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

HYDRAULIK WARSZAWA BEMOWO - skorzystaj z pomocy
Hydraulik Bemowo 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 Bemowo
Działamy na terenie Bemowa - najczęściej okolice pomocy hydraulicznej to
Fort Radiowo,
Fort Bema,
Bemowo Lotnisko,
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 BEMOWA to
hydraulik, na którego można liczyć, pomoże przy bieżących awariach np: uszczelka zaworu spustowego koło, drobne
naprawy hydrauliczne warszawa praga, sanit spłuczka podtynkowa części, cieknąca spłuczka w zabudowie, i wiele
innych.
Hydraulik na BEMOWIE 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: Dębicka, Żeńców, Kutrzeby, Muszlowa, Lazurowa, Krzywoń, Iskry,
Oryszewska, Obrońców Tobruku, Dywizjonu 303, Apollina, Kircholmska, Szlifierska, Rodła, Miejska, Prometeusza,
Sternicza, Czumy, Warszawa Bemowo, Górczewska, Uniejowska, Andriollego, Baborowska, Siemiatycka, Natalii,
Legionowa, Kocjana, Kryształowa, Stellera, Markiewicza, Elektry, Krajeńska, Puszczy Solskiej, Einsteina,
Szadkowskiego, Zachodzącego Słońca, Telefoniczna, Kunickiego, Osmańczyka, Łęgi, Pieniążka, Ebro, Wieśniacza,
Powstańców Śląskich, Kleeberga, Fabiańska, Telewizyjna, Połczyńska, Miarki, Legendy, Borowej Góry, Rotundy,
Brandta, Zaboreczne, Sochaczewska, Dźwigowa, Moździerzy, Otrębuska, Nowej Huty, Na Wyraju, Akantu,
Cieplarniana, Konarskiego, Rozłogi, Okrętowa, Oświatowa, Newtona, Bawełniana, Posejdona, Gołuchowska,
Kiermaszowa, Widawska, Kopalniana, Bolkowska, Świetlików, Owczarska, Ciołkowskiego, Bułhaka, Skłoby,
Maków,
Narwik, plac
Kasztelański,
Wolfkego,
Brzeżek,
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Dorohuska, Hubala-Dobrzańskiego, Grotowska, Ołtarzewska, Marynin, Wyki, Coopera, Mory, Wrocławska, Ligonia,
Szwankowskiego,
Pirenejska,
Reżyserska, Podmiejska, Irzykowskiego, Siodlarska, Deyny, Afrodyty, Oławska, Oblęgorska, Ziębicka,
Grotowskiej,
Rzędzińska,
Strzelców, aleja Obrońców Grodna, Dostępna, Kruszyńska, Secemińska, Spychowska, Sołtana, Budy,
Pieniążka,
Strońska,
Karabeli, Kędzierskiego, Słomiana, Batalionu Miotła, Apenińska, Babimojska, Millera, Andyjska,
Krzywoń,Bołtucia, Waldorffa, Sobczaka, Kołczana, Pitagorasa, Tkaczy, Laserowa, Westerplatte, Komorowska, Jana
Archimedesa,
Galileusza,
Olbrachta,
Morcinka, Arki Bożka, Żołnierzy Wyklętych, Dynarska, Drogomilska, Człuchowska, Gąsiorowskiego,
Kontuszowa, Szczotkarska, Orlich Gniazd, Thommego, Przy Fosie, Radiowa, Okoliczna, Fortuny, Dobrowolskiego,
Arciszewskiego, Strąkowa, Mendelejewa, Kozłowicka, Raginisa, Drzeworytników, Rąblowiecka, Łagowska, Kaden-

W najbliższych dniach mamy zlecenie na: Bailly, Zachodzącego Słońca, a potem na Oświatowej.

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

Specjalizujemy się w takich problemach Klientów, którym potrzebny jest:
serwis spłuczki bemowo,
wymiana baterii łazienkowej,
podłączenie pralki,
mieszacz wody w baterii,
pokrywa spłuczki cersanit,
bateria zlewozmywakowa naprawa,
wc ze spłuczką,
cieknąca woda ze spłuczki,
przycisk do spłuczki cersanit,
serwis spluczki podtynkowej Bemowo,
wymiana baterii kuchennej,
podłączenie zmywarki.

Mieszkańcy Bemowa, 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 bemowo,
zmywarka montaż,
zmywarka z podłączeniem do ciepłej wody,
friatec spłuczka,
naprawa cieknącej spłuczki podtynkowej,
baterie kuchenne ferro,
spłuczka wc schemat,
geberit serwis spluczka,
whirlpool pralka,
serwis spluczek bemowo.

TOP 10 MAJ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

hydraulik Warszawa Bemowo,
spłuczka podtynkowa demontaż zaworu,
uszczelka zaworu spustowego siamp,
ubikacja podtynkowa,
budowa spłuczki geberit,
wylewka kran,
spłuczki podtynkowe schwab,
jak otworzyć spłuczkę,
cersanit zawór napełniający,
serwis spluczki Bemowo.

Hydraulik na Bemowie - opinie

Antoni
BEMOWO

Serwis spłuczki Abusanitair
Miałem problem bo przeciekała spłuczka podtynkowa Abusanitair, zadzwoniłem do tego hydraulika i przyjechał jeszcze tego samego
dnia. Pomimo padającego mocno deszczu, hydraulik przyjechał punktualnie, co bardzo mnie miło zaskoczyło. Był bardzo miły, zrobił
świetne pierwsze wrażenie, usługa również na najwyższym poziomie. Na pewno polecam tego fachowca i skorzystam w razie potrzeby!
Średnia ocena (5/5):

Najlepsza: 5 Opinii: 2

Zuzanna
BEMOWO

Usługi hydrauliczne na Bemowie
Czytałam o tych hydraulikach i zadzwoniłam, aby sprawdzić, czy mogę umówić się na spotkanie w tym tygodniu, aby podjechali do
mojego domu. To nie była nagła usterka. Po prostu potrzebowałam naprawy kilku rzeczy i to było coś, co od kilku miesięcy
odkładałam. W jedne popołudnie zakończyli całą pracę. I za rozsądną cenę. Nie wiem, czemu tak długo zwlekałam z naprawą. Ale dzięki
temu trafiłam właśnie na tę firmę! Teraz mogę uruchomić wszystkie moje baterie, spłukując zarówno toalety, jak i biorąc dwa prysznice,
włączyć zmywarkę do naczyń i pralkę, nie będę musiała się martwić. Super!
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 Bemowa firmują doświadczeniem i wiedzą, dzwoniąc
pod nasz numer, rozmawiasz z hydraulikiem, bez pośredników. Masz pewność, że to
hydraulik naprawi usterkę.

Hydraulik Bemowo
Hydraulik na Bemowie oferuje Państwu solidne i rzetelne usługi hydrauliczne na terenie Bemowa i bliskich okolic. Masz
problem? Dzwoń - tel. 571335572
Wrocławska 16, 01-493 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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