa, Cyprysowa, Godebskiego, Jeździecka, Pstrowskiego,
Piastowska, Dworkowa, Astrów, Boczna, Hiacyntowa, Lotnicza, Tramwajowa, Świętego Antoniego, Mazowiecka,
Sawickiej, rondo Miłosna, Tuwima, Reja, Kamyk, Azaliowa, Dowcip, Forsycji, Kryształowa, Raczkiewicza, Kamienna,
Łagodna, Wiązów, Szmaragdowa, Stokrotki, Chopina, Świerkowa, Rolna, Malinowa, Diamentowa, Promienna,
Sapiehy, Kochanowskiego, Zadrzewiona, Armii Krajowej, Prusa, Jarzębinowa, Brata Alberta, Majowa, Wapienna,
Wspólna, Cienista, Górna, Zaciszna, Pogodna, Fredry, Klimatyczna, Kopernika, Dzielna, Szkolna, Chodkiewicza,
Alabastrowa, Śmiała, Szosa Lubelska, Gazowa, Żółkiewskiego, Jasna, Akacjowa, Starzyńskiego, Kameliowa, 1

A to nazwy ulic, gdzie pomogliśmy naszym Klientom w ostatnim tygodniu, usunęliśmy usterki na:

Parkowej,
Piaskowej,
Berenta,
rondzie Witkowskiego,
Kościuszki,

W najbliższych dniach mamy zlecenie na: Grabiny, Leśnych Ziół, a potem na Uroczej.

HYDRAULIK WESOŁA OPINIE - 1
SERWIS SPŁUCZEK WESOŁA

SWÓJ FACH WYKONUJEMY JUŻ PRAWIE OD TRZYDZIESTU LAT.
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Zawsze cenimy czas Klienta, ale nasz czas jest również cenny
Do swojej pracy podchodzimy z pełnym zaangażowaniem, uczciwie, wychodząc z założenia, że najlepszą reklamą dla
nas będzie dobrze wykonana praca i Państwa satysfakcja. Sumienność i uczciwość stawiamy na 1 miejscu! Nasza
dewiza to przede wszystkim zadowolenie klienta.

Dla wielu osób, które nie są w stanie samemu wykonać często skomplikowanych napraw hydraulicznych, niezbędny
staje się hydraulik na WESOLEJ. Zadzwoń i skorzystaj z wieloletniego doświadczenia hydraulicznego.

Usługi hydrauliczne świadczone przez doświadczonych hydraulików to gwarancja szybkiego i skutecznego usunięcia
awarii oraz większa szansa na późniejszą bezawaryjność naprawionej lub wymienionej instalacji. Rzetelność i
indywidualne podejście do klienta to nasze atuty. Zaufaj naszym hydraulikom.

Nie uznajemy półśrodków i chwilowego rozwiązania problemu
Znamy specyfikę działania starych spłuczek podtynkowych typu Geberit, Schwab, Grohedal, Friatec, Sanit, jak również
tych, które dopiero pojawiają się na rynku: Koło, Cersanit. Jeśli potrzebna skuteczna pomoc – jesteśmy gotowi do
działania. Szukasz pomocy? Świetnie trafiłeś!

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług. Serwis spłuczek podtynkowych gwarantuje punktualność, uczciwość,
fachową wiedzę oraz rozsądne ceny. Dojedziemy na czas! Nie marnuj pieniędzy na poprawki, wezwij naszych
hydraulików dzięki czemu szybko i skutecznie rozwiążesz problem, zaoszczędzisz pieniądze i nerwy. 100%
zaangażowania – to nasze motto. Zadzwoń do nas i pozwól sobie pomóc!

DOŚWIADCZENIE
Zaufaj Naszemu doświadczeniu! Szybka i profesjonalna pomoc z zakresu naprawy spłuczek podtynkowych – to nas
wyróżnia.

ORYGINALNE CZĘŚCI
Do spłuczek GEBERIT, GROHE, SCHWAB, KOŁO, CERSANIT.

Nie prowadzimy sprzedaży detalicznej.

Serwis spłuczek Wesoła
Wieloletnie doświadczenie w naprawianiu spłuczek w zabudowie, to nasz atut. Dodatkowo posiadamy oryginalne
części:

Naprawa Geberitu
H112, UP100, UP300, UP320

Naprawa Grohe
Grohedal, Rapid SL, UNISET

Serwis spłuczek podtynkowych



Naprawa spłuczki schwab
180.000, 182.000, 187.000

Naprawa spłuczki Koło
Slim, Technic

Hydraulik Wesola oferuje usługi z rabatem dla stałych klientów. Jeśli mieszkasz na terenie dzielnicy Wesola i byłeś
naszym klientem to skorzystaj z promocji z usługi typu:

Serwis spłuczek podtynkowych
sewis Geberit
sewis Grohe
serwis Schwab

Usługi hydrauliczne na Wesolej dostępne od ręki
wymiana kranu
podłączenie zmywarki
podłączenie pralki

Specjalizujemy się w takich problemach Klientów, którym potrzebny jest:

serwis spłuczki wesoła,
wymiana baterii łazienkowej,
podłączenie pralki,
wylewka do kranu kuchennego,
montowanie zmywarki,
zawor spustowy regulacja geberit,
zawór dolnopłuka,
cieknący geberit,
schwab mod. 182.0400,
naprawa spluczek Wesoła,
wymiana baterii kuchennej,
podłączenie zmywarki.

Mieszkańcy Wesołej, ale też innych dzielnic Warszawy mają bardzo dużo problemów z instalacjami hydraulicznymi.
Poniżej ranking usterek z obecnego i poprzedniego miesiąca.

TOP 10 CZERWIEC:

1. hydraulik warszawa wesoła,
2. jak podłączyć pralkę do odpływu,
3. schwab serwis,
4. wymiana węża odpływowego w zmywarce,
5. baterii,
6. ciurek,
7. wymiana uszczelki w spłuczce podtynkowej koło,
8. hydraulik śródmieście warszawa,
9. demontaż spłuczki podtynkowej,

10. serwis spluczek wesoła.

TOP 10 MAJ:

1. hydraulik Warszawa Wesola,



2. spłuczki podtynkowe koło,
3. trójnik do wody z zaworem,
4. spłuczka podtynkowa cieknie,
5. brak wody w gebericie,
6. cersanit spłuczka części,
7. wc koło,
8. pokrywa spłuczki cersanit,
9. spłuczka cersanit instrukcja montażu,

10. serwis spluczki Wesoła.

      

Marcel
WESOŁA

Potrzebowałem hydraulika w sobotnie popołudnie. Moja spłuczka podtynkowa Siamp przestała działać. Zadzwoniłem około 11:30 i o
14:00 w tym samym dniu, moja spłuczka została naprawiona!!!! Nie spodziewałem się takiego rozwoju wypadków;) Nie dowierzałem
również czytając tyle pochlebnych opinii. Okazało się, że to żadna ściema! To na serio działa! Dzwonisz i masz:) Pan jest bardzo
profesjonalny. Dziękuję za naprawę mojej spłuczki podtynkowej w niedzielne popołudnie.

Średnia ocena (5/5):  Najlepsza: 5 Opinii: 2

Serwis spłuczki Siamp

Emilia
WESOLA

Bardzo dobra obsługa. Umówienie była łatwe i szybkie. Kiedy przyjechał i wszedł do środka, szybko zidentyfikował problem i po 20
minutach miałam już naprawiona spłuczkę w zabudowie. Dziękuję!!!

Średnia ocena (5/5):  Najlepsza: 5 Opinii: 2

Usługi hydrauliczne w Wesołej

Wszystkich opinii: 2, Ocena 5/5

Hydraulik na Wesołej - opinie

«  ‹  1  ›  »

https://hydraulik-wesola.waw.pl/serwis-spluczki-siamp.html
https://hydraulik-wesola.waw.pl/uslugi-hydrauliczne-w-wesolej.html


Zapraszamy do wyrażania swoich opinii na temat naszych usług hydraulikowi na miejscu pracy lub wysłać sms'a, a my umieścimy
Państwa opinie na naszej stronie - Czekamy.

— Dojeżdżamy do klientów w najkrótszym możliwym czasie od przyjęcia zgłoszenia. Czasem jest to kilkadziesiąt minut,
czasem na drugi dzień, ale czasem mamy też urlop :) Ale o wszystkim informujemy podczas rozmowy telefonicznej.

Swoje usługi nasi hydraulicy z Wesołej firmują doświadczeniem i wiedzą, dzwoniąc
pod nasz numer, rozmawiasz z hydraulikiem, bez pośredników. Masz pewność, że to
hydraulik naprawi usterkę.

Hydraulik Wesoła

Hydraulik na Wesolej oferuje Państwu solidne i rzetelne usługi hydrauliczne na terenie Wesołej i bliskich okolic. Masz
problem? Dzwoń - tel. 571335572

Mazowiecka 20, 05-077 Warszawa, mazowieckie

otwarte: poniedziałek - piątek: 9:00-18:00,
sobota - niedziela: zamknięte

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.

Polecani hydraulicy w Warszawie

© 2018 hydraulik Wesoła  | Wszelkie prawa zastrzeżone

571335572

tel:+48571335572
https://hydraulik-bemowo.waw.pl
https://hydraulik-bialoleka.waw.pl
https://hydraulik-bielany.waw.pl
https://hydraulik-mokotow.waw.pl
https://hydraulik-ochota.waw.pl
https://hydraulik-pragapolnoc.waw.pl
https://hydraulik-pragapoludnie.waw.pl
https://hydraulik-rembertow.waw.pl
https://hydraulik-srodmiescie.waw.pl
https://hydraulik-targowek.waw.pl
https://hydraulik-ursus.waw.pl
https://hydraulik-ursynow.waw.pl
https://hydraulik-wawer.waw.pl
https://hydraulik-wesola.waw.pl
https://hydraulik-wilanow.waw.pl
https://hydraulik-wlochy.waw.pl
https://hydraulik-wola.waw.pl
https://hydraulik-zoliborz.waw.pl
tel:+48571335572
https://hydraulik-wesola.waw.pl
https://hydraulik-wesola.waw.pl/pdf/hydraulik-wesola-opinie-1.pdf

	HYDRAULIK WESOŁA OPINIE - 1
	Hydraulik Warszawa Wesoła
	Naszym priorytetem jest zadowolenie Klienta
	Ulice na jakich działamy

	Zawsze cenimy czas Klienta, ale nasz czas jest również cenny
	Nie uznajemy półśrodków i chwilowego rozwiązania problemu
	Serwis spłuczek Wesoła
	DOŚWIADCZENIE
	ORYGINALNE CZĘŚCI


	Serwis spłuczek podtynkowych
	Naprawa Geberitu
	Naprawa Grohe
	Naprawa spłuczki schwab
	Naprawa spłuczki Koło

	Hydraulik na Wesołej - opinie
	Serwis spłuczki Siamp
	Usługi hydrauliczne w Wesołej
	Hydraulik Wesoła




