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pomoc hydrauliczna na slupsku
Pierwszy raz skorzystałem z usługi Pana w dzień wolny od pracy- dla innych. Szybkie usunięcie usterki za
znacznie niższą cenę niż firmy konkurencyjne. Polecam Pana hydraulika - bardzo punktualny , praca wykonana
sprawnie i bardzo czysto. Numer telefonu do pana zapisany, w razie potrzeby, na pewno skorzystam i polecam.
Średnia ocena (5/5):

Najlepsza: 5 Opinii: 36

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 Osiedlu Niepodległości:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

hydraulik słupsk,
hydraulik kobieta warszawa,
ubikacje geberit,
zepsuta spłuczka nie leci woda,
serwis geberit,
uszczelka do kranu,
montowanie zmywarki,
syfon,
serwis hydrauliczny słupsk,
montaż instalacji wodno-kanalizacyjnych MSW.

Ostatnie wezwania do hydraulika na Zatorzu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Słupsk hydraulik,
pływak do wc,
spłuczka podtynkowa schemat,
jak wyregulować spłuczkę geberit,
odpływ do zlewu,
hydraukik wola,
jak wymienic wyienic uszczelke spluce wc podtynkowej,
elektrozawór do zmywarki,
udrażnianie kanalizacji Drain - Tornado,
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:

Naprawienie THG
STELAZ GEBERIT DUOFIX UP320 WC SIGMA 111.320.00.5, MEXEN STELLA 42 UMYWALKA
WPUSZCZANA W BLAT MEBLOWA, thg, shell cieszyn, przycisk spustowy, Stelaż 99066, osiedle dyrekcja
chełm, bar mleczny inowrocław, ODPŁYW LINIOWY 2W1 OBROTOWY NISKI SYFON 80CM.

Instalator Treos
CARO CUADRO BATERIA WANNOWA NAWANNOWA 3-OTWOROWA, MEXEN ELZA UMYWALKA
NABLATOWA STRUKTURA SREBRNA, treos, shell częstochowa, przyciski do spłuczek podtynkowych cena,
Parawan Składany NAWANNOWY IDEA 5 PANELOWY 120.

Remont Vibia
KOREK KLIK KLAK OKRĄGŁY CHROM DO UMYWALKI ROYAL, MEXEN ŚCIANKA PRYSZNICOWA
WALK-IN 80 CM SZKŁO 6mm, vibia, shell karta punkty, punkty shell jak sprawdzic, stelaż do zabudowy
lekkiej koło, P-IX 8155/I Mod. 183.000, ODPŁYW LINIOWY OBROTOWY SYFON 80 CM POD PŁYTKĘ.

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

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.

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 wodnokanalizacyjnej 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: zmywarka pod zlewem montaż, Moduł montażowy do WC SCHELL MONTUS C-N 120, montaż
sedesu na stelażu, montaż muszli podwieszanej koło, spłuczka podtynkowa valsir naprawa, 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, wymiana uszczelki spłuczka
geberit, cieknący geberit, zawór spustowy do spłuczki montaż, spłuczka podtynkowa delfin naprawa,
mechanizm spłuczki cersanit, wymiana toalety, jak naprawić spłuczkę starego typu, mechanizm spustowy
spłuczki cersanit, naprawa spłuczki podtynkowej Słupsk lub też jak wymienić dzwon w spłuczce.

Hydraulik na Słupsku - opinie klientów

MARIA ZE SLUPSKA
09.09.2020

Jak złożyć spłuczkę
Fachowa realizacja, „dążenie do perfekcji” przy montażu jak najbardziej na plus. Pomógł mi z zepsutą spłuczką
w trudnym okresie weekendu, kiedy to nikt nie miał czasu. Sytuacja była dramatyczna, zerwany wężyk i
niedziałające zawory odcinające wodę, i przeciek z sufitu u sąsiada z dołu. Sprawa załatwiona szybko i
skutecznie. Fachowiec zjawił się o umówionej porze, prace wykonal profesjonalnie, szybko, udzielił wielu
wskazówek.
Średnia ocena (5/5):

Najlepsza: 5 Opinii: 36

MARYSIA SŁUPSK
06.09.2020

Usługa hydrauliczna na słupsku
Widać, że znają się na swoim fachu. Szybko naprawili usterkę, za rozsądną cenę. Usluga wykonana dobrze,
mily i profesjonalny kontakt, polecam. pięć razy tak!
Średnia ocena (5/5):

Najlepsza: 5 Opinii: 36

MIKOŁAJ ZE SŁUPSKA
04.09.2020

Pralka automatyczna mała
Polecam ;) Świetny fachowiec. Pan hydraulik przyjechał w ciagu godziny usunął awarie bez problemu w miejscu
gdzie dwóch innych nie dało rady! Super fachowiec, którego mogę polecić każdemu.
Średnia ocena (5/5):

Najlepsza: 5 Opinii: 36

Chciałbyś podzielić się opinią? Wystaw ją od razu hydraulikowi wykonującemu usługę. Wszystkich opinii: 36,
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 Osiedlu Niepodległości, Zatorzu, 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, Zatorzu, Starym Mieście 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:
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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