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SanSwiss navýšil tržby o tři procenta, dařilo se exportu 
Jičínský výrobce vynakládá nemalé prostředky do vývoje  
a inovací sprchových koutů, do zkvalitňování firemních procesů  
a do největšího investičního projektu ve své dvacetileté historii 
 
Celkový obrat 615,7 milionů korun dosáhla podle auditovaných výsledků v účetním období od 
1. 4. 2018 do 31. 3. 2019 společnost SanSwiss z Jičína. Tržby tradičního evropského výrobce 
sanitární techniky, který aktuálně zaměstnává 155 lidí, tak meziročně vzrostly o tři procenta. 
Informovala o tom finanční ředitelka podniku Bernadeta Sýkorová s tím, že SanSwiss 
v ukončeném obchodním roce prodal celkem 169 tisíc sprchových koutů. 
 
Export jičínské společnosti se na celkových tržbách podílí 73 procenty. V minulém účetním 
období SanSwiss do zahraničí prodal produkty za téměř 450 milionů korun, což představuje 
5procentní meziroční navýšení. Firma tradičně vyváží na náročné západní trhy, hlavně do 
Francie, dále do Německa, Belgie a Švýcarska, do Polska, na Slovensko, do Ruska, na 
Ukrajinu, do Nizozemska a nově také do Norska. Veliký potenciál firma vidí právě v rozvoji 
norského trhu, výhledově potom i ve Švédsku a v dalších skandinávských zemích, kde 
významně roste poptávka po kvalitních sprchových koutech s vysokou užitnou hodnotou. 
 
„Také v loňském roce trhy se sanitární technikou všeobecně zaznamenaly mírné nárůsty 
poptávky. Je to dáno pokračující dobrou ekonomickou situací, kdy si lidé rádi zlepšují komfort 
svého bydlení,“ vysvětluje Hana Moravcová, obchodní ředitelka společnosti. Dodává, že třeba 
na Slovensko SanSwiss v uplynulém účetním období dodal produkty za téměř 42 milionů 
korun, což představuje meziroční navýšení o 6,5 procenta. V České republice potom 
společnost prodala více než 23 tisíc sprchových koutů a dosaženými tržbami ovládá asi pětinu 
tuzemského trhu se sprchovými kouty a vaničkami. 
 
Jičínský výrobní závod 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, přičemž aktuálně nabízí 12 kompletních 
produktových řad. K jejich přednostem a konkurenčním výhodám, a to i na vyspělých 
západních trzích, patří zejména použití výhradně kvalitních komponentů, značná technická 
propracovanost, precizní řešení detailů a v neposlední řadě také široká variabilita provedení. 
 
V dubnu 2019 SanSwiss uvedl na trh ojedinělou výrobkovou inovaci, kterou v polovině března 
představil na největším evropském veletrhu sanitární techniky ISH 2019 ve Frankfurtu nad 
Mohanem. Jde o novou produktovou řadu sprchových koutů CADURA, na jejímž vývoji se 
podílelo polské designérské studio Husarska. Tento velmi propracovaný produkt, na kterém je 
na první pohled znatelná inspirace přírodou a vodou, získal v prestižní soutěži Koupelna roku 
polského časopisu Łazienka v kategorii sprchové kouty hlavní cenu za kvalitu a design. 
 
„Do sprchového koutu jsme zapracovali potřeby náročných uživatelů, které dlouhodobě 
sledujeme. Nová řada sprchových zástěn tak cíleně zlepšuje funkčnost a ergonomii, zvyšuje 
bezpečnost i celkový komfort při sprchování. Sprchové kouty CADURA vyrábíme i v atypických 
provedeních, ať už jde o zvláštní rozměry, zkosení, výřezy či zkrácenou boční stěnu, která 
může volně navazovat na přiléhající vanu a přirozeně tak oddělit sprchový a vanový prostor,“ 
vysvětluje obchodní ředitelka firmy SanSwiss Hana Moravcová. 
 
Nové sprchové zástěny CADURA jičínská společnost nabízí s křídlovými nebo posuvnými 
dveřmi se speciálně vyvinutými ergonomickými madly, přičemž křídlové dveře lze otevírat ven i 
dovnitř. Vybaveny jsou zdvihovým mechanismem, který ulehčuje otvírání a zabraňuje 
předčasnému opotřebení těsnění na dveřích. Hladká plocha na vnitřní straně zapuštěných 
pantů potom výrazně usnadňuje čištění. Elegantní posuvné dveře zase, kromě jiného, 
disponují „Soft Open/Close“ systémem pro snadné a tiché otevírání a zavírání. Prvotřídní 
kvalitu řady CADURA umocňuje šestimilimetrové bezpečnostní sklo s antiplakovou úpravou 
Aquaperle, která snižuje usazování nečistot a vodního kamene na skle. Tuto antiplakovou 
úpravu ostatně SanSwiss standardně používá na všech svých výrobcích. 
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Kromě investic do vývojových a inovačních aktivit SanSwiss vkládá nemalé finanční prostředky 
do zkvalitňování firemních procesů a do svého dlouhodobého rozvoje. Zatímco v minulém 
obchodním roce v jičínském podniku na tyto účely vynaložili přes 125 milionů korun, 
v probíhajícím účetním období počítají s částkou téměř 90 milionů. 
 
Loni v dubnu například ve firmě SanSwiss naplno spustili nový operační systém proALPHA 
v oblastech výroby, materiálového hospodářství, prodeje a nákupu. Svým rozsahem a 
investiční náročností jde o největší počin na poli IT technologií v celé dvacetileté historii 
podniku. Aplikace byla navíc implementována napříč celoevropskou skupinou sanitární 
techniky SanSwiss, takže došlo k optimalizaci administrativních procesů komplexního 
vyřizování zakázek v rámci holdingu. Zavedení nového operačního systému ve všech 
sesterských organizacích, včetně přípravných fází, trvalo dva roky. 
 
„Díky plně integrovanému systému nyní získáváme v reálném čase aktuální data o zásobách, o 
volné disponibilitě, o potřebě nákupu či o zabezpečení logistiky. Aplikace výrazně zjednodušila 
procesy ve firmě a přinesla další zkvalitnění služeb pro naše zákazníky, což je náš zásadní 
strategický cíl. Široké možnosti operačního systému proALPHA budeme postupně využívat i 
v plánování a v dalších oblastech,“ říká Hana Moravcová, obchodní ředitelka jičínské 
společnosti. 
 
V současnosti SanSwiss bez jakýchkoliv omezení výrobních a dalších procesů realizuje 
největší investiční projekt od svého vzniku v roce 1999. Loni v červnu totiž v areálu podniku 
začali budovat novou multifunkční halu s moderními prostory pro výrobu a skladování materiálu 
i hotového zboží, kterou uvedou do provozu letos na podzim. Cena stavební části, včetně 
dodatečných nákladů, se pohybuje kolem 190 milionů korun. Celková zastavěná plocha 
závodu se z dosavadních 9500 metrů čtverečních navýší na více než 18 600 metrů 
čtverečních. Z toho plných 600 metrů čtverečních bude určeno pro moderní jednací místnost, 
školicí montážní středisko a především pro exkluzivní víceúčelovou vzorkovnu nejvyššího 
evropského standardu. Ta bude sloužit veřejnosti a současným obchodním partnerům firmy, 
ale také zákazníkům z Evropy v rámci plánovaných obchodních aktivit jičínské společnosti i 
celého holdingu. 
 
„Náročný investiční projekt výstavby multifunkční haly navazuje na záměr optimalizace výroby 
a skladování v rámci celé skupiny sanitární techniky SanSwiss. Smysluplně jsme při tom využili 
naše pozemkové kapacity, jejichž význam umocňuje ideální geografická poloha závodu 
v Jičíně,“ zdůrazňuje finanční ředitelka společnosti Bernadeta Sýkorová a dodává, že ve 
výhledovém záměru na dalších deset let SanSwiss kromě jiného počítá s navýšením výroby až 
na 290 tisíc sprchových koutů ročně nebo s lineárním růstem celkového obratu na dvojnásobek 
aktuálních tržeb. V neposlední řadě v Jičíně v horizontu příštích deseti let plánují postupný 
nábor přibližně padesáti nových zaměstnanců.    
 
SanSwiss, s. r. o., zahájil činnost v jičínské průmyslové zóně v roce 1999 a letos slaví 20 let 
svého působení na českém trhu. 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 se obraťte přímo na odd. marketingu:  
Martina Prokešová, marketing@sanswiss.cz, tel. 493 644 421 

mailto:prodej@sanswiss.cz
http://www.sanswiss.cz/
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OBRAZOVÝ MATERIÁL: 
 

  
 

 
 
SanSwiss s.r.o., Jičín – vizualizace moderního výrobně-logistického centra  
 
 

  
 
SanSwiss s.r.o., Jičín – výrobní hala (2017) 
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CADURA – novinka 2019 
Inspirována přírodou, tvarována vodou. V nabídce křídlové i posuvné dveře.  
U-montáž CADURA - jednoznačný vítěz BATHROOM-CHOICE OF THE YEAR 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright fotografie (vymezení autorských práv):  
Vezměte, prosím, na vědomí, že fotografie podléhají autorským právům.  

Neoprávněné použití bez souhlasu vlastníka a udání zdroje, úprava či užití pro jiné účely nejsou dovoleny.  

 


