
 

Historia przedsiębiorstwa 
Firma rodzinna z tradycją 
 

 

Niezawodność firmy rodzinnej jest podstawą sukcesu firmy SALESIANER. Założona w 1916 roku firma 

rozwinęła się z prostej pralni do lidera rynku w Austrii i CEE/SEE. 

 

1916 Magdalena Wittmann nabywa "licencję handlową na prowadzenie działalności pralniczo-

sprzątającej" i przejmuje pralnię na wiedeńskiej Salesianergasse.   

1928 Firma "1-kobieta biznesu" otrzymuje aktywne wsparcie poprzez małżeństwo z Josefem 

Krautschneiderem. Para kupuje nieruchomość "Erste Wiedner Wasch- und Bügelanstalt" w 4. 

dzielnicy i przenosi firmę. Na pamiątkę pierwszego biznesu firma została nazwana "Salesianer”. 

1948 Salezianer kupuje firmę Roseggergasse we Wiedniu Ottakring. Salesianer jest pierwszą 

austriacką firmą, która pracuje z dwoma częściowo zautomatyzowanymi systemami mycia i 

specjalnymi prasowalnicami. 

1952 Firma przejmuje działalność w Linzer Strasse we Wiedniu Penzing – wieloletnim główna 

siedziba firmy. 

1960 Już 75 oddziałów SALESIANER przejętych we Wiedniu i okolicach. 

 1962 Syn pary założycielskiej, Hans Krautschneider, przejmuje kierownictwo. Pomysł wprowadzenia 

usługi wynajmu tekstyliów jako obiecującego segmentu biznesowego importuje z USA. 

Salezjanin inicjuje zmianę strukturalną z prywatnych na dużych klientów. Firma nadal się 

rozwija i przejmuje pralnię Löw w Wiener Neustadt. 

1970 Hans Krautschneider zakłada firmę Salesianer Miettex. Zaopatruje firmy w całej Austrii w 

różnego rodzaju bieliznę, środki higieny łazienkowej i maty. 

1985 Christine Krautschneider przejmuje kierownictwo po nagłej śmierci męża. Salezianer Miettex 

pozostaje firmą rodzinną i jest na dobrej drodze do zdobycia pozycji lidera na rynku. 

1988 Salezianer Miettex rozwija "Sterylną Służbę", która zaopatruje placówki służby zdrowia w 

sterylne zasłony i fartuchy chirurgiczne. 

1989 Kupiono pralnię Adamer & Kneissl w Kramsach, w Tyrolu. 

1991 Salesianer Miettex przenosi się do nowej pralni w Wiener Neustadt. W tym samym roku zostaje 

otwarty pierwszy oddział zagraniczny w Budapeszcie. 

1992 Firma rozwija "Cleanroom Service" w celu przygotowania i dostarczenia wysokiej jakości 

odzieży do pomieszczeń czystych. 

1994 Salezianer Miettex kupuje pralnię Norge w Grödig w Salzburgu i zakłada kolejny oddział 

zagraniczny w Ŝkofja Loka na Słowenii. 



 

1995 Wraz z biurami handlowymi w Kralupach w Czechach i w Bratysławie na Słowacji, dodano dwie 

kolejne zagraniczne lokalizacje. 

1997 Dawniej największa pralnia na Węgrzech zostaje przejęta i przeorganizowana zgodnie z 

najnowszymi standardami techniki. 

Mgr. Thomas Krautschneider, syn Christine i Hansa Krautschneiderów, dołącza do firmy. 

Oznacza to, że trzecie pokolenie firmy rodzinnej jest teraz odpowiedzialne za zarządzanie. 

1998 Zakup pralni Schillera (St. Pölten) jako kolejnej lokalizacji w Austrii.  

Salezianer Miettex rozwija "Pralnię osobistą" dla mieszkańców domów starców i domów 

opieki. 

1999 Salesianer zakłada w nowo zakupionej hali w St. Pölten magazyn centralny. 

2000 Kolejny oddział zagraniczny zostaje otwarty w Zagrzebiu, w Chorwacji. 

2001 Zakład w Kramsach, w Tyrolu, zostaje rozbudowany i wyposażony w nowe maszyny. 

2003 W Arnoldstein, w Karyntii, budowana jest pralnia z najnowocześniejszą technologią, która 

zostanie oddana do użytku na początku 2004 roku. 

2004 Firma rozwija się wraz z przejęciem pralni Höttingera w Mattersburgu, Burgen-land, oraz 

oddziału w Szombathely na Węgrzech. 

2005 Nabycie pralni Periteks w Lublanie na Słowenii oraz założenie kolejnego biura sprzedaży w 

rumuńskiej stolicy - Bukareszcie. 

2006 Nowa lokalizacja w Rogaška Slatina, Słowenia. 

Zakończono renowację siedziby głównej przy Linzer Straße, firma świętuje "90 lat 

Salesianer’a". 

2007 Przejęte zostają pralnie Perena w stolicy Chorwacji, Zagrzebiu i Sillaber w Leogangu, Salz-

burgu. W czerwcu, w Bukareszcie, w Rumunii, zostaje uruchomiona pralnia zbudowana w ciągu 

dziesięciu miesięcy. 

2008 Salezianer Miettex przejmuje pralnię w słowackim uzdrowisku Piešťany, z pralnią LOTOS 

dodaje się pralnię w Zagrzebiu. Wraz z zakupem pralni Chemung w Pradze, firma dokonuje 

skoku do stolicy Czech.  

Przejęcie działalności hotelarsko-gastronomicznej i zdrowotnej w zakresie MEWA w Austrii, z 

około 500 pracownikami w zakładach w Wiedniu 22 i Grazu Kudlichweg. 

Przebudowa i modernizacja pralni w Mattersburgu. 

2014 Otwarcie nowego oddziału w Oradea (Rumunia). 

Większościowy udział w branży pralniczej na Serbii (Belgrad). 

 Otwarcie nowego oddziału w Inzing (Tyrol). 

2015 Wejście na polski rynek  

2016 Otwarcie nowego oddziału w Bratysławie (Słowacja). 



 

 Jubileusz 100-lecia istnienia firmy 

2018 Nabycie i modernizacja pralni w Łodzi (Polska). 

 Przejęcie pralni w Brasov (Rumunia). 

Przejęcie sześciu zakładów największego konkurenta Wozabal / Umlauft z około  

900 pracowników.  

2019 Nowy, nowoczesny wygląd marki Grupy SALESIANER. 

Od końca 2019 roku działalność firmy SALESIANER jest zarządzana z nowej siedziby firmy przy 

Rautenweg 53, 1220 Wiedeń. 

 Po udanej integracji oddziałów Wozabalu/ Umlauft, utworzono spółkę SALESIANER MIETTEX. 


