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Slavnostní zahájení stavby dne 28. 6. 2018, 14:00 hod., v areálu 
výrobního závodu SanSwiss Jičín 
SanSwiss staví novou multifunkční halu za 152 milionů korun 
 
Výstavbu nové výrobní a skladové haly zahájil přední evropský dodavatel sprchových koutů a 
vaniček SanSwiss Jičín. Projekt, bez technologií a vybavení za 152 milionů korun, počítá 
s vybudováním multifunkčního objektu s napojením na dopravní a technickou infrastrukturu. 
V areálu závodu tak vznikne novostavba o celkové rozloze 17 tisíc metrů čtverečních 
s moderními prostory pro výrobu a skladování materiálu i hotového zboží. SanSwiss tak 
reaguje na stálý růst zájmu o sprchové kouty vyšší střední třídy s vysokou užitnou hodnotou, 
na jejichž výrobu se dlouhodobě orientuje.   
 
Informovali o tom zástupci lokálního vedení jičínské firmy finanční ředitelka Bernadeta 
Sýkorová a ředitel výroby Ondřej Polák s tím, že hlavním záměrem projektu je navýšení 
výrobních a skladových kapacit, optimalizace výrobních a skladových procesů a výrazné 
zjednodušení logistiky závodu SanSwiss. 
 
„Novostavba kapacitně plně nahradí dosud využívané externí skladové prostory, přičemž 
zkušenosti zaměstnanců těchto odlehlých skladů využijeme v budoucí multifunkční hale,“ 
vysvětluje Bernadeta Sýkorová. Nový komplex bude po uvedení do provozu nejen plně 
zajišťovat plánované potřeby podniku ve výrobě a v logistice, ale přinese i další dlouhodobé 
pracovní příležitosti. V horizontu deseti let SanSwiss počítá s postupným náborem několika 
desítek nových zaměstnanců. 
 
“Na období výstavby nechystáme žádné omezení současného provozu. Samotnou halu 
chceme mít pod střechou ještě do zimy, ukončení celého projektu, včetně zelených ploch a 
závěrečných úprav, potom plánujeme na polovinu května roku 2019,“ říká ředitel výroby 
jičínské firmy Ondřej Polák. Dodává, že po spuštění centra bude SanSwiss vzhledem ke 
svému výhodnému umístění uprostřed starého kontinentu schopen z jednoho místa odbavit a 
operativně dodávat zboží obchodním partnerům po celé Evropě. Dalším úkolem managementu 
společnosti bude optimalizace výrobních a logistických procesů. 
 
Náročná příprava projektu by nebyla myslitelná bez dobré spolupráce s řadou institucí a úřadů, 
včetně orgánů města Jičína. Aktuálně vedení podniku SanSwiss spoléhá na neméně kvalitní 
součinnost s firmou PKS stavby, a. s., ze Žďáru nad Sázavou. Tato společnost s více než 
50letou tradicí na tuzemském stavebním trhu vyhrála výběrové řízení na generálního 
dodavatele stavby v konkurenci dalších 14 účastníků. „Smlouva počítá se dvěma stavebními 
etapami. V té první je nutné zatrubnit Valdický potok a v další etapě bude následovat samotná 
výstavba výrobní a logistické haly,“ konstatuje Bernadeta Sýkorová, finanční ředitelka 
společnosti SanSwiss. Jičínský podnik při tom bude přísně dbát na dodržování zásad ochrany 
životního prostředí. 
 
Jičínský výrobní závod zaměstnává 150 lidí a je významnou součástí celoevropské skupiny 
sanitární techniky SanSwiss AG světového holdingu RONAL AG. Česká společnost zajišťuje 
více než 75 procent celkové produkce sprchových koutů skupiny. Svou sanitární techniku 
SanSwiss vyváží na tradičně náročné trhy, hlavně do Francie, dále do Německa, Belgie, 
Švýcarska, Polska, na Slovensko, do Ruska a na Ukrajinu, do Norska nebo Nizozemska. 
Export se na celkových tržbách české společnosti podílí 72 procenty.  
 
V účetním období od 1. 4. 2017 do 31. 3. 2018 SanSwiss prodal bezmála 170 tisíc sprchových 
koutů a dosáhl celkové tržby přes 595 milionů korun. V České republice potom firma prodala 
zhruba 25 tisíc sprchových koutů. Tuzemské tržby předního evropského výrobce sanitární 
techniky oproti plánu vzrostly o téměř 5 procent a prodej sprchových koutů o více než 2 
procenta. Na celkovém obratu jičínské firmy se tuzemský prodej podílí 28 procenty. Ačkoliv 
jsou doménou závodu SanSwiss produkty vyšší střední třídy, dosaženými tržbami ovládá téměř 
pětinu českého trhu se sprchovými kouty a vaničkami. 
SanSwiss Jičín aktuálně nabízí v deseti produktových řadách přibližně 100 základních typů 
sprchových koutů. K jejich přednostem a konkurenčním výhodám, a to i na vyspělých 
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západních trzích, patří zejména použití výhradně kvalitních komponentů, značná technická 
propracovanost, precizní řešení detailů a v neposlední řadě také široká variabilita provedení. 
 
SanSwiss, s. r. o., působí v jičínské průmyslové zóně od roku 1999. Současný název firma 
nese od listopadu 2009, kdy se vyčlenila z české společnosti Ronal CR, známé produkcí litých 
kol pro automobily. Po oddělení se jičínský podnik začlenil do nově vzniklé celoevropské 
skupiny sanitární techniky SanSwiss AG světového holdingu RONAL AG. Dalšími členy 
skupiny jsou výrobní závody v Bitche ve Francii a v rumunském Temešváru a obchodní 
zastoupení ve Francii, v České republice, Polsku, Německu, ve Švýcarsku a v Rumunsku. 
 
 
Kontakt:  
SanSwiss s.r.o. 
Popovická 1123  
506 01  Jičín   
E-mail:  prodej@sanswiss.cz 
www.sanswiss.cz 
V případě zájmu o mediální informace (fotografie ze slavnostního zahájení stavby dne 
28.6.2018) se obraťte přímo na odd. marketingu: 
Martina Prokešová, marketing@sanswiss.cz, tel. 493 644 421 
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