
 

História spoločnosti 
Rodinný podnik s tradíciou 
 

 

Spoľahlivosť rodinného podniku je základom úspechu SALESIANER MIETTEX. Spoločnosť založená 

v roku 1916, sa z jednoduchej práčovne rozvinula na spoločnosť s vedúcou pozíciou v Rakúsku a kra-

jinách CEE/SEE. 

 

1916 Magdalena Wittmann získava živnostenský list na prevádzku práčovne a čistiarne a preberá 

práčovňu na ulici Salesianer vo Viedni.    

1928 Spoločnosť, ktorej existencia doteraz stála na jednej žene, získava svadbou s Josefom 

Krauschneiderom silnú podporu. Manželský pár kupuje nehnuteľnosť ,,Prvého viedenského zá-

vodu pre pranie a žehlenie“ v 4. viedenskom okrese a spoločnosť presídľuje. Na znak pamiatky 

názvu prvej prevádzky spoločnosť pomenúvajú ,,SALESIANER“.                                                                                                                                                     

1948 Salesianer kupuje prevádzku na Roseggergasse vo Viedni, časť Ottakring. Salesianer Miettex je 

prvá rakúska spoločnosť, ktorá pracuje s dvoma čiastočne automatizovanými pračkami a špe-

ciálnymi žehliacimi strojmi.               

1952 Spoločnosť získava prevádzku na Linzer Straße vo Viedni, časť Penzing –  dlhoročnú centrálu 

spoločnosti.     

1960 Medzičasom jestvuje vo Viedni a jej okolí už 75 pobočiek a preberacích miest Salesianer. 

1962 Syn zakladateľského páru, Hans Krautschneider, preberá vedenie spoločnosti. Nápad zavede-

nia servisu prenájmových textílií ako budúcu oblasť podnikania importuje z USA. Zmenou 

orientácie z privátnych na veľkých zákazníkov sa mení štruktúra Salesianer. Spoločnosť ďalej 

rastie a získava práčovňu Löw vo Wiener Neustadt.                                                                                                                                             

1970 Hans Krautschneider zakladá spoločnosť Salesianer Miettex. Zásobuje spoločnosti v celom    

Rakúsku všetkými druhmi prenájmových textílií, hygienickými produktami a rohožami.                

1985 Po nečakanom skonaní manžela preberá vedenie spoločnosti Christine Krautschneider.            

Salesianer Miettex zostáva aj naďalej úspešný rodinný rodinný podnik, ktorý smeruje k vedú-

cemu postaveniu na trhu.                                                                                                                                                                      

1988 Salesianer Miettex vyvíja "sterilný servis", ktorý zásobuje zdravotníctvo sterilnými operačnými 

plachtami a operačnými plášťami. 

1989 Kúpa práčovne Adamer & Kneissl v Kramsach (Tirolsko).                                                          

1991 Salesianer Miettex  sa presídľuje do novej práčovne vo Wiener Neustadt. V tomto roku sa 

otvára aj prvá zahraničná pobočka v Budapešti.                                                                                          



 

1992 Spoločnosť vyvíja "Cleanroomservice" pre spracovanie a prípravu hodnotného pracovného ob-

lečenia určeného do čistých priestorov.                                                                                                                                             

1994 Salesianer Miettex  kupuje práčovňu Norge v Grödig, Salzburg a zakladá ďalšiu zahraničnú po-

bočku v Ŝkofja Loka (Slovinsko).                                                                                                                      

1995 S predajnými miestami v Kralupách (Česko) a Bratislave (Slovensko) pribúdajú ďalšie pobočky.                                                                                                                                                

1997 V kúpenej bývalej najväčšej práčovní Maďarska sa zavádza najmodernejšia technika. 

Mgr. Thomas Krautschneider, syn Christine a Hansa Krautschneidera, vstupuje do podniku. 

Tým sa dostáva do vedenia spoločnosti už tretia generácia.                                                                                  

1998 Kúpa práčovne Schiller (St. Pölten) ako ďalšej pobočky v Rakúsku. Salesianer Miettex predsta-

vuje ,,Osobný servis bielizne“ pre obyvateľov domovov dôchodcov a domovov opatrovateľ-

ských služieb.  

1999 Salesianer zriaďuje centrálny sklad v novo získanej hale v  St. Pölten. 

2000 Otvára sa ďalšia zahraničná pobočka v Záhrebe (Chorvátsko). 

2001 Prevádzka v Kramsach (Tirolsko) sa rozširuje a vybavuje novou technikou. 

2003 V korutánskom Arnoldsteine vzniká práčova s najmodernejšou technológiou, ktorá spúšťa pre-

vádzku začiatkom roku 2004. 

2004 Spoločnosť rastie nadobudnutím práčovne Höttinger v Mattersburgu (Burgenlandsko) a po-

bočky v maďarskom Szombathely. 

2005 Získanie práčovne Periteks v Laibachu (Slovinsko), a založenie ďalšej distribučnej pobočky v ru-

munskom hlavnom meste Bukurešť. 

2006 Nová pobočka v Rogaška Slatina (Slovinsko). 

Rekonštrukčné práce centrály na Linzer Straße sa ukončujú, spoločnosť oslavuje ,,90 rokov      

Salesianer“.  

2007 Prevzatie práčovní Perena v chorvátskom hlavnom meste Záhreb a Sillaber v Leogangu (Sal-

zburg). V júni sa spúšťa prevádzka v Bukurešti (Rumunsko), ktorá bola zriedená počas desiatich 

mesiacov. 

2008 Salesianer Miettex preberá práčovňu v kúpeľnom meste Piešťany, k práčovni LOTOS sa pridáva 

aj pobočka v Záhrebe. Kúpou práčovne Chemung v Prahe sa dostáva spoločnosť aj do českého 

hlavného mesta.  Prevzatie obchodných oblastí hotelierstvo/gastronómia a zdravotníctvo od 

MEWA v Rakúsku, s cca. 500 zamestnancami v pobočkách Viedeň 22, ako aj Graz Kudlichweg.  

Prestavba a modernizácia pobočky v Mattersburgu. 

2014 Otvorenie novej prevádzky v Oradea (Rumunsko). 

Väčšinový podiel na práčovni v Srbsku (Belehrad).  

Otvorenie novej pobočky v Inzing (Tirolsko) 

2015 Vstup na poľský trh. 
 



 

2016 Otvorenie novej prevádzky v Bratislave (Slovensko). 

 100-ročné jubileum spoločnosti  

2018 Prevzatie a modernizácia prevádzky v Lodz (Poľsko). 

Prevzatie podniku v Brasov (Rumunsko). 

Prevzatie šiestich prevádzok najväčšieho konkurenta Wozabal / Umlauft s cca. 900 zamestnan-

cami.  

2019 Predstavenie novej, modernej značky skupiny SALESIANER. 

Od konca roku 2019 sa riadi obchodná činnosť SALESIANER z novej centrály spoločnosti vo 

Viedni 1220, Rautenweg 53.  

Po úspešnej integrácii prevádzok Wozabal / Umlauft nastáva zlúčenie so SALESIANER  MIETTEX.  

 


