Managementul textilelor
pentru cei mai buni

Managementul
textilelor.
Funcționalitate și
igienă certificate.

De peste 100 de ani, la SALESIANER oferim
clienților noștri articole textile conforme
din punct de vedere igienic la cele mai înalte standarde de calitate. Activitatea noastră principală este punerea la dispoziție și
spălarea de articole textile pentru domeniul
sanitar, hoteluri și restaurante, industrie și
comerț. Gama noastră este completată de
textile pentru Clean Room, produse pentru
igiena toaletei, cât și carpete lavabile de
acces, personalizate saustandard.

Mag. Thomas Krautschneider
Managing Owner

Dr. Victor Ioane
Director General

Domenii de activitate în detaliu
Domeniul sanitar

Hoteluri și restaurante

Dotare completă - de la textile sterile

Furnizarea articolelor textile curate

pentru blocul operator până la serviciul

ușurează munca, asigură o atmosferă

de spălare a hainelor personale.

plăcută și igienică.

Uniforme de lucru

Uniforme pentru Clean Room

Gamă variată pentru sectorul

Servicii profesionale pentru domeniul

industrial, comerț, alimentar

farmaceutic și al microelectronicii

și farmaceutic

Carpete de acces

Igiena grupurilor sanitare

Carpete lavabile de acces, standard

Gama completă de produse pentru

sau personalizate, cu proprietăți de

igiena și curățenia grupurilor sanitare

reținere a murdăriei sau anti-oboseală

Cifre & fapte

Venituri pe domenii
25 %

35 %

Hoteluri și Restaurante

Domeniul sanitar

30 %

10 %
Produse și servicii pentru igiena
grupurilor sanitare și servicii de carpete

3.000
Angajați/Angajate

30
Locații

1916
Fondat

Uniforme de lucru pentru industrie,
comerț, inclusiv uniforme
Clean Room

400 Tone
Articole textile procesate/zi

350
Camioane

11
Țari

Sustenabilitate,
din convingere!

Sustenabilitatea și responsabilitatea față de
mediu și societate sunt principii ferm ancorate
ale culturii companiei SALESIANER. Prin
proiecte inovatoare active în toate companiile,
se lucrează în continuare pentru a reduce
emisiile, precum și consumul de energie și apă.
O altă măsură constă în dotarea tuturor
locațiilor cu panouri fotovoltaice pentru a
utiliza energia solară.

Prima spălătorie
din Austria cu etichetă
ecologică

SALESIANER a fost prima spălătorie care a dat
un important exemplu pentru protejarea mediului.
Compania de familie este deținătoare de etichetă
ecologică UZ în conformitate cu ghidul de servicii
de închiriere a textilelor UZ70- pentru mai multe
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spălătorii din grup.

Inovatori și activi în
protejarea mediului

SALESIANER este partener de proiect din 2013 și
a devenit o companie model din punct de vedere
al protejării mediului. Au fost premiate numeroase
proiecte de eficiență energetică. Astfel, s-au putut
obține economii de 23.000 MWh.

Raport excelent de
sustenabilitate

În anul 2016 SALESIANER a emis primul raport de
sustenabilitate conform specificaților standardelor
GRI G4, raport care a fost onorat cu premiul ASRA.
Raportul pentru anul 2019 definește obiectivele de
sustenabilitate ale companiei până în 2025.

Spălătorii cu impact
climatic neutru

Pe baza măsurilor ecologice adoptate în ultimii ani,
este foarte important să compensăm emisiile de CO₂
care nu pot fi niciodată reduse la zero într-o spălătorie
industrială.
De aceea, SALESIANER susține în prezent proiectul
unei centrale hidroelectrice ecologice în India. Între
timp, sediile de la Bratislava și Viena, inclusiv sediul
central, au devenit neutre din punct de vedere al
emisiilor de CO₂.

Compania austriacă SALESIANER a fost

Managementul
textilelor în cele mai
bune mâini.

fondată în anul 1916 ca afacere de familie și
activează acum în zece țări. SALESIANER
acordă o importanță deosebită igienei, calității și consultanței personale. De asemenea,
furnizarea serviciilor pentru clienți și angajamentul față de sustenabilitate sunt prioritare.

Valori, pe care vă puteți baza.
Siguranța furnizării de articole

Consultanță personalizată

Afacere internațională de
familie

Puteți conta pe o furnizare de

Puteți conta pe oferta și

articole sigură prin intermediul

consultanța personalizată, bazate

Puteți conta pe stabilitate, lanț

celor 30 de locații și pe o logistică

pe funcționalitate și eficiență.

decizional scurt și clar și investiții

ultramodernă.

Echipa noastră de consultanță vă

constante în calitate și optimizarea

oferă suport cu plăcere.

proceselor.

30 de locații în apropierea dvs. Prezenți în 10 țări.
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Str. Petre P Carp nr. 17
410603 Oradea, BH

SALESIANER MIETTEX SRL
Drumul Osiei 54-64
062395 București

Str. Paris nr. 7
507165 Prejmer, BV

031 105 1000
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