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ZAWÓR DO SPŁUCZKI
SERWIS SPŁUCZEK PODTYNKOWYCH

737 899 244
Naprawa spłuczki Friatec
W naszych łazienkach wiele urządzeń działa bez zarzutu przez wiele lat. Czasami jednak po kilku latach ... »

Naprawa spłuczki geberit
Spłuczki podtynkowe Geberit działają zazwyczaj przez wiele lat bez zarzutu. Z upływającym czasem ... »

Naprawa spłuczki Schwab
Spłuczki Schwab niestety nie są bezawaryjne. Zdaża się, że po kilku a często kilkunastu latach ... »

Naprawa spłuczki WC Grohe Dal
Zdaża się, że spłuczka WC Grohe Dal nie działa jak należy. Zaczyna ciec przez co użytkowanie jej ... »

zawór do spłuczki
Wszędzie szukaliśmy w sklepach, żeby kupić zawór do
spłuczki, ale szczerze nie wiedzieliśmy nawet, który będzie pasował. Zdecydowaliśmy się na pomoc fachowca.
hydraulik nie tylko miał od ręki pasujący zawór do spłuczki, to jeszcze sprawnie i szybko pokonał usterkę. Nie warto
kombinować, który zawór do spłuczki kupić, tylko skorzystać z fachowca. Goraco polecam!
Autor opinii: BARTŁOMIEJ BŁONIE
Data napisania opinii: 11-02-2017
Średnia ocena (5/5):
Najlepsza: 5
Wszystkich opinii produktu: 100

Tagi: zawór, do, spłuczki
naprawa spłuczek Bemowo »
naprawa spłuczek Prymasa Hlonda »

Naprawa spłuczki podtynkowej
Spłuczka geberit nie trzyma wody? Jak naprawić spłuczkę podtynkową geberit? To częste pytania na jakie
odpowiadamy. Tak więc Naprawa spłuczki geberit gdzie przycisk spłukujący nie działa, a spłuczka podtynkowa
przepuszcza wodę do muszli to usterka, z którą dobrze trafiliście.

Naprawa spłuczki WC Grohe Dal »

Zakres usług naprawa spłuczek:
Ostatnie pytania klientów o usługi naprawy spluczek z i na innych ulicach w pobliżu oraz z jakimi problemami mają
klienci kłopot:
serwis spluczek Warszawa ,
geberit nie napełnia się,
regulacja poziomu wody w spłuczce,
schwab din 19542 mod 182.0400/Z,
geberit 994.295.00.0,
jak zdemontować przycisk spłuczki geberit,
wymiana zaworu spustowego w spłuczce podtynkowej,
mechanizm napełniania spłuczki,
hydraulik skarbka z gór,
spłuczka mepa,
zawór pływakowy spłuczki,
demontaż spłuczki,
spłuczka podtynkowa nie pobiera wody,
elementy spłuczki,
sanit - zawór spłuczki,
toaleta podtynkowa,
serwis spluczek podtynkowych z Warszawy .
naprawa spłuczek Konstancin Jeziorna »

dzwoń! 737 899 244
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dolnopłuk koło naprawa
07-02-2022

„Fachowa, szybka i profesjonalna obsługa. Naprawa spłuczki typu Geberit zrobiona bez zastrzeżeń.
Pan bardzo sprawnie usunął usterkę. Spłuczka podtynkowa została wymieniona szybko i sprawnie przez bardzo miłego
Pana! Serdecznie dziękuję i polecam !
Anka w warszawie Włochy
(5/5):

5
100

serwis grohe warszawa
17-01-2022

„Jeden z najlepszych serwisów spłuczek z Warszawy. Spluczka zrobiona na tip top! Otrzymałem też
fachowe porady. Punktualnie i fachowo, polecam serwis spłuczek.
Waldemar Osiedle Przyjaźń
(5/5):

5
100

dolnopłuk koło
04-01-2022

„Teraz przycisk wygląda lepiej niż poprzednio. Pełen profesjonalizm. Widać, że Pan Hydraulik lubi
to co naprawia i świetnie zna się na swoim fachu. Zreperował mi spłuczkę zdalnie, kierując przez telefon co mam
robić. Dziękuję też za dodatkowe porady co do użytkowania :) Proszę Państwa era panów Heniów "pseudo złotych
raczek od ... »
Mila W Warszawie Białołęka
(5/5):

5
100

spłuczka geberit
02-01-2022

„Rzadko zdarza się taki fachowiec. Pan hydraulik był punktualny i miły. Usterka cieknącej spłuczki
Geberit naprawiona jak potrzeba. Zlecona praca - wymiana zaworu napełniającego - wykonana sprawnie i dokładnie a
przy tym z uśmiechem. Bardzo sprawnie, fachowo i szybko. Naprawy są długotrwałe. Wszystko ok
Adela Wólka Zerzeńska
(5/5):

5
100

friatec przyciski
24-12-2021

„Naprawa spłoczki Grohe -wszystko działa. Zasłużony pozytyw. Usługa wykonana bardzo rzetelnie,
sprawnie. Polecam Naprawiona spłuczka GROHE posłuży jeszcze mi długo.
Wojtek Jabłonna

Wojtek Jabłonna
(5/5):

5
100

geberit uszczelka zaworu spustowego
13-12-2021

„W moim przypadku chodziło o wymianę całej spłuczki podtynkowej firmy Sanit. Po 10 latach
używania zaczęła się zacinać i popękały linki. Hydraulik bardzo miły i profesjonalny, poważna usterka więc pan mi
pomógł, takie osoby się szanuje. Sprawnie przeprowadził u mnie naprawę cieknącej spłuczki podtynkowej. Polecam w
100% bardzo ... »
Asia warszawa Ksawerów
(5/5):

5
100

grohe spłuczka podtynkowa
dzwon spłuczki
zawór napełniający
zawór spustowy wc
cieknąca spłuczka podtynkowa
«
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Przekaż hydraulikowi, który wykonywał usługę opinię, komentarz. Zostanie ona opublikowana na stronie internetowej.

Naprawa spluczki Warszawa
Aleja Jana Pawła II 26, 00-133 Warszawa, mazowieckie

tel. 737 899 244
otwarte: poniedziałek - piątek: 9:00-17:00, sobota - niedziela: zamknięte

Serwis spłuczki Warszawa
Masz problem jak naprawić spłuczkę GEBERIT Ventus MD KOŁO VIEGA Grohedal CERSANIT? Zadzwoń - naprawimy
spłuczkę.
Serwisanci spłuczek w Warszawie polecają naprawy spluczek w innych dzielnicach Warszawy:
naprawa spłuczki Bemowo, naprawa spłuczki Białołęka, naprawa spłuczki Bielany, naprawa spłuczki Mokotów,
naprawa spłuczki Ochota, naprawa spłuczki Praga Północ, naprawa spłuczki Praga Południe,
naprawa spłuczki Rembertów, naprawa spłuczki Śródmieście, naprawa spłuczki Targówek,
naprawa
spłuczki Ursus,
Ta strona
używaWilanów,
ciasteczek
(cookies),
naprawa spłuczki Ursynów, naprawa spłuczki Wawer, naprawa spłuczki Wesoła, naprawa
spłuczki
dzięki
którym
nasz
serwis
może
działać
naprawa spłuczki Włochy, naprawa spłuczki Wola, naprawa spłuczki Żoliborz.
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