HYDRAULIK PRAGA PÓŁNOC
SERWIS SPŁUCZEK PRAGA PÓŁNOC
SWÓJ FACH WYKONUJEMY JUŻ PRAWIE OD TRZYDZIESTU LAT.

HYDRAULIK WARSZAWA PRAGA POLNOC - skorzystaj z pomocy
Hydraulik Praga Polnoc 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 Praga Północ
Działamy na terenie Pragi Północ - najczęściej okolice pomocy hydraulicznej to
Stara Praga,
Pelcowizna,
Szmulowizna,
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 PRAGI PÓŁNOC to
hydraulik, na którego można liczyć, pomoże przy bieżących awariach np: zawór do baterii, geberyt kiwa cieknie, budowa
spłuczki podtynkowej, spłuczka cersanit nie pobiera wody, i wiele innych.
Hydraulik na PRADZE PÓŁNOC 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: Wiosenna, Zamoyskiego, Równa, Panieńska, Kamienna, Objazdowa,
Szernera, aleja Lisieckiego , Czynszowa , Michałowska, Harnasie , Rzeszotarskiej , Toruńska, Pożarowa , Borowskiego,
Brzeska, Konopacka, Strzelecka, Krowia , Witkiewicza, Korsaka, Kłopotowskiego, Wybrzeże Puckie, 11 Listopada ,
Otwocka , Wołomińska, Świeża , Skoczylasa, Grodzieńska, Budzyńskiej-Tylickiej, Nieporęcka, Łomżyńska, Jagiellońska,
Stalowa, Wrzesińska, Szanajcy, Jasińskiego , Jadowska, Lęborska, Kowelska, Zachariasza, rondo Starzyńskiego,
Instytutowa, Białostocka, Letnia, Szwedzka, Golędzinowska, plac Hallera, Batalionu Platerówek, Radzymińska,
Marcinkowskiego, Warszawa Praga Północ, Podlaska, Nowa, Mackiewicza, Sokola, Nusbauma , Inżynierska ,
Łochowska, Bródnowska, Środkowa, Kosmowskiej, Cyryla i Metodego, Siedlecka, Wybrzeże Szczecińskie ,
Sierakowskiego, aleja Solidarności, plac Wileński, Linneusza, Sprzeczna, Targowa, Floriańska, Groszkowskiego ,
Blaszana,
Tarchomińska,
Weteranów
1863 roku,
Wileńska,
Olszowa,
A to nazwyRatuszowa,
ulic, gdzie Starzyńskiego,
pomogliśmy naszym
Klientomplac
w ostatnim
tygodniu,
usunęliśmy
usterki
na: Gersona,
Folwarczna , Okrzei, Mała, Śnieżna, Brechta, Szymanowskiego , Kawęczyńska, Kameralna, Darwina, Dąbrowszczaków ,
placu Wileńskim,
aleja Tysiąclecia
, Wybrzeże Helskie, Młota , Kowieńska, Stolarska, Łukasińskiego , Burdzińskiego , Kępna, Ząbkowska ,
Jagiellońskiej,
Markowska, Grajewska, Wieczorkiewicza, Namysłowska, Kijowska, Wojnicka, Kotsisa, Zaokopowa,
Stolarskiej,
Borowskiego,
Strzeleckiej,
W najbliższych dniach mamy zlecenie na: Stolarskiej, Groszkowskiego , a potem na Czynszowej .

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 PRADZE POLNOC. 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!

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

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 podtynkowych
Naprawa Geberitu
H112, UP100, UP300, UP320
Naprawa Grohe
Grohedal, Rapid SL, UNISET
Naprawa spłuczki schwab

180.000, 182.000, 187.000
Naprawa spłuczki Koło
Slim, Technic
Hydraulik Praga Polnoc oferuje usługi z rabatem dla stałych klientów. Jeśli mieszkasz na terenie dzielnicy Praga Polnoc i
byłeś naszym klientem to skorzystaj z promocji z usługi typu:
Serwis spłuczek podtynkowych
sewis Geberit
sewis Grohe
serwis Schwab
Usługi hydrauliczne na Pradze Polnoc dostępne od ręki
wymiana kranu
podłączenie zmywarki
podłączenie pralki
Specjalizujemy się w takich problemach Klientów, którym potrzebny jest:
serwis spłuczki praga północ,
wymiana baterii łazienkowej,
podłączenie pralki,
zmywarka montaż,
spłuczka tece regulacja,
schwab din 19542 mod 182.0400/z,
stelaż podtynkowy do wc naprawa,
zawór do spłuczki,
regulacja spłuczki grohe,
serwis spluczek podtynkowych Praga Północ,
wymiana baterii kuchennej,
podłączenie zmywarki.
Mieszkańcy Pragi Północ, ale też innych dzielnic Warszawy mają bardzo dużo problemów z instalacjami hydraulicznymi.
Poniżej ranking usterek z obecnego i poprzedniego miesiąca.
TOP 10 KWIECIEŃ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

hydraulik warszawa praga północ,
wymiana uszczelki grohe,
hydraulik warszawa cennik,
wc ze spłuczką,
tece spłuczka naprawa,
zawór pralki,
odpływ do zmywarki,
podłączenie zmywarki cena,
montaż baterii zlewozmywakowej,
serwis spluczek praga północ.

TOP 10 MARZEC:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

hydraulik Warszawa Praga Polnoc,
zawór spustowy,
zawór do pralki automatycznej,
wymiana zaworu napełniającego,
montaż zmywarki bosch,
dolnopłuk części,
podłączenie zmywarek,
sedes kompakt,

9. wymiana baterii wannowej,
10. serwis spluczki Praga Północ.

Hydraulik na Pradze Północ - opinie

Tadeusz
PRAGA PÓŁNOC

Serwis spłuczki Geberit
Profesjonalnie i szybko usunięta usterka spłuczki podtynkowej Geberit. Wcześniejszy "fachowiec", który przyszedł z administracji do ten
samej usterki głowił się nad nią godzinę bez rezultatu, po czym stwierdził, że trzeba będzie kuć ścianę. A ten Pan hydraulik Praga
Północ od razu zdiagnozował problem, miał już ze sobą potrzebne części i wszystko działa jak należy. Cena podana przez telefon była
taka sama, nic nie doliczył. Pozdrawiam :-)
Średnia ocena (5/5):

Najlepsza: 5 Opinii: 2

Kaśka
PRAGA POLNOC

Usługi hydrauliczne na Pradze Północ
Potrzebowałam ekspresowej wymiany baterii w kuchni, gdzie dojście jest bardzo trudne. Mąż nie miał narzędzi, a Panowie z
administracji czasu. Umówiliśmy się na wizytę w tempie ekspresowym. Bardzo fachowa i sympatyczna obsługa. Cena adekwatna do
wykonanej pracy. Polecam
Średnia ocena (5/5):

Najlepsza: 5 Opinii: 2
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Wszystkich opinii: 2, Ocena 5/5
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 Pragi Północ firmują doświadczeniem i wiedzą,
dzwoniąc pod nasz numer, rozmawiasz z hydraulikiem, bez pośredników. Masz
pewność, że to hydraulik naprawi usterkę.
Hydraulik Praga Północ
Hydraulik na Pradze Polnoc oferuje Państwu solidne i rzetelne usługi hydrauliczne na terenie Pragi Północ i bliskich
okolic. Masz problem? Dzwoń - tel. 571335572
Targowa 59, 03-729 Warszawa, mazowieckie
otwarte: poniedziałek - piątek: 9:00-18:00,
sobota - niedziela: zamknięte

Polecani hydraulicy w Warszawie
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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