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

HYDRAULIK WARSZAWA TARGOWEK - skorzystaj z pomocy
Hydraulik Targowek 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 Targówek
Działamy na terenie Targówka - najczęściej okolice pomocy hydraulicznej to
Utrata,
Bródno,
Bródno Podgrodzie,
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 TARGÓWKA to
hydraulik, na którego można liczyć, pomoże przy bieżących awariach np: kolo podtynkowy mechanizm spustowy
montaz, kran wylewka, pralka gorenje, hydraulik gocław, i wiele innych.
Hydraulik na TARGÓWKU 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: Litawora, Zagraniczna, Kanałowa, Dalanowska, Kurpiowska, Roślinna,
Nieszawska, Marywilska, Swojska, Orańska, Oliwska, Dźwińska, Ogińskiego, Matyszewska, Turmoncka, Bolesławicka,
Spójni, Rozwadowska, Chyrowska, Gustawa, Żyzna, Chemiczna, Niedotrzymska, Gniazdowska, Uznamska, Krzesiwa,
Benedykta, Zygmuntowska, Junkiewicz, Blokowa, Kokoszków, Seledynowa, Karkonoska, Lecha, Wejherowska,
Śmieszna, Drewnowskiego, Zamkowa, Skrajna, Ossowskiego, Dyngus, plac Ratuszowy, Kolista, Węgrowska, Senna,
Kaśki Kariatydy, Łąkocińska, Świętego Wincentego, Niemeńska, Sucha, Powodowska, Bukowiecka, Witebska,
Łukasiewicza, Korsarska, Motycka, Palmirska, Torfowa, Malachitowa, Budowlana, Korzona, Ireny, Penelopy, Rogowska,
rondo Żaba, Mleczna, Diamentowa, Pszenna, Knyszyńska, Kleopatry, Nauczycielska, Księcia Ziemowita, Krośniewicka,
Dominiki, Liwska, Utrata, Biruty, Kuflewska, Topazowa, Poleska, Róży Wiatrów, Bystra, Rajmunda, Fioletowa, Bratka,
Fausta,
Matkinaszym
TeresyKlientom
z Kalkuty,wZamiejska,
Ołycka, Rembielińska,
Ładna,na:
Michała, Rzeczna,
APomocnicza,
to nazwy ulic,
gdzieToruńska,
pomogliśmy
ostatnim tygodniu,
usunęliśmy usterki
Łodygowa, Gorzykowska, Fantazyjna, Deszczowa, Gajkowicza, Jarosławska, Wieczorowa, Nowosądecka,
Lidzkiej, Uranowa, Lisia, Protazego, Figara, Dziewanny, Lotnika, Przewoźników, Stojanowska, Zabraniecka,
Władysławowska,
Mosiężnej,
Łabiszyńska,
Mrozowska, Zielone Zacisze, Świętego Hieronima, Wschodnia, Chodecka, Rzemieślników, Określona,
Hieronima,
Łany, Świętego
Obwodowa,
Malborska, Cichowskiego, Skargi, Wieniecka, Gerwazego, Piecyka, Olgierda, Osiedlowa, Łubinowa,
Pińskiej,
Bartnicza,
Amarantowa, Kuniecka, Goławicka, Widzewska, Skorpiona, Koszalińska, Wolińska, Plantowa, Rosieńska,
Jórskiego,
Gwarków,
Sępolińska, Echa Leśne, Smoleńska, Sterdyńska, Miłosierna, Wysockiego, Perłowa, Korzystna, Ciemna,
Płońska, Bardowskiego, Szczepanika, Fersta, Siarczana, Wilków Morskich, Strzelca, Lwa, Słubicka, Hutnicza,
W
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Lewicpolskiej,
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a potem
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Samarytanka,
Szprotawska,
Kichota, Reichera,
Praska,
Karkonoszy,
Askenazego, Pratulińska, Odysa,
Gołębia, Miedzianogórska, Mosiężna, Leśniewska, Pińska, Warsa, Drapińska, Wszeborska, Oszmiańska, Wyborna,

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

Specjalizujemy się w takich problemach Klientów, którym potrzebny jest:
serwis spłuczki targówek,
wymiana baterii łazienkowej,
podłączenie pralki,
spłuczka podtynkowa leci woda,
spłuczka podtynkowa jak otworzyć,
zawór spustowy spłuczki podtynkowej,
zawór do spłuczki wc,
regulacja pływaka w spłuczce,
spłuczka jika części,
naprawa spluczek Targówek,
wymiana baterii kuchennej,
podłączenie zmywarki.

Mieszkańcy Targówka, 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 targówek,
jak odkamienić spłuczkę podtynkową,
spłuczka do kompaktu,
syfon natynkowy do pralki,
wymiana pływak geberit,
cersanit spłuczka podtynkowa naprawa,
sanit zestaw podtynkowy,
przedłużka węża do zmywarki,
nie leci woda do spłuczki,
serwis spluczek targówek.

TOP 10 MAJ:
1. hydraulik Warszawa Targowek,

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

mechanizm spłuczki geberit,
geberit uszczelka zaworu spustowego,
hydraulik spółdzielnia stegny północ,
uszczelki do spłuczki wc,
bateria kuchenna budowa,
baterie kuchenne ferro,
jak działa spłuczka,
uszczelka baterii zlewozmywakowej,
serwis spluczki Targówek.

Hydraulik na Targówku - opinie

Wojciech
TARGÓWEK

Serwis spłuczki Marley
Wielkie dzięki Panie hydrauliku! Po godzinie pracy polegającej na wyeliminowaniu blokady w spłuczce podtynkowej Marley, uruchomił
ją na nowo. A wszystko było tuż przed moim wyjazdem następnego dnia rano. Nie potrafię wyrazić jak bardzo jestem wdzięczny!
Hydraulik nie tylko przyjechał do mnie bardzo późno wieczorem to miał przy sobie oryginalne części na zamianę, o narzędziach nie
wspominając. Po prostu doskonały fachowiec i profesjonalista na każdym kroku. Szczerze polecam. P. S. Nie ma mnie w Polsce już 3
tydzień, ale wiem od córki, że wszystko działa jak należy.
Średnia ocena (5/5):

Najlepsza: 5 Opinii: 2

Aleksandra
TARGOWEK

Usługi hydrauliczne na Targówku
Są profesjonalni i pracują z dbałością o jakość. Miałam umywalkę z nowym modelem baterii do montażu. Usługa została wykonana
idealnie. Miałam wiele pytań i wymagań. Hydraulik był cierpliwy, odpowiadał na wszystkie moje pytania i wykonał dobrze swoją robotę.
Przy następnej usterce zadzwonię do nich i poproszę o tego samego hydraulika.
Średnia ocena (5/5):

Najlepsza: 5 Opinii: 2

« ‹

1

› »

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 Targówka firmują doświadczeniem i wiedzą, dzwoniąc
pod nasz numer, rozmawiasz z hydraulikiem, bez pośredników. Masz pewność, że to
hydraulik naprawi usterkę.

Hydraulik Targówek
Hydraulik na Targowku oferuje Państwu solidne i rzetelne usługi hydrauliczne na terenie Targówka i bliskich okolic.
Masz problem? Dzwoń - tel. 571335572
Krasnobrodzka 6, 03-214 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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