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

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 ... »

zawór spustowy do spłuczki
Kolejny hydraulik z polecenia nie mógł sobie poradzić zeby zawór spustowy do spłuczki naprawić. Najpierw
hydraulik przysłany przez administrację, potem pan "złota rączka", z polecenia teściowej - porażka na całej linii.
Bałam się brać kogoś z internetu, ale pozytywne opinie zadowolonych klientów skłoniły mnie po skorzystanie z usługi
tego Pana. Nie żałuję! Po pierwsze nie trzeba było nic kuć w łazience (taką eskpertyzę dostałam od poprzednich
fachowców). W ciągu 1 godziny miałam wymieniony zawór spustowy do spłuczki. Wszystko działa cudownie. Polecam i
będę korzystać. Bardzo, bardzo dziękuję!
Autor opinii: POLA LEGIONOWO
Data napisania opinii: 29-05-2017
Średnia ocena (5/5):
Najlepsza: 5
Wszystkich opinii produktu: 15

Tagi: zawór, spustowy, 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

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,
spłuczka podtynkowa friatec,
wc kompakt,
cieknąca spłuczka koło,
kostki do spłuczki podtynkowej,
mechanizm spluczki do wc,
geberit schemat,
naprawa spłuczki podtynkowej tece ambia,
spłuczka jomo,
cersanit czesci do wc,
spłuczka podtynkowa demontaż zaworu,
zawór spłukujący do wc,
serwis spluczek w zabudowie z Warszawy .
naprawa spłuczek Konstancin Jeziorna »

dzwoń! 737 899 244
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zawór napełniający wc
19-02-2018

„Piszę tutaj aby poinformować wszystkich klientów tego hydraulika że jest niesamowity! Odbiera
telefony, szybko odpowiada, podaje cenę i przyjeżdzą w tym samym dniu. Cena adekwatna do jakości i ekspresu.
Więc nie ma co narzekać a zawór napełniający wc wymieniony. Polecam z całego serca.
Katarzyna Serock
(5/5):

5
15

15

zepsuta spluczka w wc nie napełnia się woda
11-01-2018

„Mój problem trwał już długo bo zepsuta spluczka w wc nie napełnia się woda, ale ciągle zwlekałem
z naprawą. Zadzwoniłem wreszcie do tego hydraulika. Zjawił się ciągu dwóch godzin, w ciągu kolejnej miałem już
problem z głowy. Do tej pory zastanawia mnie tylko jedno dlaczego byłem tak głupi i ... »
Krzysztof Wiązowna
(5/5):

5
15

cersanit spłuczka podtynkowa instrukcja
03-12-2017

„Korzystałam już z usług tego pana i zawsze jestem bardzo zadowolona z jego pracy. Zawsze
dostaję uczciwą informację co konkretnie nie działa i jak najszybciej, najefektowniej to naprawić. Kiedyś
potrzebowałam znaleźć cersanit spłuczka podtynkowa instrukcja regulacji spłukiwania wody. Pomógł to teraz ... »
Maria Otwock
(5/5):

5
15

typowe awarie spłuczki
11-11-2017

„Chciałbym w tym miejscu bardzo podziękować za usługę, którą pan hydraulik dla mnie wykonywał.
W pełni profesjonalny, uprzejmy i sprawny. Z mega dbałością o detale. Cierpliwie odpowiadał na wszystkie moje
pytania, zapewne głupie dla fachowca. Pokazał mi czym są typowe awarie spłuczki i jak na przyszłość można
temu ... »
Piotr Konstancin Jeziorna
(5/5):

5
15

wymiana uszczelki w spłuczce
13-10-2017

„Nigdy wcześniej nie korzystałam z usług tego hydraulika. Ba nigdy wcześniej nie była potrzebna mi

„Nigdy wcześniej nie korzystałam z usług tego hydraulika. Ba nigdy wcześniej nie była potrzebna mi
wymiana uszczelki w spłuczce i nie szukałam fachowca przez interenet, ale przecież trzebe iść z duchem czasu.
Hydraulik okazał się niezwykle konkretny i pomocny już na etapie rozmowy telefonicznej. To mnie ... »
Anna Warszawa Żoliborz
(5/5):

5
15

zawór napełniający koło
07-09-2017

„W mojej spłuczce zawór napełniający koło był zepsuty:( ale całe szczęscie trafiłam na tego
hydraulika. Naprawił w mig i mogłam w spokoju jechać na szkolenie, bez obawy, że zawór napełniający koło będzie
mi psuł wyjazd. Dziękuję ślicznie
Bożenka Józefów
(5/5):

5
15

spłuczka podtynkowa naprawa
zawór spłuczki
mechanizm spłuczki
naprawa spłuczki podtynkowej
pływak do spłuczki
«
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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,
spłuczki Ursus,
Ta stronanaprawa
używa ciasteczek
(cookies),
naprawa spłuczki Ursynów, naprawa spłuczki Wawer, naprawa spłuczki Wesoła, naprawa
spłuczki
Wilanów,
dzięki
którym
nasz
serwis
może
działać
naprawa spłuczki Włochy, naprawa spłuczki Wola, naprawa spłuczki Żoliborz.
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