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Промоцията е валидна от 1.05.2023г. до 31.05.2023г. или до изчерпване на количествата. 

Време за ремонт
през месец Май

с нашите
намаления!

до -29%

https://siko.bg/
https://siko.bg/promocii


Промоцията е валидна от 1.05.2023г. до 31.05.2023г. или до изчерпване на количествата. Сико-С ООД не носи отговорност за печатни грешки. Снимките са илюстративни и е 
възможно несъответствие. При несъотвествие с цената не носим отговорност, ако през този период е променена от производителя. Всички цени са с включено ДДС. 
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Гранитогрес Kamalot 31613 
polish 60x120

Гранитогрес Maya 
31511/71511 polish 60x120

Гранитогрес Lapis 
71830/31830 polish 60x120

Гранитогрес Navala 31616 
polish 60x120

-20% -21%

-21%-20%

Промо цена: 
46,40 лв. /м2

Промо цена: 
45,82 лв. /м2

Промо цена: 
45,82 лв. /м2

Промо цена: 
46,40 лв. /м2

58,00 лв. /м2 58,00 лв. /м2

58,00 лв. /м258,00 лв. /м2

Произведено в Иран

Произведено в Иран

Произведено в Иран

Произведено в Иран

ГРАНИТОГРЕС

Размер: 60x120 см. Размер: 60x120 см.

Размер: 60x120 см.Размер: 60x120 см.

https://siko.bg/pod-i-steni/granitogres
https://siko.bg/granitogres-71830-31830-lapis-polish-60-120
https://siko.bg/granitogres-31613-kamalot-polish-60-120
https://siko.bg/granitogres-maya-31511-71511-polish-60-120
https://siko.bg/granitogres-navala-31616-polish-60-120


Промоцията е валидна от 1.05.2023г. до 31.05.2023г. или до изчерпване на количествата. Сико-С ООД не носи отговорност за печатни грешки. Снимките са илюстративни и е 
възможно несъответствие. При несъотвествие с цената не носим отговорност, ако през този период е променена от производителя. Всички цени са с включено ДДС. 
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Гранитогрес Santaba brown 
31831 polish 60x120

Гранитогрес Himalaya 8348 
60x120

Гранитогрес Coco Light Gray 
matt 60x120

Гранитогрес Karen 70691 
polish 60x120

-22% -25%

-20%-22%

Промо цена: 
45,24 лв. /м2

Промо цена: 
48,00 лв. /м2

Промо цена: 
39,84 лв. /м2

Промо цена: 
45,24 лв. /м2

58,00 лв. /м2 64,00 лв. /м2

49,80 лв./м258,00 лв. /м2

Произведено в Иран

Произведено в Иран

Произведено в Иран

Произведено в България

ГРАНИТОГРЕС

Размер: 60x120 см. Размер: 60x120 см.

Размер: 60x120 см.Размер: 60x120 см.

https://siko.bg/pod-i-steni/granitogres
https://siko.bg/granitogres-8348-himalaya-60-120
https://siko.bg/granitogres-31831-santaba-brown-polish-60-120
https://siko.bg/granitogres-karen-70691-polish-60-120
https://siko.bg/granitogres-coco-ight-gray-matt-60-120


Промоцията е валидна от 1.05.2023г. до 31.05.2023г. или до изчерпване на количествата. Сико-С ООД не носи отговорност за печатни грешки. Снимките са илюстративни и е 
възможно несъответствие. При несъотвествие с цената не носим отговорност, ако през този период е променена от производителя. Всички цени са с включено ДДС. 
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ГРАНИТОГРЕС
Гранитогрес Viena gris 20x120

Гранитогрес Viena olive 20x120 

Гранитогрес Kanto brown 20x120

-22%

-22%

-22%

Промо цена: 
38,22 лв. /м2

Промо цена: 
38,22 лв. /м2

Промо цена: 
38,22 лв. /м2

49,00 лв. /м2

49,00 лв. /м2

49,00 лв. /м2

Произведено в Иран

Произведено в Иран

Произведено в Иран

Размер: 20x120см.

Размер: 20x120см.

Размер: 20x120см.

https://siko.bg/pod-i-steni/granitogres
https://siko.bg/granitogres-viena-olive-20-120
https://siko.bg/granitogres-kanto-brown-20-120
https://siko.bg/granitogres-viena-gris-20-120


Промоцията е валидна от 1.05.2023г. до 31.05.2023г. или до изчерпване на количествата. Сико-С ООД не носи отговорност за печатни грешки. Снимките са илюстративни и е 
възможно несъответствие. При несъотвествие с цената не носим отговорност, ако през този период е променена от производителя. Всички цени са с включено ДДС. 
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ГРАНИТОГРЕС
Гранитогрес Branch beige 

Гранитогрес Termo Wood 
gray

Гранитогрес Wood Land 
cream

Гранитогрес Termo Wood 
beige 

Гранитогрес Termo Wood 
walnut

Гранитогрес Hazel copper

-15% -15%

-15%-15%

-15% -15%

Промо цена: 
30,60 лв. /м2

Промо цена: 
30,60 лв. /м2

Промо цена: 
30,60 лв. /м2

Промо цена: 
30,60 лв. /м2

Промо цена: 
30,60 лв. /м2

Промо цена: 
32,30 лв. /м2

36,00 лв. /м2 36,00 лв. /м2

36,00 лв. /м236,00 лв. /м2

36,00 лв. /м2 38,00 лв. /м2

Произведено в Иран Произведено в Иран

Произведено в ИранПроизведено в Иран

Произведено в Иран Произведено в Иран

Размер: 30x60 см. Размер: 30x60 см.

Размер: 30x60 см.Размер: 30x60 см.

Размер: 30x60 см. Размер: 15x60 см.

https://siko.bg/pod-i-steni/granitogres
https://siko.bg/granitogres-branch-beige-30-60
https://siko.bg/granitogres-termo-wood-beige-30-60
https://siko.bg/granitogres-termo-wood-gray-30-60
https://siko.bg/granitogres-termo-wood-walnut-30-60
https://siko.bg/granitogres-wood-land-cream-30-60
https://siko.bg/granitogres-hazel-copper-15-60


Промоцията е валидна от 1.05.2023г. до 31.05.2023г. или до изчерпване на количествата. Сико-С ООД не носи отговорност за печатни грешки. Снимките са илюстративни и е 
възможно несъответствие. При несъотвествие с цената не носим отговорност, ако през този период е променена от производителя. Всички цени са с включено ДДС. 
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ГРАНИТОГРЕС
Гранитогрес Teflis Black

Гранитогрес Sepidar

Гранитогрес New Wood 

Гранитогрес Teflis White

Гранитогрес Emperador grey 

-30%

-32% -25%

-32%

-30%

Промо цена: 
25,13 лв. /м2

Промо цена: 
25,09 лв. /м2

Промо цена: 
26,10 лв. /м2

Промо цена: 
25,09 лв. /м2

Промо цена: 
25,13 лв. /м2

35,90 лв. /м2

36,90 лв. /м2 34,80 лв. /м2

36,90 лв. /м2

35,90 лв. /м2

Произведено в Иран

Произведено в Иран Произведено в Иран

Произведено в Иран

Произведено в Иран

Размер: 60x60см.

Размер: 60x60см. Размер: 59x59см.

Размер: 60x60 см.

Размер: 60x60 см.

До изчерпване на наличните количества!

До изчерпване на наличните количества!

https://siko.bg/pod-i-steni/granitogres
https://siko.bg/granitogres-teflis-black-s4460707-60-60
https://siko.bg/granitogres-teflis-white-s4460705-60-60
https://siko.bg/en/sepidar-granite-tiles
https://siko.bg/en/new-wood-granite-tiles
https://siko.bg/granitogres-emperado-grey-poliran-59-59-persanit


Промоцията е валидна от 1.05.2023г. до 31.05.2023г. или до изчерпване на количествата. Сико-С ООД не носи отговорност за печатни грешки. Снимките са илюстративни и е 
възможно несъответствие. При несъотвествие с цената не носим отговорност, ако през този период е променена от производителя. Всички цени са с включено ДДС. 
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ФАЯНС
Фаянс Jazz NegroФаянс Jazz Blanco

-20%-20%

Промо цена: 
25,36 лв. /м2

Промо цена: 
25,36 лв. /м2

31,70 лв. /м231,70 лв. /м2

Произведено в България Произведено в България

До изчерпване на наличните количества! До изчерпване на наличните количества!

Размер: 20x60см.Размер: 20x60см.

https://siko.bg/pod-i-steni
https://siko.bg/fajans-dzhaz-negro-20-60-keros-bg-a035
https://siko.bg/fajans-dzhaz-blanko-20-60-keros-bg-a035


Промоцията е валидна от 1.05.2023г. до 31.05.2023г. или до изчерпване на количествата. Сико-С ООД не носи отговорност за печатни грешки. Снимките са илюстративни и е 
възможно несъответствие. При несъотвествие с цената не носим отговорност, ако през този период е променена от производителя. Всички цени са с включено ДДС. 
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Промо комплект
Kазанче за вграждане Grohe 3 в 1 с квадратен бутон 38732
Стенна тоалетна чиния 5135 Rimless Inter Ceramic

-29%

Промо цена: 
559 лв. /компл.

Произведено в Германия Произведено в Китай

САНИТАРИЯ

789,55/компл.

+
Казанче за вграждане Grohe 3 в 1 
*Структура за вграждане 
*Бутон Skate Cosmopolitan 
*Стенни планки за монтаж на Rapid SL 
 

Стенна тоалетна чиния 5135  Rimless
*Цвят: Бял гланц

*Материал: Порцелан
*Вид оттичане: Задно

*Метод на обливане: Rimless

https://siko.bg/obzavezhdane-za-banya/sanitaren-portselan
https://siko.bg/bundles


Промоцията е валидна от 1.05.2023г. до 31.05.2023г. или до изчерпване на количествата. Сико-С ООД не носи отговорност за печатни грешки. Снимките са илюстративни и е 
възможно несъответствие. При несъотвествие с цената не носим отговорност, ако през този период е променена от производителя. Всички цени са с включено ДДС. 
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Промо Debba моноблок + седалка с капак със забавено 
падане SLIM

Моноблок 7837P/PP RIMLES

Произведено в Китай

Произведено в  Испания

САНИТАРИЯ

-20% 

-15%

Промо цена: 
217,14 лв./бр.

Промо цена: 
296,65 лв. /бр.

271,42 лв. /бр.

349,00 лв./бр.

https://siko.bg/obzavezhdane-za-banya/sanitaren-portselan
https://siko.bg/promo-debba-a342997000-monoblok-sedalka-kapak-zabaveno-padane-slim
https://siko.bg/monoblok-7837p-pp-rimless


Промоцията е валидна от 1.05.2023г. до 31.05.2023г. или до изчерпване на количествата. Сико-С ООД не носи отговорност за печатни грешки. Снимките са илюстративни и е 
възможно несъответствие. При несъотвествие с цената не носим отговорност, ако през този период е променена от производителя. Всички цени са с включено ДДС. 
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САНИТАРИЯ
Промо комплект Solido 5в1 39536000

Комплектът включва:

*Rapid SL за WC 38 528 001
*Euro Ceramic конзолна тоалетна

чиния 39 328 000
*Euro Ceramic седалка и капак
с плавно затваряне 39 330 001

*Бутон Arena Cosmopolitan, хром,
за вертикален монтаж 38 844 000

*Шумоизолиращ комплект 37 131 000
Произведено в Германия

-15%

Промо цена: 
934,15 лв. /бр.

1 099,00 лв./бр.

https://siko.bg/obzavezhdane-za-banya/sanitaren-portselan
https://siko.bg/promo-komplekt-solido-5-1-39536000


Промоцията е валидна от 1.05.2023г. до 31.05.2023г. или до изчерпване на количествата. Сико-С ООД не носи отговорност за печатни грешки. Снимките са илюстративни и е 
възможно несъответствие. При несъотвествие с цената не носим отговорност, ако през този период е променена от производителя. Всички цени са с включено ДДС. 
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Душ колона PHOENIX-N

Душ система Grohe Euphoria 
260 - 27296003

Душ система New Tempesta 
Cosmopolitan 250 Cube

Душ система Grohe
Euphoria 310 с

термостат за душ

Произведено в Германия

Произведено в България

Произведено в Германия

Произведено в Германия

-15% -18%

-18%-18%

Промо цена: 
335,68 лв. /бр.

Промо цена: 
1 065,18 лв. /бр.

Промо цена: 
679,78 лв. /бр.

Промо цена: 
868,38 лв. /бр.

394,92 лв./бр. 1 299,00 лв./бр.

829,00 лв./бр.1 059,00 лв./бр.

ДУШ ЗОНА

https://siko.bg/obzavezhdane-za-banya/vani-i-dush-kabini
https://siko.bg/en/shower-column-phoenix-n-bath-shower
https://siko.bg/en/shower-system-grohe-euphoria-system-260-with-thermostat-27296003
https://siko.bg/dush-sistema-groe-euphoria-xxl-310-termostat-dush-26075000
https://siko.bg/dush-sistema-tempesta-cosmopolitan


Промоцията е валидна от 1.05.2023г. до 31.05.2023г. или до изчерпване на количествата. Сико-С ООД не носи отговорност за печатни грешки. Снимките са илюстративни и е 
възможно несъответствие. При несъотвествие с цената не носим отговорност, ако през този период е променена от производителя. Всички цени са с включено ДДС. 
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Смесител Phoenix-N черен за умивалник

Вентилатор Pax Norte бял

СМЕСИТЕЛИ

ВЕНТИЛАТОРИ
Произведено в България

Произведено в Швеция

-15%

-10%

Промо цена: 
100,98 лв./бр.

Промо цена: 
297,00 лв./бр.

118,80 лв./бр.

330,00 лв./бр.

Характеристики:
*напълно автоматичен,
без електрически ключ 

*лесен за поддръжка
*икономичен

*Mобилно приложение
за iOS и Android

https://siko.bg/obzavezhdane-za-banya/smesiteli
https://siko.bg/en/phoenix-n-basin-mixer
https://siko.bg/pax-norte-byal
https://siko.bg/obzavezhdane-za-banya/ventilatori


Промоцията е валидна от 1.05.2023г. до 31.05.2023г. или до изчерпване на количествата. Сико-С ООД не носи отговорност за печатни грешки. Снимките са илюстративни и е 
възможно несъответствие. При несъотвествие с цената не носим отговорност, ако през този период е променена от производителя. Всички цени са с включено ДДС. 
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Долен шкаф с мивка 6140

Долен шкаф с мивка
Mertenik 55 см.

Долен шкаф с мивка 5542/60

Огледало Mertenik 55 см.

-25%

-20%

-25%

-20%

Промо цена: 
316,84 лв./бр.

Промо цена: 
231,20 лв./бр.

Промо цена: 
240,00 лв./бр.

Промо цена: 
60,00 лв./бр.

396,05 лв./бр. 289,00 лв./бр.

320,00 лв./бр. 80,00 лв./бр.

Размери: 
55х60х46см.

Размери: 
54.5x72 см. 

МЕБЕЛИ

Произведено в Китай

Произведено в Турция Произведено в Турция

Произведено в Китай

https://siko.bg/obzavezhdane-za-banya/mebeli-za-banya
https://siko.bg/dolen-shkaf-za-banya-s-mivka-6140
https://siko.bg/dolen-shkaf-s-mivka-mertenik-55
https://siko.bg/dolen-shkaf-za-banya-s-mivka-5542-60
https://siko.bg/ogledalo-mertenik-55


Промоцията е валидна от 1.05.2023г. до 31.05.2023г. или до изчерпване на количествата. Сико-С ООД не носи отговорност за печатни грешки. Снимките са илюстративни и е 
възможно несъответствие. При несъотвествие с цената не носим отговорност, ако през този период е променена от производителя. Всички цени са с включено ДДС. 
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СЕРИЯ LIFE

Произведено в България

Фаянс
размер 20x60 

Декор
размер 20x60
промо цена:
7,04 лв./бр. 

Гранитогрес 
размер 33x33

До изчерпване на наличните количества

-20% 
от 25,30 лв. /м2

Промо цена: 
от 20,24 лв. /м2

https://siko.bg/pod-i-steni/plochki-za-banya/razmer-20h60/seriya-layf
https://siko.bg/pod-i-steni/plochki-za-banya/razmer-20h60/seriya-layf


Промоцията е валидна от 1.05.2023г. до 31.05.2023г. или до изчерпване на количествата. Сико-С ООД не носи отговорност за печатни грешки. Снимките са илюстративни и е 
възможно несъответствие. При несъотвествие с цената не носим отговорност, ако през този период е променена от производителя. Всички цени са с включено ДДС. 
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СЕРИЯ BETON

Произведено в България

Фаянс
размер 20x60 

Гранитогрес 
размер 33x33

До изчерпване на наличните количества

-20% 
от 25,30 лв. /м2

Промо цена: 
от 20,24 лв. /м2

https://siko.bg/pod-i-steni/plochki-za-banya/razmer-20h60/seriya-beton
https://siko.bg/pod-i-steni/plochki-za-banya/razmer-20h60/seriya-beton


Купи Онлайн и вземи от магазин
Ние, в Сико знаем колко е ценно времето прекарано със семейството и 
приятелите.
За това предлагаме опцията да поръчате през сайта на Сико и да “Вземете от 
магазин”. 
А за да не чакате и губите време, можете да заплатите през сайта с карта и 
получавате продукта в удобен за Вашата локация магазин.

3D Безплатен проект на Вашата Баня
Ако искате да си визуализирате Вашата мечтана баня, възползвайте се от услугата 
ни изготвяне на безплатен 3D проект по индивидуални размери. 
*Капарото за проекта се приспада при направа на поръчка за плочките от проекта.

Безплатен транспорт
Безплатна доставка над 899 лв. в градовете с наши обекти, при онлайн поръчка.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

ВИЖТЕ ОБЕКТИТЕ

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

Купи на Изплащане
Избери желаната стока и я вземи на  изплащане с кредит от 
БНП Париба Лични Финанси, Уникредит и DSK.

*Бърз процес
*Фиксирани условия
*Удобни месечни вноски
*Само с лична карта

СПЕЦИАЛНО ЗА ВАС

https://siko.bg/
https://siko.bg/delivery-and-returns
https://siko.bg/bnp-pariba
https://siko.bg/shops
https://siko.bg/3d


www.siko.bg

НАШИТЕ ОБЕКТИ

София Гоце Делчев
бул. „Гоце Делчев“ бл. 1Б
телефон: +359 884 555 525
е-mail: gdelchev@siko.bg

София Подуяне
бул. „Ботевградско шосе” №1
телефон: +359 888 695 019
е-mail: poduene@siko.bg

Бургас
ул. „Индустриална“ №33
телефон: +359 884 555 506
е-mail: burgas@siko.bg 

София 
Константин Величков
бул. „К.Величков“ №85
телефон: +359 883 575 792
е-mail: kvelichkov@siko.bg 

Плевен Склад
ул. „Българска Авиация” 
телефон: +359 884 256 102
е-mail: pleven@siko.bg 

София Лабиринт
бул. „д-р Петър Дертлиев“ №25 
Търговски център LABIRINT
телефон: +359 876 485 554
е-mail: labirint@siko.bg

Плевен Магазин
ул. „Сторгозия“ №157
телефон: +359 884 555 502
е-mail: pleven@siko.bg

Пазарджик
ул. „Стоян Ангелов“ №32
телефон: +359 888 808 380
е-mail: pz@siko.bg 

София Орландовци
бул. „Грънчарска” №3
телефон: +359 887 742 474
е-mail: orlandovci@siko.bg

Велико Търново
бул. „Никола Габровски“ №69А
телефон: +359 884 555 569
е-mail: turnovo@siko.bg

София Враждебна
бул. „Ботевградско шосе” №421
телефон: +359 884 555 570
е-mail: vragdebna@siko.bg 

Русе
ул. „акад. Михаил Арнаудов“ №2
телефон: +359 884 256 111
е-mail: ruse@siko.bg 

https://siko.bg/
https://siko.bg/shops

