HYDRAULIK URSYNÓW OPINIE - 1
SERWIS SPŁUCZEK URSYNÓW
SWÓJ FACH WYKONUJEMY JUŻ PRAWIE OD TRZYDZIESTU LAT.

HYDRAULIK WARSZAWA URSYNOW - skorzystaj z pomocy
Hydraulik Ursynow 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 Ursynów
Działamy na terenie Ursynowa - najczęściej okolice pomocy hydraulicznej to
Pyry,
Wyczółki,
Stary Imielin,
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 URSYNOWA to
hydraulik, na którego można liczyć, pomoże przy bieżących awariach np: naprawa spłuczki wc, najczestsze awarie
stelaży podtynkowych, spłuczka podtynkowa grohe naprawa nie spuszcza sie woda, budowa pralki, i wiele innych.
Hydraulik na URSYNOWIE 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: Mysikrólika, Pięciolinii, Krzesanego, Transportowców, Szumiąca, SępaSzarzyńskiego, Malinowskiego, Giewont, Kabacki Dukt, Nawłocka, Galopu, Kobuza, Goryczkowa, Półksiężyca,
Relaksowa, Złoty Róg, Mielczarskiego, Iwanowa-Szajnowicza, rondo Krahelskiej, Zaorskiego, Pelikanów, Dembego,
Roztoki, Achillesa, Baletowa, rondo Stamma, Harendy, Fosa, Urwisko, Stryjeńskich, Wantule, Solistów, Frasera,
Moczydłowska, Arbuzowa, Braci Wagów, Welwetowa, Kolibrów, Warchałowskiego, Trele, Pod Strzechą, Czapli,
Kokosowa, Wasilkowskiego, Głęboka, Maślaków, Białej Wody, Lachmana, Hirszfelda, Jemiołuszki, Renety, Roentgena,
Słonki, Korowodu, Dzwonnicza, Polinezyjska, Mazura, Kukułki, Kopcińskiego, Koński Jar, Bogatki, Maryli, Pięciu
Stawów, Makowskiego, Zaruby, Jeżewskiego, Fanfarowa, Surowieckiego, Kozaka, Magury, Jeża, Kadryla, Rosoła,
Waksmundzka, Jagielska, Buszycka, Letniskowa, Pachnąca, Elegancka, Villardczyków, Bronikowskiego, Kórnicka,
Nutki,
Turkawki, naszym
Gżegżółki,
Wyczółki,
Przybylskiego,
Katarynki,
Chóralna,
Kuny,
AKurkowa,
to nazwyKogucia,
ulic, gdzie
pomogliśmy
Klientom
w ostatnim
tygodniu,
usunęliśmy
usterki
na: Marco Polo,
Sztajerka, Piecuszka, Albatrosów, Boglarczyków, Klarnecistów, Łukaszczyka, Farbiarska, Mortkowicza, Stokłosy, Gajdy,
Modelowej,
Poloneza,
Barwna, Sarabandy, Kretonowa, Za Łąkami, Arkadowa, Artystów, Pląsy, Ustronie, Wąwozowa, Białozora,
Szolc-Rogozińskiego,
Perkoza,
Polskie Drogi, Anyżkowa, Amundsena, Kabacka, Rosnowskiego, Prawdziwka, Miklaszewskiego, Cichej Wody,
Jagielskiej,
Kormoranów,
Taneczna, Walczyka, Rybałtów, Marabuta, Białogońska, Związku Walki Młodych, Dolina Służewiecka,
Melodyjnej,Polnej Róży, Koźlaków, Telekiego, Guźca, Warszawa Ursynów, Hektora, Kuropatwy, Lanciego,
Świątkowskiego,
Rodowicza,
Zaolziańska,
Sosnowskiego, Gandhi, aleja Komisji Edukacji Narodowej, Dereniowa, Sporna, Uhrocie, Cynamonowa,
Kolbe, Mączeńskiego, Alternatywy, Ibisa, Jedwabna, Karnawał, Nowoursynowska, Ługi, Grzegorzewskiej, Perlicza, Przy
W
najbliższych
dniach
mamy zlecenie
na: ZaLisi
Łąkami,
Żabińskiego,
a potem na Kłobuckiej.
Bażantarni,
Trufle,
Synogarlicy,
Belgradzka,
Jar, Romera,
plac Keresztes-Fischera,
Ornak, Jastrzębia, Rataja,
Jerzyka, Samsonowska, Pyszniańska, Wańkowicza, Bociania, Cybisa, Migdałowa, Muchomora, Lelka, Nowoczesna,

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 URSYNOWIE. 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 Ursynów
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 Ursynow oferuje usługi z rabatem dla stałych klientów. Jeśli mieszkasz na terenie dzielnicy Ursynow i byłeś
naszym klientem to skorzystaj z promocji z usługi typu:
Serwis spłuczek podtynkowych
sewis Geberit
sewis Grohe
serwis Schwab
Usługi hydrauliczne na Ursynowie dostępne od ręki
wymiana kranu
podłączenie zmywarki
podłączenie pralki

Specjalizujemy się w takich problemach Klientów, którym potrzebny jest:
serwis spłuczki ursynów,
wymiana baterii łazienkowej,
podłączenie pralki,
zabudowana spłuczka jak otworzyć,
hydraulik warszawa ursus,
zawór spustowy wc cersanit,
spluczka sanit naprawa,
spłuczka wc grohe leci woda,
spłuczka nie nabiera wody,
serwis spluczek Ursynów,
wymiana baterii kuchennej,
podłączenie zmywarki.

Mieszkańcy Ursynowa, ale też innych dzielnic Warszawy mają bardzo dużo problemów z instalacjami hydraulicznymi.
Poniżej ranking usterek z obecnego i poprzedniego miesiąca.
TOP 10 CZERWIEC:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

hydraulik warszawa ursynów,
podłączenie zmywarki do syfonu,
zawór do spłuczki cena,
podłączenie zmywarki cena,
zestaw naprawczy spłuczki koło,
małe zmywarki,
uszczelka cersanit,
budowa baterii łazienkowej,
jak wymienić wąż odpływowy w pralce,
serwis spluczek ursynów.

TOP 10 MAJ:
1. hydraulik Warszawa Ursynow,

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

jak zreperować spłuczkę,
mieszacz wody do baterii,
spłuczka cersanit schemat,
bateria kuchenna zlewozmywakowa,
przyłącze do pralki,
instalacje wodne,
automat do spłuczki wc cersanit,
trójnik do zmywarki,
serwis spluczki Ursynów.

Hydraulik na Ursynowie - opinie

Adam
URSYNÓW

Serwis spłuczki Radimp
Hydraulik był bardzo profesjonalny i dobrze się nam współpracowało. Nie próbował w ogóle mnie naciągnąć i uważam, że zaoferował
mi całkiem uczciwe ceny za jakość, którą był w stanie mi zaoferować, a ta była na najwyższym poziomie. Mogę więc powiedzieć bez
wątpienia, że to właśnie ta firma zostanie wezwana o każdej porze dnia i nocy kiedy będę miał problem hydrauliczny. Zaletą jest
również, to, że hydraulik jest też szybki i mobilny, był na miejscu w godzinę, a problem z moją spłuczką podtynkową Radimp został
zweryfikowany w ciągu następnej godziny. Ogólnie rzecz biorąc wspaniałe doświadczenie i kciuki w górę za obsługę klienta! BEZPŁATNA
i super szybka wycena przez telefon to mega plus.
Średnia ocena (5/5):

Najlepsza: 5 Opinii: 2

Natalia
URSYNOW

Usługi hydrauliczne na Ursynowie
Miałam problem z kranem w umywalce i zadzwoniłam do hydraulika. Świetna usługa i świetna obsługa klienta! Bardzo dziękuję i
polecam na przyszłość.
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 Ursynowa firmują doświadczeniem i wiedzą, dzwoniąc
pod nasz numer, rozmawiasz z hydraulikiem, bez pośredników. Masz pewność, że to
hydraulik naprawi usterkę.

Hydraulik Ursynów
Hydraulik na Ursynowie oferuje Państwu solidne i rzetelne usługi hydrauliczne na terenie Ursynowa i bliskich okolic.
Masz problem? Dzwoń - tel. 571335572
Stryjeńskich 19, 02-791 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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