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Slávnostné zahájenie stavby dňa 28. 6. 2018, 14:00 hod.,
v areáli výrobného závodu SanSwiss s.r.o., Jičín
SanSwiss stavia novú multifunkčnú halu v Českej republike
Výstavbu novej výrobnej a skladovej haly zahájil popredný európsky dodávateľ sprchových
kútov a vaničiek SanSwiss Jičín. Projekt, bez technológií a vybavenia za 5 960 790 EUR,
počíta s vybudovaním multifunkčného objektu s napojením na dopravnú a technickú
infraštruktúru.
V areáli závodu tak vznikne novostavba o celkovej rozlohe 17 tisíc metrov štvorcových
s modernými priestormi na výrobu a skladovanie materiálu i hotového tovaru. SanSwiss tak
reaguje na stály rast záujmu o sprchové kúty vyššej strednej triedy s vysokou úžitkovou
hodnotou, na ktorých výrobu sa dlhodobo orientuje.
Informovali o tom zástupcovia lokálneho vedenia jičínskej firmy finančná riaditeľka Bernadeta
Sýkorová a riaditeľ výroby Ondřej Polák s tým, že hlavným zámerom projektu je navýšenie
výrobných a skladových kapacít, optimalizácia výrobných a skladových procesov a výrazné
zjednodušenie logistiky závodu SanSwiss.
"Novostavba kapacitne plne nahradí doteraz využívané externé skladové priestory, pričom
skúsenosti zamestnancov týchto odľahlých skladov využijeme v budúcej multifunkčnej hale,"
vysvetľuje Bernadeta Sýkorová. Nový komplex bude po uvedení do prevádzky nielen plne
zabezpečovať plánované potreby podniku vo výrobe a v logistike, ale prinesie aj ďalšie
dlhodobé pracovné príležitosti.
V horizonte desiatich rokov SanSwiss počíta s postupným náborom niekoľkých desiatok
nových zamestnancov.
"Na obdobie výstavby nechystáme žiadne obmedzenie súčasnej prevádzky. Samotnú halu
chceme mať pod strechou ešte do zimy, ukončenie celého projektu, vrátane zelených plôch
a záverečných úprav, potom plánujeme na polovicu mája roku 2019, "hovorí riaditeľ výroby
jičínskej firmy Ondřej Polák. Dodáva, že po spustení centra bude SanSwiss vzhľadom k svojmu
výhodnému umiestneniu uprostred starého kontinentu schopný z jedného miesta odbaviť
a operatívne dodávať tovar obchodným partnerom po celej Európe. Ďalšou úlohou
manažmentu spoločnosti bude optimalizácia výrobných a logistických procesov.
Náročná príprava projektu by nebola mysliteľná bez dobrej spolupráce s radou inštitúcií
a úradov, vrátane orgánov mesta Jičín. Aktuálne vedenie podniku SanSwiss spolieha
na nemenej kvalitnú súčinnosť s firmou PKS stavby, a.s., zo Žďáru nad Sázavou. Táto
spoločnosť s viac ako 50-ročnou tradíciou na tuzemskom stavebnom trhu vyhrala výberové
konanie na generálneho dodávateľa stavby v konkurencii ďalších 14 účastníkov. "Zmluva
počíta s dvoma stavebnými etapami. V tej prvej je nutné zatrubnit Valdický potok a v ďalšej
etape bude nasledovať samotná výstavba výrobnej a logistickej haly, "konštatuje Bernadeta
Sýkorová, finančná riaditeľka spoločnosti SanSwiss. Jičínský podnik pri tom bude prísne dbať
na dodržiavanie zásad ochrany životného prostredia.
Jičínský výrobný závod zamestnáva 150 ľudí a je významnou súčasťou celoeurópskej skupiny
sanitárnej techniky SanSwiss AG svetového holdingu RONAL AG. Česká spoločnosť
zabezpečuje viac ako 75 percent celkovej produkcie sprchovacích kútov skupiny. Svoju
sanitárnu techniku SanSwiss vyváža na tradične náročné trhy, hlavne do Francúzska, ďalej do
Nemecka, Belgicka, Švajčiarska, Poľska, na Slovensko, do Ruska a na Ukrajinu, do Nórska
alebo Holandska. Export sa na celkových tržbách českej spoločnosti podieľa 72 percentami.
V účtovnom období od 1. 4. 2017 do 31. 3. 2018 SanSwiss predal bezmála 170 tisíc
sprchovacích kútov a dosiahol celkové tržby vyše 595 miliónov korún. V Slovenskej republike
potom firma predala tovar zhruba za 1 500 000 EUR. Tuzemské tržby popredného európskeho
výrobcu sanitárnej techniky oproti plánu vzrástli o takmer 5 percent a predaj sprchových kútov
o viac ako 2 percentá. Na celkovom obrate jičínskej firmy sa domáci predaj podieľa 28
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percentami. Hoci sú doménou závodu SanSwiss produkty vyššej strednej triedy, dosiahnutými
tržbami ovláda takmer pätinu českého trhu so sprchovými kútmi a vaničkami.
SanSwiss Jičín aktuálne ponúka v desiatich produktových radách približne 100 základných
typov sprchových kútov. K ich prednostiam a konkurenčným výhodám, a to aj na vyspelých
západných trhoch, patria najmä použitie výhradne kvalitných komponentov, značná technická
prepracovanosť, precízne riešenie detailov a v neposlednom rade tiež široká variabilita
prevedení.
SanSwiss, s.r.o, pôsobí v jičínskej priemyselnej zóne od roku 1999. Súčasný názov firma nesie
od novembra 2009, kedy sa vyčlenila z českej spoločnosti Ronal CR, známe produkciou liatych
kolies pre automobily. Po oddelení sa jičínsky podnik začlenil do novovzniknutej celoeurópskej
skupiny sanitárnej techniky SanSwiss AG svetového holdingu RONAL AG. Ďalšími členmi
skupiny sú výrobné závody v Bitche vo Francúzsku a v rumunskom Temešvári a obchodné
zastúpenie vo Francúzsku, v Českej republike, Poľsku, Nemecku, vo Švajčiarsku
a v Rumunsku.

Kontakt:
SanSwiss s.r.o.
Popovická 1123
506 01 Jičín
E-mail: prodej@sanswiss.cz
www.sanswiss.sk
V prípade záujmu o mediálne informácie sa obráťte priamo na odd. marketingu:
Martina Prokešová, marketing@sanswiss.cz, tel. 493 644 421
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