
 

Historie společnosti 
Rodinná společnost s tradicí 
 

 

Spolehlivost rodinného podniku je základem úspěchu společnosti SALESIANER. Společnost byla 

založena v roce 1916 a z jednoduché prádelny se vyvinula na lídra na trhu v Rakousku a CEE / SEE. 

 

1916 Magdalena Wittmann získává „živnostenské oprávnění k provozu prádelny a čištění“ a přebírá 

prádelnu ve vídeňské ulici Salessianergasse. 

1928 Jejím sňatkem s Josefem Krautschneiderem získává tato první pobočka, založena ženou, aktivní 

podporu. Manželský pár koupí majetek první veřejné prádeny a žehlírny ve 4. okrese a založí 

sídlo firmy. 

1948 Salesianer kupuje závod v ulici Roseggergasse ve vídeňském Ottakringu. Salesianer je první ra-

kouskou společností, která používala dva částečně automatizované mycí systémy  

              a speciální žehlicí stroje. 

1952 Salesianer získává závod v Linzer Straße, Wien Penzing, jakožto letité sídlo centrály společnosti. 

1960 Již 75 provozoven a převzetí poboček ve Vídni a okolí. 

1962 Vedení společnosti se ujímá, syn zakladatelů, pan Hans Krautschneider. Myšlenku, na zavedení 

pronájmu textilií, jakožto další perspektivní obchodní oblasti, si dovezl z USA. Salesianer zavádí 

strukturální změnu privátních a velkých zákazníků. Společnost se rozrůstá a získává prádelnu 

Löw ve Vídeňském Novém Městě. 

1970 Hans Krautschneider zakládá společnost Salesianer Miettex. Ta poskytuje společnostem po 

celém rakousku všechny typy pronájmu a praní textilií, hygienických prostředků a rohoží. 

1985 Vedení společnosti přebírá Christine Krautschneider po náhlém úmrtí jejího manžela. Salesia-

ner Miettex nadále zůstává rodinným podnikem a je na cestě k vedoucímu postavení  

              na trhu. 

1988 Salesianer Miettex vyvíjí „Sterilní péči“, která zdravotnickým zařízením dodává sterilní operační 

prádlo a operační pláště. 

1989 Koupena prádelna Adamer & Kneissl v Kramsachu, Tirolsko. 

1991 Salesianer Miettex se přesidluje na novou prádelnu ve Vídeňském Novém Městě. Ve stejném 

roce byla otevřena první zahraniční pobočka v Budapešti. 

1992 Společnost vyvíjí "Clean room service" pro zpracování a poskytnutí kvalitního oblečení do 

čistých prostor. 

1994 Salesianer Miettex kupuje prádelnu Norge v Grödigu, ve městě Salzburg, a zakládá další zah-

raniční pobočku v Ŝkofja Loka na Slovensku. 



 

1995 S provozními pobočkami v Kralupech v České Republice a v Bratislavě na Slovensku rovnou 

vznikla dvě nová zahraniční sídla firmy. 

1997 Byla získána kdysi největší prádelna v Maďarsku s nejnovějšími technologiemi. 

Mgr. Thomas Krautschneider, syn Christine a Hanse Krautschneidera vstoupil také do vedení 

společnosti. Tímto je již třetí generace ve výkoném vedení rodinného podniku.  

1998 Zakoupena prádelna Schiller (v St. Pöltenu) jako další sídlo společnosti v Rakousku.  

Salesianer Miettex vyvíjí službu "Praní osobního prádla" pro obyvatele domovů pro seniory a 

ústavu sociální péče. 

1999 Salesianer zřizuje centrální sklad v nově získané hale v St. Pöltenu. 

2000 Otevřena další zahraniční pobočka ve městě Záhřeb v Chorvatsku. 

2001 Provoz ve městě Kramsach, rozšíření v Tirolsku a vybavení se dalšími stroji. 

2003 V korutanském Arnoldsteinu se staví prádelna s nejmodernější technologií, která bude uve-

dena do provozu začátkem roku 2004. 

2004 Společnost roste získáním prádelny Höttinger v Mattersburgu, Burgenlandu a pobočky v 

maďarském Szombathely. 

2005 Koupě prádelny Periteks ve městě Laibach ve Slovinsku a založení další provozní pobočky v 

rumunském hlavním městě Bukurešť. 

2006 Nové sídlo v Rogašce Slatině ve Slovinsku. 

              Renovační práce v centrále v Linzer Strasse jsou dokončeny a společnost Salesianer  

              slaví „90 let ". 

2007 Byly převzaty prádelny Perena v chorvatském hlavním městě Záhřeb a Sillaber ve městě 

Leogang v Salcburku. Prádelna v rumunské Bukurešti, která byla postavena během 10-ti měsíců 

jsem od června do provozu.  

2008 Salesianer Miettex přebírá prádelnu ve slovenském lázeňském městě Piešťany a zároveň s 

              prádelnou LOTOS jde i do provozu prádelna v Záhřebu. Koupí prádelny Chemung v Praze se tak 

skokem společnost dostala do českého hlavního města.  

Převzetí podnikatelských oblastí v oboru hotelnictví / gastronomie a zdravotnictví od 

společnosti MEWA v Rakousku s přibližně 500 zaměstnanci ve Vídni 22 a Grazu Kudlichweg. 

Rekonstrukce a modernizace společnosti v Mattersburgu. 

2014 Otevření nového závodu ve městě Oradea (Rumunsko). 

              Majoritní podíl v prádelně v Srbsku (Bělehrad). 

              Otevření nové společnosti v Inzingu (Tyrolsko). 

2015 Vstup na trh v Polsku. 

 

 



 

2016 Otevření nového závodu v Bratislavě (Slovensko). 

 Firemní jubileum – 100 let 

2018 Získání a modernizace závodu ve městě Lodz (Polsko). 

 Získání závodu v Brasově (Rumunsko). 

Převzetí šesti závodů největšího konkurenta Wozabal se zhruba 900-ti zaměstnanci. 

2019 Novější a modernější vstup na trh celé SALESIANER skupiny. 

Od konce roku 2019 se obchod společnosti SALESIANER řídí z nového sídla společnosti na 

adrese 1220 Vídeň, Rautenweg 53. 

Po úspěšné integraci závodů Wozabal budou tyto sloučeny se společností  

SALESIANER MIETTEX. 


