Istoricul companiei
Afacere de familie cu tradiție
Buna reputație a unei afaceri de familie reprezintă baza succesului companiei Salesianer. Fondată în
1916, compania s-a dezvoltat de la o simplă spălătorie până la liderul de piață din Austria si CEE/SEE.
1916

Magdalena Wittmann obține „avizul de funcționare pentru o afacere din domeniul spălătorie
– curățătorie” și preia o spălătorie de pe Aleea Salesianer din Viena.

1928

„Prima Companie a unei femei“ (Das "1-Frau-Unternehmen") primește sprijin activ prin căsătoria cu Josef Krautschneider. Familia cumpără „Unitatea Wiedner de spălare și călcare“ în districtul 4 și își mută sediul. Compania este numită „Salesianer“ în amintirea primei locații.

1948

Salesianer cumpără spălătoria Roseggergasse din Ottakring, Viena. Salesianer este prima companie austriacă care lucrează cu două sisteme de spălare parțial automatizate și mașini speciale
de călcat.

1952

Compania achiziționează spălătoria de pe strada Linzer, Viena Penzing – aceasta fiind pentru
mult timp sediul central al companiei.

1960

Deja 75 de sucursale și puncte de preluare în Viena și împrejurimi.

1962

Fiul familiei fondatoare, Hans Krautschneider, preia conducerea companiei. El aduce din SUA
ideea serviciului de închiriere textile, iar acesta devine un domeniu de afacere promițător.
Salesianer inițiază schimbarea structurală de la clienți persoane fizice la clienți corporate.
Compania continuă să crească și achizitionează spălătoria Löw, din Wiener Neustadt.

1970

Hans Krautschneider înființează firma Salesianer Miettex. Aceasta furnizează companiilor din
Austria toate tipurile de articole textile în regim de închiriere, poduse de igienă pentru toalete
și carpete lavabile.

1985

Christine Krautschneider preia conducerea companiei după moartea subită a soțului ei.
Salesianer Miettex rămâne în continuare o afacere de familie și este pe cale de a deveni lider
de piață.

1988

Salesianer Miettex dezvoltă „Serviciul Steril“ care furnizează unităților din domeniul sanitar
câmpuri și halate sterile de Bloc Operator.

1989

Se cumpără spălătoria Adamer & Kneissl din Kramsach, Tirol.

1991

Salesianer Miettex se mută în noua spălătorie din Wiener Neustadt. În același an a fost deschisă
prima filială din străinătate, la Budapesta.

1992

Compania dezvoltă „Serviciul Clean Room“ pentru pregătirea și furnizarea de îmbrăcăminte tip
Clean Room de înaltă calitate.

1994

Salesianer Miettex cumpără spălătoria Norge din Grödig, Salzburg, și înființează o altă filială în
străinătate în Škofja Loka, Slovenia.

1995

Cu filialele din Kralupy, Cehia, și Bratislava, Slovacia, se adaugă alte două locații în străinătate.

1997

Cea cea mai mare spălătorie din Ungaria este achiziționată și adusă la cel mai nou standard
technologic.
Mag. Thomas Krautschneider, fiul lui Christine și Hans Krautschneider, se alătură companiei.
Astfel, a treia generație a familiei devine activă în cadrul conducerii companiei.

1998

Achiziția spălătoriei Schiller (St. Pölten), Austria.
Salesianer Miettex dezvoltă „Serviciul de spălătorie personală“ pentru locuitorii din azilele de
bătrâni și centrele de îngrijire.

1999

Salesianer construiește un depozit central în noua hala achiziționată din St. Pölten.

2000

Se deschide o nouă filială în străinătate la Zagreb, Croația.

2001

Spălătoria din Kramsach, Tirol, este extinsă și modernizată.

2003

În Arnoldstein, în Carintia, este construită o spălătorie cu cea mai modernă tehnologie și va
intra în funcțiune la începutul anului 2004.

2004

Compania crește odată cu achiziția spălătoriei Höttinger din Mattersburg, Burgenland și cu o
filială în Szombathely, Ungaria.

2005

Achiziționarea spălătoriei Periteks din Laibach, Slovenia și înființarea unei filiale de vânzări în
București, capitala României.

2006

Locatie nouă în Rogaška Slatina, Slovenia.
Lucrările de renovare la sediul central din Strada Linzer sunt finalizate, iar compania
sărbătorește „90 de ani de Salesianer“.

2007

În Iunie intră în funcțiune spălătoria din București, România care a fost construită în 10 luni.
Sunt achiziționate spălătoria Perena din capitala Croație Zagreb și spălătoria Sillaber din
Leogang, Salzburg.

2008

Salesianer Miettex achiziționează o spălătorie în localitatea balneară din Slovacia, Piešťany, și
spălătoria LOTOS din Zagreb, Croația.
Odată cu achiziția spălătoriei Chemung din Praga, compania intră pe piața din Republica Cehă.
Achiziționarea domenilor hotelărie/gastronomie și sanitar de la MEWA în Austria, cu aproximativ 500 de angajați în fabricile din Viena 22 și Graz Kudlichweg.
Transformarea și modernizarea fabricii din Mattersburg.

2014

Deschiderea unei noi spălătorii în Oradea (România).
Participare majoritară într-o spălătorie din Belgrad (Serbia).
Deschiderea unei noi spălătorii în Inzing (Tirol).

2015

Intrarea pe piața din Polonia.

2016

Deschiderea unei noi spalătorii în Bratislava (Slovacia).
Aniversarea de 100 de ani a companiei

2018

Achiziționarea unei spălătorii în Brașov (România).
Achiziționarea și modernizarea unei spălătorii în Lodz (Polonia).
Achizitionarea a 6 spălătorii de la cel mai mare concurent de pe piața austriacă, Wozabal /
Umlauft cu aproximativ 900 de angajați.

2019

Prezentarea brandului nou și modern al grupului SALESIANER.
De la sfâșitul anului 2019, afacerea SALESIANER a fost coordonată din noul sediu al companiei
din Rautenweg 53, Viena 1220.
După integrarea cu succes a spălătoriilor Wozabal/Umlauft, acestea au fuzionat în grupul
SALESIANER MIETTEX.

