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

HYDRAULIK WARSZAWA BIELANY - skorzystaj z pomocy
Hydraulik Bielany 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 Bielany
Działamy na terenie Bielan - najczęściej okolice pomocy hydraulicznej to
Stare Bielany,
Piaski,
Wólka Węglowa,
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 BIELAN to
hydraulik, na którego można liczyć, pomoże przy bieżących awariach np: zabudowana spłuczka, ciepła woda do
zmywarki, zmywarki pod zabudowe wymiary, spłuczka sie nie napełnia, i wiele innych.
Hydraulik na BIELANACH 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: Goldoniego, Tarnowskiego, Osikowa, Nokturnu, aleja Słowiańska,
Opatowska, Dewajtis, Szepietowska, Kolumbijska, Burleska, Arkuszowa, Dziekanowska, Wybrzeże Gdyńskie,
Dąbrowskiej, Bohdziewicza, Balaton, Oczapowskiego, Loteryjki, Bogusławskiego, Brązownicza, Dantego,
Podczaszyńskiego, Przy Agorze, Kiełpińska, Jarzębskiego, Klaudyny, Wierzyńskiego, Zgrupowania AK Kampinos,
Biograficzna, Gnieźnieńska, Rodziny Połanieckich, Popiela, Żbikowianka, Pasterska, Gwiaździsta, Kościańska,
Grodeckiego, Oksywska, Parnas, Broniewskiego, Gdańska, Kolektorska, Parandowskiego, Berenta, aleja Armii
Krajowej, Olszynowa, Tytułowa, Warszawa Bielany, Stachury, Twardowska, Lindego, Grębałowska, Klenczona,
Pergaminów, Horacego, Hajoty, Pantomimy, Fortowa, Prozy, Gajcego, Sieciechowska, Sobocka, Brochowska, Fontany,
Balcerzaka, Mickiewicza, Balzaka, Płatnicza, Szegedyńska, Marii Kazimiery, Trylogii, Andersena, Raduńska, Michaliny,
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Esej, Wolumen, Opłotek, Conrada, Mistrzowska, Akcent, aleja Zjednoczenia, Babicka, Łomiańska, Daglezji,
Galla Anonima,
Wrzeciono,
Gotycka, Improwizacji, Rękopis, Schulza, Przytyk, Papirusów, Kwitnąca, Maczka, Barcicka, Podleśna,
Kasprowicza, Melioracyjna, Tułowicka, Wóycickiego, Perseusza, Cząstkowska, Sadowskiej, Kochanowskiego, Tołstoja,
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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 BIELANACH. 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 Bielany
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 Bielany oferuje usługi z rabatem dla stałych klientów. Jeśli mieszkasz na terenie dzielnicy Bielany i byłeś
naszym klientem to skorzystaj z promocji z usługi typu:
Serwis spłuczek podtynkowych
sewis Geberit
sewis Grohe
serwis Schwab
Usługi hydrauliczne na Bielanach dostępne od ręki
wymiana kranu
podłączenie zmywarki
podłączenie pralki

Specjalizujemy się w takich problemach Klientów, którym potrzebny jest:
serwis spłuczki bielany,
wymiana baterii łazienkowej,
podłączenie pralki,
regulacja spłuczki podtynkowej koło,
regulacja spłuczki podtynkowej cersanit,
geberit podtynkowy cieknie,
leci woda ze spłuczki podtynkowej,
spłuczka geberit naprawa,
cieknąca spłuczka geberit film naprawa,
naprawa spluczki podtynkowej Bielany,
wymiana baterii kuchennej,
podłączenie zmywarki.

Mieszkańcy Bielan, 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 bielany,
naprawa baterii wannowej z mieszaczem,
nowy zawór napelniajacy spłuczkę nie napelnia,
spłuczka podtynkowa schwab dni 19542,
cersanit przycisk do spłuczki,
grohe serwis,
hydraulik mokry ług,
bateria zlewozmywakowa franke,
geberit 964.261,
serwis spluczek bielany.

TOP 10 MAJ:
1. hydraulik Warszawa Bielany,

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

spłuczka podtynkowa slabo pobiera wodę,
jak naprawić cieknącą spłuczkępodtynkową,
cieknąca spłuczka geberit film naprawa,
naprawy hydrauliczne,
montaż syfonu umywalki,
geberit kiwa spłuczka,
jak otworzyć spłuczkę podtynkową,
serwis spłuczek podtynkowych kolo,
serwis spluczki Bielany.

Hydraulik na Bielanach - opinie

Jan
BIELANY

Serwis spłuczki Ideal
Świetna obsługa telefoniczna. Usługa wykonana w 100% w ciągu godziny od zgłoszenia. Niezmiernie jestem szczęśliwy. Po pierwsze, że
udało się przez internet znaleźć prawdziwego fachowca, a po drugie, że na naprawę nie czekałem wcale. Moja spłuczka podtynkowa
Ideal działa jak nowa! To najlepszy fachowiec z jakim miałem do czynienia w ostatnim czasie. Moim zdaniem w Warszawie lepszego do
spłuczek podtynkowych nie ma. Tak polecam zdecydowanie wszystkim!
Średnia ocena (5/5):

Najlepsza: 5 Opinii: 2

Lena
BIELANY

Usługi hydrauliczne na Bielanach
Mój kran odmówił posłuszeństwa. Zadzwoniłam do nich w poniedziałek wieczorem około 18:30, i zorganizowali, to tak aby ktoś się
pojawił we wtorek o 11 rano. Okazało się, że trzeba wymienić jedną część i do 11:30 miałam ponownie ciepłą wodę! Cena była
rozsądna. Dziękuję ślicznie.
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 Bielan firmują doświadczeniem i wiedzą, dzwoniąc pod
nasz numer, rozmawiasz z hydraulikiem, bez pośredników. Masz pewność, że to
hydraulik naprawi usterkę.

Hydraulik Bielany
Hydraulik na Bielanach oferuje Państwu solidne i rzetelne usługi hydrauliczne na terenie Bielan i bliskich okolic. Masz
problem? Dzwoń - tel. 571335572
Wolumen 18, 01-912 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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