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Кои сме ние? 

Сико Транс АД осигурява цялостни решения за 
международен и вътрешен транспорт, 
дистрибуция и складиране. Разполагаме с широка 
мрежа от партньори и агенти и предлагаме 
сигурен, навременен и изгоден транспорт от 
врата до врата на цели, частични и групажни 
товари. Имаме богат опит в спедицията и 
превозите от Европа до България/Гърция и 
обратно. 

Нашата цел е да изградим дългосрочни връзки с 
клиентите си. Постигаме го, като предоставяме 
отлични услуги и даваме креативни решения за 
оптимизиране на разходите. Гарантираме 
качество със сертификат по стандарт ISO 
9001:2008. Откриваме ключа към успеха в 
комбинация от стриктен транспортен 
мениджмънт, ефективни комуникации, водещи 
ИТ решения и най-важното – опитен и всеотдаен 
екип. 
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Защо нас?Кой сме 
ние? 



СИКО Транс АД в цифри 

Справка за 2013 година: 

• Складова база – 1 200 кв.м. 

• Превозни средства – достъп до над 2 200 бр. 

• Над 1 300 клиенти и превозвачи 

• Над 3 800 извършени превоза 

• Оборот – 6 000 000 евро 

• Служители – 30 

 

 

2003 – СИКО Транс е основана 

2006 – въвежда се хладилна линия 

2008 – интегрирана складова дейност 

2009 – предлага пълна гама спедиторски услуги 

2013 – ISO 9001 сертифициране 

Нашето развитие през 
годините 
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Развитие през годините 
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Нашите услуги 

Сико Транс АД специализира в сухоземна 
доставка в Европа на товари от врата до врата. 

Превозваме цели и частични товари, както и ADR 
стоки. Ползваме бордови и хладилни камиони с 
мултитемпературни помещения, сертифицирани 
по FRC и поддържащи от -30 до + 30 градуса. 
Гарантираме качество на предлаганите услуги със 
стриктни методики на обучение, пряк контакт с 
шофьора и постоянен GPS контакт. 

 

 

• цели товари 

• частични товари 

• опасни стоки(АДР) 

• стоки под температурен режим 
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Какво превозваме? 



Цели товари 

Сико Транс АД предлага бърз, надежден и изгоден 
превоз на товари в цяла Европа. Благодарение на 
обширната ни мрежа от партньори в Европа, 
компанията е в състояние да оптимизира всеки 
транспорт и предложи конкурентни/атрактивни 
ценови тарифи, високо качество и минимална 
вреда към околната среда. 
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Частични товари 

Сико Транс АД предоставя директно събиране и 
доставка на частични товари на атрактивни цени и 
кратък транзитен период. Чрез широкомащабната 
мрежа на транспортни партньори и спедиторски 
агенции, компанията е способна да оптимизира 
частичните товари и поради това да предложи 
конкурентна цена, качество на транспорта и 
защита на околната среда. 
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Опасни стоки(АДР) 

При работа с опасни стоки, приоритет е 
сигурността и затова стриктно се спазват 
изчерпателните инструкции, за да се 
предотвратят инциденти и неправилно боравене 
със стоката. Нашите шофьори са правилно 
обучени, сертифицирани и превозните средства 
са оборудвани според изискванията на 
Европейско Общностните стандарти. 
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Стоки под температурен 
режим 

Сико Транс АД специализира в логистиката на 
стоки под температурен контрол, което изисква 
спазването на стриктни правила по време на 
целия превоз с цел поддръжка на високите 
стандарти и качество на стоките. 

www.sikotrans.com 



тел.:   +359 (02) 975 83 83 
факс: +359 (02) 975 33 53 
office@sikotrans.com 

ул. Николай Хайтов 3А 
офис сграда ЕСТЕ 
БГ – 1113 София 

www.sikotrans.com 


