Zgodovina podjetja
Družinsko podjetje s tradicijo
Zanesljivost družinskega podjetja je osnova uspeha podjetja SALESIANER. Podjetje, ki je bilo
ustanovljeno leta 1916, se je od preproste pralnice perila razvilo v vodilno podjetje na področju
pralništva na tržišču v Avstriji, srednji in vzhodni Evropi.
1916

Magdalena Wittmann pridobi "obrtno dovoljenje za opravljanje dejavnosti pranja in čiščenja
perila" in prevzame pralnico na Dunaju na Wiener Salesianergasse.

1928

Podjetje z eno žensko osebo " dobi aktivno podporo s poroko z Josefom Krautschneiderjem.
Par kupi podjetje za pranje in likanje perila v 4. okrožju in se preseli na lokacijo. Podjetje se
imenuje "Salesianer" v spomin na prvo trgovino.

1948

Salesianer kupi podjetje na Roseggergasse v dunajskem Ottakringu. Salesianer je prvo
avstrjsko podjetje, ki deluje z dvema delno avtomatiziranima pralnima sistemoma in posebnimi
likalnimi stroji.

1952

Podjetje pridobi podjetje v Linzer Straße na Dunaju Penzing – dolgoletni sedež podjetja.

1960

Na Dunaju in v okolici je že 75 poslovalnic in prevzemnih pisarn.

1962

Sin ustanovnega para Hans Krautschneider prevzame upravljanje. Iz ZDA uvozi idejo o najemu
tekstilnih storitev kot obetavno poslovno področje. Salesianer začne strukturno spremembo
od zasebnih do velikih strank. Podjetje še naprej raste in pridobi pralnici Löw v Wiener
Neustadtu.

1970

Hans Krautschneider ustanovi podjetje Salesianer Miettex. Podjetjem po vsej Avstriji ponuja
vse vrste najema perila, higienskih izdelkov in predpražnikov.

1985

Christine Krautschneider prevzame vodenje podjetja po nenadni smrti moža. Salesianer
Miettex ostaja družinsko podjetje in je na poti k vodilnemu položaju na trgu.

1988

Salesianer Miettex "Sterilno dejavnost", ki oskrbuje zdravstvene ustanove s sterilnimi
kirurškimi pokrivali in kirurškimi ogrinjali.

1989

Nakup pralnice Adamer & Kneissl v Kramsachu na Tirolskem.

1991

Salesianer Miettex se seli v novo pralnico v Wiener Neustadt. Istega leta so v Budimpešti odprli
prvo tujo podružnico.

1992

Podjetje razvije "Cleanroomservice" za pripravo in zagotavljanje kakovostnih oblačil za čiste
prostore.

1994

Salesianer Miettex kupi pralnico v Norge v Grödigu v Salzburgu in ustanovi še eno tujo
podružnico v Škofji Loki v Sloveniji.

1995

K podružnicam v Kralupyju, na Češkem, v Bratislavi in na Slovaškem sta dodani še dve tuji
lokaciji.

1997

Največja madžarska pralnica je bila posodobljena z najnovejšo tehnologijo. Mag. Thomas
Krautschneider, sin Christine in Hans Krautschneider, se pridruži podjetju. To pomeni, da je
tretja generacija družinskega podjetja že dejavna pri upravljanju.

1998

Nakup pralnice Schiller (St. Pölten) kot tudi drugih lokacij v Avstriji. Salesianer Miettex razvija
"Storitev osebnega pranja perila" za oskrbovance domov za ostarele.

1999

Salesianer zgradi centralno skladišče v novo pridobljeni dvorani v St. Pöltnu.

2000

V Zagrebu na Hrvaškem se odpre še ena tuja podružnica.

2001

Podjetje v Kramsachu na Tirolskem je razširjeno in tehnološko nadgrajeno.

2003

V Arnoldsteinu na Koroškem gradijo pralnico z najsodobnejšo tehnologijo, ki je začela
obratovati v začetku leta 2004.

2004

Podjetje se razvija z nakupom pralnice Höttinger v Mattersburgu na Gradiščanskem in
podružnice v Szombathelyju na Madžarskem.

2005

Nakup pralnice Periteks v Ljubljani v Sloveniji in ustanovitev podružnice v romunski prestolnici
Bukarešta.

2006

Nova lokacija v Rogaški Slatini. Obnovitvena dela na sedežu podjetja v Linzer Straße so
končana. Podjetje praznuje "90 let Salesianerja".

2007

Prevzem pralnice Perena v hrvaški prestolnici Zagreb in Sillaber v Leogangu v Salzburgu.
Pralnica v Bukarešti v Romuniji, ki je bila zgrajena v desetih mesecih, začne obratovati junija.

2008

Salesianer Miettex prevzame pralnico v slovaškem zdraviliškem mestu Piešťany, in dodaja
pralnico LOTOS v Zagrebu. Z nakupom pralnice Chemung v Pragi je podjetje vstopilo v češko
prestolnico. Nakup poslovnega sektorja hotel / gostinstvo in zdravstvene oskrbe od MEWA v
Avstriji, z okoli 500 zaposlenimi na Dunaju 22 in Gradcu Kudlichweg. Obnova in posodobitev
podjetja v Mattersburgu.

2014

Otvoritev nove pralnice v Oradei (Romunija). Večinski delež pralnice v Srbiji (Beograd).
Otvoritev nove pralnice v Inzingu (Tirolska).

2015

Vstop Poljska na trg.

2016

Otvoritev novega podjetja v Bratislavi (Slovaška).
100-letna obletnica podjetja.

2018

Prevzem in posodobitev podjetja v mestu Lodz (Poljska). Nakup podjetja v Brašovu (Romunija).
Nakup šestih podjetij od največjega konkurenta Wozabal / Umlauft z okoli 900 zaposlenih.

2019

Nova, moderna podoba blagovne znamke skupine SALESIANER. Od konca leta 2019 podjetje
SALESIANER upravlja z novega sedeža podjetja na 1220 Dunaju, Rautenweg 53.
Po uspešni integraciji Wozabal / Umlauft se združi s podjetjem SALESIANER MIETTEX.

