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montaż instalacji kanalizacyjnej ze słupska

Dzisiaj był montaż instalacji kanalizacyjnej w toalecie. Słowny i uczciwy. Pan po sobie posprzątał (miał nawet
własne worki na śmieci). Ekspresowo i solidnie :) bardzo polecam!

Średnia ocena (5/5):  Najlepsza: 5 Opinii: 26

Polecamy również: naprawa spluczek KK Pol.

To dzięki takiemu podejściu hydraulik Słupsk może skutecznie naprawiać wszystkie zgłoszenia naszych
klientów, a także poszerzać zakres naszych usług hydraulicznych.

Ostatnie wezwania do hydraulika na Nadrzeczu:

1. hydraulik słupsk,
2. naprawa spłuczek schwab opole,
3. spłuczka wolno nabiera wody,
4. pogotowie hydrauliczne ursus,
5. hydraulik na ursynowie,
6. wc podtynkowe,
7. schwab din p-xi,
8. usługi hydrauliczne warszawa ursynów,
9. serwis hydrauliczny słupsk,

10. montaż instalacji wodno-kanalizacyjnych MSW.

Ostatnie wezwania do hydraulika na Osiedlu Piastów:

1. Słupsk hydraulik,
2. wymiana spłuczki sanit,
3. geberit 964.261.00.0 naprawa,
4. głowica mieszacza,
5. wymiana linki zaworu spluczki zaworu spustowego spluczki podtynkowej,
6. syfon do zlewozmywaka,
7. hydraulik bialystok warszawa,
8. sklep hydrauliczny warszawa stegny,
9. udrażnianie kanalizacji Drain - Tornado,

10. hydraulik Slupsk.

Pogotowie hydrauliczne Słupsk
Nasi hydraulicy w Slupsku pełnią funkcję serwisu hydraulicznego, usuwając pilne awarie z jakimi zwracają się

do nas nasi Klienci. Nasza świetnie wykwalifikowana kadra jest w stanie uporać się z poważnymi awariami:
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Naprawa Red
Zlewozmywak LAVEO Celia SJC_420T z baterią w zestawie, Próg akrylowy kabiny prysznicowej SDD03 5mm
200cm, red, wanna koło supero 180x80, jak udrożnić toaletę, Zlewozmywak LAVEO granitowy TRZYNASTKA

z baterią w zestawie.

Rekonstrukcja AquaSan
BATERIA PODTYNKOWA UMYWALKOWA CZARNA FSM05K, BATERIA MIESZACZ DO PANELI I KABIN

ZABUDOWA 1f-69, aquasan, umywalka amao 80, hydrauliczny sklep warszawa, kabina kerra części
zamienne, Bateria Umywalkowa Valvex LOFT Black.

Rekonstrukcja Sotralentz
VENTO CZARNA BATERIA WANNOWA ŁAZIENKOWA DŁUGA WYLE, Kabina prysznicowa NERO 120x90P

+bateria+zestaw, sotralentz, wąż karcher do kanalizacji, jak zamontować brodzik, koło miska wc nova pro
wisząca rimfree, BATERIA UMYWALKOWA STOJĄCA WYSOKA CZARNA ROYAL.

JAKOŚĆ

Zaufanie naszych stałych klientów, 25 letnie doświadczenie hydraulika na Słupsku! Krótkie terminy i
doskonały perfekcjonizm z zakresu montaż instalacji kanalizacyjnej Master.

CZĘŚCI I NARZĘDZIA

Mamy zawsze od ręki potrzebne części i narzędzia, dlatego też mechaniczne usuwanie zatorów
kanalizacyjnych Kret nigdy nie sprawią nam kłopotów i Klienci mogą mieć stuprocentową pewność, że

kanalizacja Kret będzie działać jak nowa.

Czyszczenie i udrażnianie kanalizacji Slupsk

To Twój hydraulik z Słupska pomoże Ci w każdej hydraulicznej kwestii jak np.: płukanie kanalizacji
Rospimatic. Nasze zalety to:



DOŚWIADCZENIE

Nasze umiejętności i doświadczenie w instalacja kanalizacyjna Forlux jest niezbędne, żeby zapewnić
naszym Klientom całkowicie obsługę na najwyższym poziomie.

Hydraulik Slupsk to firma mająca olbrzymie, praktyczne doświadczenie, takie jak m. in. montaż instalacji
wodno kanalizacyjnych Melt dzięki, któremu może serwisować wszystkie usterki wielorakich rozmiarów. Jeśli
usterka jest na terenie Słupska to naprawa jest bardzo szybko, taka jak: podłączanie do sieci wodno-
kanalizacyjnej Rothe, czyszczenie kanalizy FASTER TOOLS, instalacje wodno-kanalizacyjne Karcher K2-K7
oraz czyszczenie i udrażnianie kanalizacji AIRHAND. Wykonujemy usługi hydrauliczne na Slupsku również
tego rodzaju: cersanit serwis, spluczka podtynkowa geberit wymiana uszczelki, montaż dolnopłuka, spłuczka
kompaktowa naprawa, wymiana uszczelki w baterii kuchennej, niedrożna kanalizacja Rems lub też jak pozbyć
się nieprzyjemnego zapachu z kanalizacji Kranzle Wuko Comet.

Wciąż rozwijana wiedza i zdobywane doświadczenie oraz dokładność pozwalają nam na świadczenie usług na
najwyższym poziomie np.: modernizacja sieci wodnej i kanalizacyjnej LAVOR, naprawa spłuczki wc, wymiana
uszczelki w baterii jednouchwytowej, wymiana zaworu napełniającego wc koło stelaz, montaż muszli geberit,
głowica baterii łazienkowej, pralka automat, jak naprawić spłuczkę w grohne ścianie, usługi hydrauliczne
warszawa ochota, naprawa spluczek podtynkowych Słupsk lub też pływak w spłuczce geberit.

ADAM NA SŁUPSKU
02.07.2020

Dobry hydraulik ze słupska
Usterka usunięta w 45 minut. Dodatkowo gdy wspomniałem o tym że chcę wymienić syfon z korkiem
automatycznym, Pan hydraulik zrobił to, przy okazji, za mnie. Edit: po 2 tygodniach toaleta działa nadal.
Polecam Pana !!

Średnia ocena (5/5):  Najlepsza: 5 Opinii: 26

MILA NA SŁUPSKU
14.06.2020

Modernizacja sieci wodnej i kanalizacyjnej slupsk
Tylko ten Pan, jeśli chcemy uczciwego zawodowca. Jestem bardzo zadowolona z efektu, szczególnie że zadanie

Hydraulik na Słupsku - opinie klientów
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nie było łatwe ze względu na rozmieszczenie myjek. - wystarczył jeden telefon. ekspresowo by można było
skorzystać tego samego dnia dokonał instalacji! Cena jak umówiona telefonicznie. Pozdrawiam panów Z
czystym sumieniem polecam.

Średnia ocena (5/5):  Najlepsza: 5 Opinii: 26

MAGDALENA NA SLUPSKU
12.06.2020

Hydraulik Słupsk
Bardzo polecam współpracę z tym fachowcem. Polecam wszystkim bardzo serdecznie. Pan był bardzo uprzejmy
i szybko załatwił sprawę. Jako firma cateringowa na pewno będziemy korzystać z usług. Pod względem cen
również jest bardzo uczciwy. Szybka, profesjonalna usługa, zaś sam Pan - bardzo sympatyczny. Szybko,
sprawnie i cena normalna.

Średnia ocena (5/5):  Najlepsza: 5 Opinii: 26

Chciałbyś podzielić się opinią? Wystaw ją od razu hydraulikowi wykonującemu usługę. Wszystkich opinii: 26,
Ocena 5/5.
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Dokładamy wszelkich starań, by wykonywane usługi spełniały bardzo wysokie
standardy jakości, trwałości i wyglądu. W każdej chwili możesz skorzystać z
pomocy jaką oferuje hydraulik Słupsk na Starym Mieście, Osiedlu Słowińskiego,
ale również z innych okolic Słupska.

Hydraulik Słupsk

A ponadto w końcu Hydraulik na Slupsku wykonuje w sposób fachowy i profesjonalny usługi hydrauliczne na
Słupsku, Osiedlu Piastów, Ryczewie i w pobliżu całego Słupska. Nawiążemy również współpracę z firmami
budowlanymi potrzebującymi solidnych instalatorów.

Ustal termin wizyty i zadzwoń do nas teraz pod tel.
736056571
Mikołajska 5, 76-200 Słupsk,

otwarte: poniedziałek - piątek: 7:00-20:00, 
sobota, niedziela, Święta: zamknięte

Polecamy również hydrauliczne strony na których znajdziecie wiele ciekawych informacji:
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Potrzebujesz materiałów do remontu lub urządzania domu, mieszkania w cenach przystępnych to odwiedź Jule
na Szczecińskiej. Jeśli kupiłeś nie to co potrzeba, albo za dużo to przyjmą zwrot! Obsługa jest życzliwa do
pomocy, a jeśli potrzebny transport to także do załatwienia na miejscu. Natomiast gdy przeciekać nam woda ze
spłuczki zabudowanej to polecamy serwis spłuczek co wie jak naprawić spłuczkę podtynkową. Wbrew pozorom,
wszystkie te elementy czasem się psują i warto zlecić naprawę profesjonalistom.
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