NABÍDKA STANDARDNÍHO VYBAVENÍ KOUPELEN

SIKO – TVŮRCE KOUPELEN A KUCHYNÍ
pro konečné spotřebitele. Kompletním vybavením pro koupelny zásobuje i velkoobchodní zákazníky,
kterým může, díky svým nadstandardním odběrům v řádu desítek či stovek miliónů korun, nabídnout
cenové i jiné výhody. Mezi dlouholeté zákazníky společnosti SIKO KOUPELNY & KUCHYNĚ je s
rozsáhlou prodejní sítí více než 50 prodejen nejsilnějším prodejcem kompletního koupelnového
vybavení na CZ i SK trhu a zároveň největším tuzemským odběratelem rozhodujících domácích i
mnoha zahraničních výrobců koupelnového vybavení. Největším koupelnovým centrem v Čechách je
showroom SIKO na Zličíně. Nově SIKO rozšířilo sortiment o kuchyně a interiérové dveře. Zákazníci
tak najdou na jednom místě širokou nabídku vybavení celého interiéru.
Firma SIKO vznikla v roce 1991 jako ryze česká firma, zabývající se velkoobchodním a
maloobchodním prodejem kompletního vybavení pro koupelny. Na samém počátku byla malá,
skromná prodejna o velikosti 40 m2, kterou v jihočeských Čimelicích otevřela Jaroslava Valová,
zakladatelka společnosti SIKO KOUPELNY & KUCHYNĚ.
Na opačném konci obce stál dvousetmetrový sklad spojený s výdejem zboží. Do něho pak klienty,
kteří si u firmy zakoupili vybavení pro své koupelny, vozila sama obsluha z prodejny. Dobrá pověst
firmy SIKO se šířila po okolí, počet zákazníků i výše obratu rostly a SIKO KOUPELNY začaly
najímat první zaměstnance. Přesně o deset let později byla v Praze na Černém Mostě otevřena centrála
s první megaprodejnou.
Se svými více než 50 prodejnami po celé České republice a na Slovensku a více než 600 zaměstnanci
právem tvoří největší česko-slovenskou specializovanou síť prodejen v oboru vybavení pro koupelny
a kuchyně.
Firma SIKO KOUPELNY & KUCHYNĚ není však jen prodejcem SIKO KOUPELNY &
KUCHYNĚ tak patří nejen tisíce klientů na území České republiky a Slovenska, ale také řada
odběratelů na Slovensku, v Polsku, Maďarsku, Rakousku, Rusku, Litvě, Moldávii, Dánsku, na
Ukrajině, atd.
SPOLUPRÁCE S DEVELOPERY
Klienty firmy SIKO KOUPELNY & KUCHYNĚ nejsou pouze jednotlivci, ale rovněž developerské
a stavební společnosti. SIKO KOUPELNY & KUCHYNĚ jim jsou spolehlivým partnerem v
dodávce kompletního vybavení pro koupelny a dalších souvisejících služeb, což dokazují četné
reference. Mezi významné partnery firmy patří v Česku např. společnosti EKOSPOL, REKO,
METROSTAV, GEOSAN DEVELOPMENT, IMOS BRNO, RD RÝMAŘOV, CODECO, CANABA
a řada dalších. Pro spolupráci s developery a stavebními firmami má společnost SIKO KOUPELNY
& KUCHYNĚ vyčleněno samostatné oddělení. Tento tým zajišťuje pro realizovaný developerský
projekt, ale i samostatné rodinné domy komplexní dodávku sanitární keramiky a koupelnového či
kuchyňského i jiného vybavení dle přání klienta. Což zahrnuje zpracování grafického návrhu,
kalkulaci spotřeby materiálů, zajištění dodávky materiálů a stavební dozor, uvedení koupelny či
kuchyně do provozu i převzetí odpovědnosti za případné reklamace. V případě rezidenčních projektů
se pak SIKO KOUPELNY & KUCHYNĚ postarají i o individuální klientské změny. Podle zadání a
technických parametrů připraví 3D vizualizaci, spočítají množství potřebného materiálu a výslednou
cenu koupelny. Vypracovaná dokumentace je pak pro developery i jejich klienty přístupná on-line v
elektronické klientské složce.

SANITÁRNÍ VYBAVENÍ - KOUPELNA
Závěsné WC ALFA, rim-ex, skryté uchycení + WC sedátko
Glacera Duroplast, SLIM, funkce soft-close
Značka: Glacera

Umyvadlo Nova pro, 60x46cm + sifon chrom
Značka: Kolo

Umývátko na WC Nova pro, 36x28cm + sifon chrom
Značka: Kolo

Vana ocelová, Saniform Plus 170x70 cm, odtok clik – clak
Značka: Kaldewei

Baterie HG248 - umyvadlová s výpustí
- vanová + vanový set
- sprchová + sprchový set
Značka: Hansgrohe

Ovládací tlačítko pro WC, dvojčinné, bílé
Značka:TECE

Obklad + dlažba do koupelny, WC
Serie: Tahiti, formát 20x40cm - obklad
33x33cm - dlažba
Odstíny: světle šedá, tmavě šedá, bílá, světle béžová, béžová,
hnědá
Značka: Multi

