
HYDRAULIK WARSZAWA SRODMIESCIE - skorzystaj z pomocy

Hydraulik Srodmiescie 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 Śródmieście
Działamy na terenie Śródmieścia - najczęściej okolice pomocy hydraulicznej to

Powiśle,
Śródmieście Południowe,
Nowe Miasto,

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 ŚRÓDMIEŚCIA to
hydraulik, na którego można liczyć, pomoże przy bieżących awariach np: geberit wymiana mechanizmu spłuczki,
spłuczka zawór, geberit spłuczka, hydraulik warszawa powiśle, i wiele innych.

Hydraulik na ŚRÓDMIEŚCIU 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: Steinkellera, Spacerowa, Grodzka, Corazziego, plac Szczepaniaka, Plater,
Polna, Myśliwiecka, Koszykowa, Waryńskiego, Rycerska, Moliera, Świętej Teresy, Słomińskiego, Wierzbickiego,
Ossolińskich, Lądowa, Koźmińska, Nowolipki, plac Zamkowy, Mokotowska, Ptasia, rondo ONZ, Sulkiewicza, Zielna,
Kopernika, Wioślarska, Grabowskiego, plac Młynarskiego, Grzybowska, Książęca, Ludna, Kruczkowskiego, Brzozowa,
Sosnowa, Jaracza, Stara, aleja Lorentza, plac Mirowski, Kapucyńska, Zaruskiego, Lwowska, Wąski Dunaj, Rynek
Mariensztacki, Wybrzeże Gdańskie, Zimna, plac Małachowskiego, Piękna, Agrykola, plac Trzech Krzyży, Dowcip,
Sempołowskiej, Burmistrzowska, Kubusia Puchatka, Cicha, Miodowa, Krucza, Maszyńskiego, Okólnik, Telakowskiej,
Leszczyńska, Śniadeckich, Batorego, Zaułek Braci Pakulskich, Przybosia, Szeroki Dunaj, Wspólna, Świętojerska,
Nalewki, Marszałkowska, Bartoszewicza, Szkolna, Piesza, Dzika, Pawia, Okrąg, Traugutta, Widok, Świętokrzyska,
Suligowskiego, Kręta, Kamienne Schodki, Dziekania, Nowolipie, rondo Sedlaczka, Matejki, Sienna, Jasna, Aleje
Ujazdowskie, Kanonia, Celna, Andersa, Natolińska, Szczygla, Dawidowskiego, Ciasna, Gomulickiego, Muranowska,
Bulwar Flotylli Wiślanej, Świętojańska, Podoskich, Pańska, Stawki, Podwale, plac Defilad, Śniegockiej, Górnośląska,
Potockiego, Hoene-Wrońskiego, Kozia, Gamerskiego, Mariensztat, Nowy Zjazd, Fabryczna, Elektoralna, Długa,
Łazienkowska, Bednarska, aleja Kaczyńskiego, Dawna, Świętego Franciszka Salezego, Sieroszewskiego, Hoża,
Parkingowa, Canaletta, plac Powstańców Warszawy, aleja Nojiego, Aleje Jerozolimskie, Warszawa Śródmieście,
Chałubińskiego, Smulikowskiego, Sapieżyńska, Czerwonego Krzyża, Międzymurze Biegańskiego, Orla, aleja Róż,
Czerwijowskiego, Pasaż Wiecheckiego, plac Osterwy, Dolańskiego, Nowogrodzka, rondo Dmowskiego, Chopina,
Złota, Bagno, aleja Harrisona, Boya-Żeleńskiego, plac Unii Lubelskiej, Bracka, aleja Stanka, Pasaż Rowickiego, aleja
Radiowej Trójki, Krzywopoboczna, aleja Szpitala Ujazdowskiego, Klonowa, Focha, Konwiktorska, Przeskok, Zapiecek,

A to nazwy ulic, gdzie pomogliśmy naszym Klientom w ostatnim tygodniu, usunęliśmy usterki na:

Przechodniej,
Śliskiej,
Krywulta,
Warszawie Śródmieściu,
Spacerowej,

W najbliższych dniach mamy zlecenie na: Jazdów, Chmielnej, a potem na placu Osterwy.

HYDRAULIK ŚRÓDMIEŚCIE
SERWIS SPŁUCZEK ŚRÓDMIEŚCIE

SWÓJ FACH WYKONUJEMY JUŻ PRAWIE OD TRZYDZIESTU LAT.

https://hydraulik-srodmiescie.waw.pl
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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 SRODMIESCIU. 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!

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 Śródmieście
Wieloletnie doświadczenie w naprawianiu spłuczek w zabudowie, to nasz atut. Dodatkowo posiadamy oryginalne
części:

Naprawa Geberitu
H112, UP100, UP300, UP320

Naprawa Grohe
Grohedal, Rapid SL, UNISET

Serwis spłuczek podtynkowych



Naprawa spłuczki schwab
180.000, 182.000, 187.000

Naprawa spłuczki Koło
Slim, Technic

Hydraulik Srodmiescie oferuje usługi z rabatem dla stałych klientów. Jeśli mieszkasz na terenie dzielnicy Srodmiescie i
byłeś naszym klientem to skorzystaj z promocji z usługi typu:

Serwis spłuczek podtynkowych
sewis Geberit
sewis Grohe
serwis Schwab

Usługi hydrauliczne na Srodmiesciu dostępne od ręki
wymiana kranu
podłączenie zmywarki
podłączenie pralki

Specjalizujemy się w takich problemach Klientów, którym potrzebny jest:

serwis spłuczki śródmieście,
wymiana baterii łazienkowej,
podłączenie pralki,
solidny niedrogi hydraulik ursynow,
podlaczenie baterii wannowej antea,
hydraulik ursus michałowicza,
schwab spluczka podtynkowa serwis,
naprawa spłuczki podtynkowej,
mechanizm spłuczki cersanit,
naprawa spłuczek Śródmieście,
wymiana baterii kuchennej,
podłączenie zmywarki.

Mieszkańcy Śródmieścia, ale też innych dzielnic Warszawy mają bardzo dużo problemów z instalacjami hydraulicznymi.
Poniżej ranking usterek z obecnego i poprzedniego miesiąca.

TOP 10 CZERWIEC:

1. hydraulik warszawa śródmieście,
2. zawór w spłuczce,
3. hautstelaze,
4. elementy spłuczki,
5. wymiana glowicy w bateri greta,
6. hydraulik tanio warszawa mokotów,
7. gebarit cieknie,
8. bateria kuchenna budowa,
9. zawor spustowy regulacja geberit,

10. serwis spluczek śródmieście.

TOP 10 MAJ:

1. hydraulik Warszawa Srodmiescie,



2. toaleta podtynkowa,
3. hydraulik grochów,
4. plywak do geberitu,
5. jak ustawić spłuczkę,
6. wymiary zmywarek,
7. spłuczka podtynkowa delfin,
8. pływak spłuczka,
9. instalacja pralki,

10. serwis spluczki Śródmieście.

      

Mikołaj
ŚRÓDMIEŚCIE

Dobra obsługa, szybka reakcja i świetna jakość usługi. Próbowałem wiele firm hydraulicznych, ta jest najlepsza! Problem ze spłuczką
podtynkową Liv został rozwiązany w dniu zgłoszenia. Hydraulik przyjechał do mnie bardzo późnym wieczorem za co jestem bardzo
wdzięczna, ponieważ na drugi dzień wyjeżdżałem na dłużej i nie chciałem zostawiać mieszkania w tym stanie. Bardzo dobra jakość w
bardzo dobrej cenie. Tak trzymać, życzę Panu samych sukcesów!!!

Średnia ocena (5/5):  Najlepsza: 5 Opinii: 2

Serwis spłuczki Liv

Maria
SRODMIESCIE

Chciałabym bardzo Panu podziękować za życzliwość i pomoc jakiej udzielił Pan mojej rodzinie! Mieliśmy okropną awarię. Na drugi dzień
mieliśmy uroczystość rodzinną i pozbawieni łazienki musielibyśmy ją odwołać. Niektórzy goście byli już w drodze. Pan nie tylko odebrał
telefon późno w sobotę to jeszcze tego samego dnia do nas przyjechał. Usterkę naprawił w ciągu godziny. Odetchnęliśmy z ulgą. Cena
również nie była zbyt wygórowana jak na ekspress, weekend i godziny wieczorne. Jeszcze raz Panu dziękujemy i będziemy polecać
wszystkim. Oby więcej takich fachowców.

Średnia ocena (5/5):  Najlepsza: 5 Opinii: 2

Usługi hydrauliczne w Śródmieściu

Hydraulik na Śródmieściu - opinie

«  ‹  1  ›  »
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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 Śródmieścia firmują doświadczeniem i wiedzą, dzwoniąc
pod nasz numer, rozmawiasz z hydraulikiem, bez pośredników. Masz pewność, że to
hydraulik naprawi usterkę.

Hydraulik Śródmieście

Hydraulik na Srodmiesciu oferuje Państwu solidne i rzetelne usługi hydrauliczne na terenie Śródmieścia i bliskich
okolic. Masz problem? Dzwoń - tel. 571335572

Inflancka 19, 00-189 Warszawa, mazowieckie

otwarte: poniedziałek - piątek: 9:00-18:00,
sobota - niedziela: zamknięte

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.

Polecani hydraulicy w Warszawie
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