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ПРЕЗЕНТАЦИЯ
Фирма СИДИКА ООД е основана през 1996 г. Предмет на дейността на
фирмата е доставка на комплексно оборудване за барове, ресторанти,
пицарии и перални стопанства.
Притежаваме собствен цех за производство на модули от неръждаема
стомана по индивидуален проект и размер, сервиз и магазин за резервни
части.
Разполагаме с отлично обучен технически персонал, притежаващ дългогодишен опит в монтажа и обслужването на съответната техника.
Ние сме специализиране в оборудване на големи кухни, кухни – майки,
кухни за кетъринг и прочие големи обекти.
СИДИКА ООД е изключителен представител за България на водещи
европейски и световни производители MODULAR PROFESSIONAL, СОRECO,
HOSHIZAKI, CAMBRO :
MODULAR - най-голямата фирма в Европа за производство на
кухненско оборудване.
12 вида топли кухненски линии – задоволяващи нуждите на
различни по вид заведения, от най-непретенциозното до
луксозен пет звезден ресторант.
Стандартни серии : 60; 65 ; 70 ; 70 Т ; Practica 70 ;
Practica 90, 60 и 65 серии уреди за вграждане
Серия: 70 Еmotion, 90 Emotion – идеална комбинация от мощност и
надежност,съчетана с ергономичност и неповторим дизайн.
Креативни кухни : МОНОБЛОК и УНИПЛАН
Уникални кухни по индивидуален проект
Аспираторни шапки в съответния вид, капацитет и дизайн
отговарящи на различните серии кухни.
Хладилници и хладилни маси.

Шокови замразители
Миялни машини : за чаши ; за чинии ; конзолни миялни и поточни
машини
Конвектомати : 4 серии – електрически и газови ; с директно
впръскване на пара и с парогенератор
Неутрални стандартни модули и специализирани работни мивки
за обработка на зеленчуци и риба
Всичко това представлява над 19 000 артикула – инженеринг,
енергоефективтост и уникално качество признати и уважавани в цял
свят.
СОRECO – фирма с пазарен дял от 10 % на професионално хладилно
оборудване в Европа. Богато разнообразие от хладилници и хладилни маси
хладилни витрини ; хладилно оборудване за магазини, хладилно оборудване
за пицария и салат-барове, хладилно оборудване за барове хладилни агрегати
за камери.
Фирмата изработва стандартни и по проект Линии за хранене,
блок маси и барове
HOSHIZAKI – Уникални японски ледогенератори. Фирмата е световен
лидер в премиум класа. Диспенсери за студена вода и лед, оригинални
витрини за суши.
TIGER – Оригинални японски оризоварки
ALTO – SHAAM – Висококачествении конвектомати с управление Combi
Touch Control. Американско качество и дизайн. Уникални карвинг станции.
Най-добрите в света фурни за нискотемпературно готвене
CAMBRO – професионална кухнеска посуда
СИДИКА ООД е вносител също така и на следните производители :
DIHR – Голямо разнообразие от тунелни миялни машини, миялни
машини за кухненска посуда, миялни машини с гранули

Höller – Униклани стълени
плотове за вграждане в блок маси

отопляеми

и

охлаждаеми

ЕХРО
и
TECFRIGO–
Голямо
разнообразие
на
специализирани хладилни и топли витрини, и дизайнерски
витрини за вино

PIZZA GROUP - Фурни за пица, тестомесачки и помощна техника за
производтво на пици.
CORECO - Голямо разнообразие от сглобяеми хладилни камери
La Nuova Gel, Staff Ice - Машини за производство на сладолед
FIREX и NILMA - Уреди за индустриални кухни.
FB FABA, PERIN - Съвременен дизайн и разнообразие на барова
техника.
METALTECNICA – топли и студени модули за селф-сервиз, топли и
студени колички за храна
CELME – професионални зеленчукорезачки с голям капацитет.
GAM и FAMA – многофункционална обработваща техника, машини за
производство на прясна паста.
AGA LAUNDRY – промишлени перални и сушилни машини, гладачна
техника.
ICEMATIC - Богата гама ледогенератори и шокови охладители.
SHARP – Професионални микровълнови фурни
VALKO - Вакуум машини
CARLISLE – посуда от меламин
HENDI, PUJADAS, ROYALE, WOLLRATH, CAMBRO, - професионална
кухнеска посуда, уреди и артикули за блок маса и зала
ROYALE – високо качествен порцелан за хранене и блок маса.
Ние ВИ предлагаме, не просто качествена техника с модерен дизайн,
а техника продукт на най-новите достижения в областта на енерго
ефективност и безопасност на работа.
Основно правило на СИДИКА е всяко предложено изделие да е
обезпечено с техническа документация, 100% резервни части и
консумативи.
За клиентите желаещи комплексно оборудване от един доставчик предлагаме помощен кухненски инвентар, посуда, аксесоари и др. на
конкурентна цена и качество.

Усилията ни са насочени към комплексни доставки на пълна гама
оборуд-ване за бар, ресторант и пицария отговарящи на изискването на
съответната категория заведение.
Наши по-големи клиенти са :
Х-л АКАДЕМИКА СИЙ ПАЛАС, х-л ИБЕРОСТАР – Сл.Бряг, х-л ЛУНА БЕЙ – Бяла,
х-л ГРАНД ЕРМИТАЖ – Зл.Пясъци, х-л САМОКОВ – Боровец, Парк Хотел
Континентал - Сл.Бряг, х-л ПЛАНЕТА – Сл.Бряг, Верига заведения ПЛАНЕТ
КЛУБ, х-л Тиара – Сл.Бряг, Верига хотели ГРИФИТ – Зл.Пясъци, х-л МИРАМАР
– Обзор
х-л ДИАМАНТ РЕЗИДЕНС – Сл.Бряг, комплекс МАРИНА КЕЙП – Ахелой,
х-л НЕПТУН БИЙЧ – Сл.Бряг, х-л ЛАГУНА БИЙЧ – Сл.Бряг, ГРАНД ХОТЕЛ
СЛ.БРЯГ, КИНО ЦЕНТЪР БОЯНА, Ресторант и бар НЕПТУН – Бургас, Ресторнти
РОЗЕ И ЕТНО – Бургас и др..

