
III KATEGORIA  - USŁUGI GASTRONOMICZNE, HANDLOWE, NOCLEGOWE ORAZ 
INNE NA TERENIE POWIATU TATRZAŃSKIEGO 

 

Markę Tatrzańską otrzymała Firma Usługowo-Budowlana "SIKON" Maciej Krzeptowski; 

wykonywanie kompleksowych remontów i adaptacji budynków użyteczności publicznej                 

i domów mieszkalnych od podstaw  po tzw. klucz. 

Maciej Krzeptowski jest 

prezesem Związku Podhalan 

oddział Kościelisko, jest 

kontynuatorem tradycji 

budarskich w rodzinie 

Krzeptowskich. Realizował 

zadania dla TPN, PKL, 

Zakopiańskiej Spółdzielni 

Mieszkaniowej, Urzędu Gminy 

Kościelisko czy OSP na terenie 

całego powiatu tatrzańskiego. Zajmuje się również działalnością społeczną, np. renowacją 

Domu Ludowego w Kościelisku, sporządza bezpłatne kosztorysy osobom poszkodowanym.  

Żródło:wwwsikon-bud.pl: 

Specjalizujemy się przede wszystkim 

w pracach związanych z wykończeniem 

wnętrz, jednak w naszej szerokiej 

ofercie mogą Państwo odnaleźć 

również wszelkiego rodzaju inne roboty 

i usługi związane  z dziedziną szeroko 

rozumianej branży budowlanej. 

Wykonujemy wszelkiego rodzaju 

systemy dekoracyjne, efekty rustykalne, 

glinki weneckie, zmywalne sytemy natryskowe itp. 

 Naszym Klientom oferujemy 

fachową i specjalistyczną pomoc 

w zakresie: remontów, 

modernizacji i renowacji 

wnętrz, aranżacji i przebudowy 

pomieszczeń, adaptacji 

poddaszy, prac instalacyjnych, 

usuwania wszelkiego rodzaju 

usterek. 



Dodatkowo służymy radą w doborze odpowiednich materiałów i technologii, a także 

podsuwamy pomysły jak zagospodarować i zaadaptować wnętrza i budynki, by wydobyć 

z nich niepowtarzalny charakter i piękno, oraz sprawić, by były wygodne i funkcjonalne. 

Realizujemy również gotowe projekty pracowni architektonicznych i biur projektowych. 

Nasza firma współpracuje ze 

specjalistami z branży pokrewnych 

budownictwu, a także z biurami 

projektowymi. Dzięki temu możemy 

zagwarantować naszym klientom 

najszerszy możliwy wachlarz usług 

budowlanych i innych nieodłącznie z 

nimi związanych, a tym samym sprawić, 

że każdy remont czy przebudowa 

przebiegną sprawnie, a wszystkie prace 

będą wykonywane rzetelnie 

i odpowiedzialnie przez 

wykwalifikowanych specjalistów. 

Prace naszej firmy obejmują 

budynki mieszkalne - zarówno 

mieszkania, osiedla jak i domy 

jednorodzinne, a także wnętrza 

użytkowe przeznaczone pod 

sklepy, biura, magazyny czy 

miejsca wypoczynku. Realizujemy 

zlecenia osób prywatnych, a także 

firm i innych instytucji. Pracujemy 

wykorzystując zarówno materiały 

własne, jak i te powierzone nam 

przez zleceniodawcę, oferując przy tym możliwość doradztwa w doborze, a także zakup 

i transport materiałów w naszym zakresie. Głównym zadaniem naszej firmy, jakie każdego 

dnia staramy się realizować, jest 

kompleksowa obsługa oraz 

indywidualne podejście do każdego 

Klienta, poczynając od fazy 

uzgodnień i projektu, poprzez 

wykonawstwo i wykończenie, aż do 

końcowego dopracowania wykonań 

oraz montażu poszczególnych 

elementów wyposażenia. Celem 

naszej codziennej pracy jest 

możliwość sprostania oczekiwaniom 



i wymaganiom każdego Klienta, zachowując przy tym najwyższy stopień bezpieczeństwa 

i fachowości. Spełniając ludzkie marzenia o idealnych, pięknych i przytulnych wnętrzach 

dających spokój, ciepło i bezpieczeństwo, spełniamy również swoje. Po zakończonej pracy 

nie ma bowiem nic cenniejszego od szczerego uśmiechu i radości Naszych Klientów, 

podziwiających jej efekty. Atutem naszej firmy są także atrakcyjne i konkurencyjne ceny. 

Podkreślamy przy tym, iż przystępna cena w każdym przypadku idzie w parze z najwyższą 

jakością świadczonych usług oraz ze staraniami przestrzegania terminowości”. 

 Źródło: www.sikon-bud.pl 

 

Firma Usługowo-Budowlana 
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