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Hydraulik z Szczecina zapewnia pilne naprawy hydrauliczne usuwając awarie oraz zajmiemy się także

zaplanowanym od dłuższego czasu większym remontem instalacji hydraulicznej w mieszkaniu. Zajmujemy się
montaż instalacji kanalizacyjnej Master, modernizacja sieci wodnej i kanalizacyjnej LAVOR jak również

czyszczenie kanalizy FASTER TOOLS. W każdym przypadku polecimy serwis spluczek podtynkowych Roca. Nie
wspominając o tym, że hydrauliką zajmujemy się od 1995 roku.

HYDRAULIK na Taczaka - sprawdź dyspozycyjność naszej ekipy hydraulicznej i obszar działania, a w
przypadku firmy hydraulik Szczecin możesz liczyć na usuwanie wszystkich awarii hydraulicznych.

Opinie na temat hydraulika z Szczecina

Zapoznaj się z opiniami naszych klientów na temat wykonanych naszych usług, a jeśli masz uwagi to podziel się
z nami.

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

Ostatnie wezwania do hydraulika na Cieszycach:

1. hydraulik szczecin,
2. wylewka kran,
3. odpływ z wanny,
4. zestaw naprawczy geberit,
5. automat do spłuczki wc,
6. odkamienianie spłuczki wc,
7. zawór do pralki automatycznej,
8. hydraulik na bródnie,
9. serwis hydrauliczny szczecin,

10. montaż instalacji kanalizacyjnej Master.

Ostatnie wezwania do hydraulika na Przy Parku:

1. Szczecin hydraulik,
2. wklad do sploczki,
3. montaż syfonu do pralki,
4. hydraulik na ochocie opinie,
5. hydraulik Kamionek tanio,
6. hydraulik Mokotów tanio,
7. budowa spłuczki toaletowej,
8. spuczki jika,
9. modernizacja sieci wodnej i kanalizacyjnej LAVOR,

10. hydraulik Szczecin.

Instalowanie Huber

Pogotowie hydrauliczne Szczecin
Nasi hydraulicy w Szczecinie 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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Przycisk satyna dwudzielny Kerra-Korab, MEXEN MONTANA WANNA WOLNOSTOJĄCA 170 x 80 + SYFON,
huber, rura pcv, uszczelka spłuczki koło, zestawy podtynkowe wc, keramag citterio, inżynieria sanitarna,

Przycisk Skate Grohe.

Konserwacja TecTake
Nowoczesny DESIGN umywalka łazienkowa 60x40!, TURBINA OŚWIETLENIA LED HYDROGENERATOR

DO PANELI, tectake, shell bydgoszcz, wc geberit komplet, Umywalka Kamienna Stawiana Roxy Stone Beżowa
Rea.

Naprawa hydrauliczna SCHEDLINE COLLECTION
GROHE SMARTCONTROL ZESTAW PODTYNKOWY Z TERMOSTATEM, BATERIA BIDETOWA BIDETKA
PODTYNKOWA CARO ROYAL, schedline collection, serwis makita tarnów, wąż do czyszczenia rur karcher
15m, koło katalog produktów, jak wymienić spłuczkę, miska koło, MEXEN ROMA KABINA PRYSZNICOWA

100 x 70 cm SZKŁO 6.

JAKOŚĆ

Zaufanie naszych stałych klientów, 25 letnie doświadczenie hydraulika na Szczecinie! Krótkie terminy i
doskonały perfekcjonizm z zakresu mechaniczne usuwanie zatorów kanalizacyjnych Kret.

CZĘŚCI I NARZĘDZIA

Mamy zawsze od ręki potrzebne części i narzędzia, dlatego też instalacja kanalizacyjna Forlux nigdy nie
sprawią nam kłopotów i Klienci mogą mieć stuprocentową pewność, że kanalizacja Forlux będzie działać

jak nowa.

DOŚWIADCZENIE

Czyszczenie i udrażnianie kanalizacji Szczecin

To Twój hydraulik z Szczecina pomoże Ci w każdej hydraulicznej kwestii jak np.: czyszczenie kanalizy
FASTER TOOLS. Nasze zalety to:



Nasze umiejętności i doświadczenie w problemy z kanalizacją Vidaxl jest niezbędne, żeby zapewnić
naszym Klientom całkowicie obsługę na najwyższym poziomie.

Hydraulik Szczecin 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 Szczecina to naprawa jest bardzo szybko, taka jak: jak pozbyć się nieprzyjemnego
zapachu z kanalizacji Kranzle Wuko Comet, czyszczenie kanalizacji Bosch Aqt, pogotowie wodne, kanalizacyjne
ROTHENBERGER oraz czyszczenie i udrażnianie kanalizacji AIRHAND. Wykonujemy usługi hydrauliczne na
Szczecinie również tego rodzaju: wymiana sedesu, hydraulik przepychanie rur, naprawa spłuczki podtynkowej,
montaż kibla, montaż zaworu spłuczki do kompaktowego wc, udrażnianie kanalizacji Drain - Tornado lub też
płukanie kanalizacji Rospimatic.

Wciąż rozwijana wiedza i zdobywane doświadczenie oraz dokładność pozwalają nam na świadczenie usług na
najwyższym poziomie np.: instalacje wodno-kanalizacyjne Karcher K2-K7, montaż spłuczki podtynkowej,
podłączenie odpływu zmywarki, montaż stelaża wc koło, zapchany zlew, spłuczka podtynkowa koło, demontaz
spluczki tece, regulacja poziomu wody w spłuczce geberit, grohe spłuczka leci długo woda, serwis spluczek
podtynkowych Szczecin lub też spłuczka podtynkowa tece naprawa.

STANISŁAWA SZCZECIN
18.04.2020

Wkłady do baterii łazienkowych
Szybko i sprawnie, dziekuje Pan szybko znalazł dla nas termin, bo awaria była nagląca. Rozsądne ceny, dobra
komunikacja z klientem. uczciwość to podstawa. Jeszcze raz dziękuję i polecam.

Średnia ocena (5/5):  Najlepsza: 5 Opinii: 38

RENATA SZCZECIN
10.04.2020

Hydraulicy ze szczecina
Krótka rozmowa przez telefon z opisem problemów - a było ich kilka - wcale nie napawała optymizmem. Cena
usługi adekwatna do włożonej pracy. Pan zrobił nawet więcej niż trzeba było. Bardzo dobry kontakt i szybkie
terminy. Pan zjawił się punktualnie, przygotowany i z wszystkimi potrzebnymi częściami. Dzięki i pozdrawiam
ciepło. Będę Pana polecać.

Średnia ocena (5/5):  Najlepsza: 5 Opinii: 38

Hydraulik na Szczecinie - opinie klientów
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IZA NA SZCZECINIE
20.03.2020

Podłączenie zmywarki do zlewu
Bardzo polecam Pana - usługa wykonana profesjonalnie, Fachowcy pierwsza klasa szukałam w internecie
dobrego hydraulika. Na pewno jeszcze wrócę do tej firmy jeśli zajdzie taka potrzeba, Super fachowiec, szybko i
sprawnie rozwiązał problem z podłączeniem zmywarki do zlewu. Serdecznie polecam!

Średnia ocena (5/5):  Najlepsza: 5 Opinii: 38

Chciałbyś podzielić się opinią? Wystaw ją od razu hydraulikowi wykonującemu usługę. Wszystkich opinii: 38,
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 Szczecin na Chmielewskiego 23, Cieszycach, ale
również z innych okolic Szczecina.

Hydraulik Szczecin

A ponadto w końcu Hydraulik na Szczecinie wykonuje w sposób fachowy i profesjonalny usługi hydrauliczne na
Szczecinie, Przy Parku, Garden House i w pobliżu całego Szczecina. Nawiążemy również współpracę z firmami
budowlanymi potrzebującymi solidnych instalatorów.

Ustal termin wizyty i zadzwoń do nas teraz pod tel.
736056571
Aleja Wojska Polskiego 39, 70-307 Szczecin,

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

Polecamy również hydrauliczne strony na których znajdziecie wiele ciekawych informacji:

Planujesz remont lub urządzenie łazienki w wymarzonym mieszkaniu? Zatem powinieneś wiedzieć jak zacząć i
o czym trzeba pamiętać a czego się wystrzegać. Twoja instalacja hydrauliczna wymaga remontu? Może masz
już dość wanny, w której się cały czas kąpiesz i marzysz o prysznicu? Więc zanim kupisz materiały budowlane w
sklepie hydraulicznym na Białowieskiej 1 i zatrudnisz hydraulików zadbaj o kilka rzeczy. Oczywiście zaoszczędzi
Ci to w przyszłości sporo problemów w instalacjach. Czasem potrzebna jest też naprawa spłuczki, ale to już
powinni wykonywać doświadczeni fachowcy. A my tylko działamy na terenie Szczecina i tu naprawimy spluczki
Geberit lub Koło. :)
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