
 

SALESIANER - Cégtörténet 
Nagy múlttal rendelkező családi vállalkozás 
 

 

A családi vállalkozás hagyományos megbízhatósága a SALESIANER sikerének alapja. Az 1916-ban 

alapított cég egy kislétszámú mosodából Ausztria és a CEE/SEE-régió piacvezető bértextília-

szolgáltatójává vált.   

 

1916 Magdalena Wittmann, miután megszerzi iparengedélyét, átveszi a bécsi Salesianergasse-ban 

működő mosodát. 

1928 Az egyszemélyes céget a házaspár tagjai, Magdalena Wittmann és Josef Krautschneider közös 

erővel fejlesztik tovább. Megvásárolják a Bécs 4. kerületében lévő, egykori Első Wiedeni Mo-

soda ingatlanát és áthelyezik ide saját mosodájukat. A cég a „Salesianer“ nevet az első telep-

helyre emlékezve kapja.  

1948 A Salesianer megvásárolja az ottakringi Roseggergasse-n található mosodaüzemet, ahol - 

Ausztriában elsőként - két, részben automatizált mosóberendezéssel és speciális vasalógé-

pekkel zajlik a textiltisztítás.  

1952 A vállalat megvásárolja a Bécs Penzing kerületében, a Linzer Straße-n lévő mosodaüzemet,        

amely aztán évtizedekig cégközpontként is szolgál.  

1960 Bécsben és környékén már 75 SALESIANER kirendeltség és átvételi pont működik.  

1962 Az alapító házaspár fia, Hans Krautschneider, átveszi a cég vezetését. Az Egyesült Államokból 

magával hozza és meghonosítja Ausztriában a bértextília-szolgáltatások jövőbe mutató üzleti 

modelljét. A Salesianernél ezzel megkezdődik az ügyfélstruktúra átalakítása, melyben az üzle-

ti ügyfelek egyre nagyobb súlyt kapnak. A vállalkozás tovább nő és megvásárolja a bécsújhe-

lyi, egykori „Löw“ mosodát.  

1970 Hans Krautschneider megalapítja a Salesianer Miettex céget, amely már Ausztria-szerte lát el 

vállalkozásokat a bértextília minden típusával, mosdóhigiénia-termékekkel és szőnyegekkel.   

1985 Férje tragikus hirtelenségű halála után Christine Krautschneider veszi át az irányítást. A 

Salesianer Miettex továbbra is családi vállalkozás marad és folytatja sikerszériáját a piacveze-

tő pozíció felé.  

1988 A Salesianer Miettex kifejleszti "SterilDienst" üzletágát, amely egészségügyi intézményeket 

lát el steril műtéti izoláló lepedőkkel és köpenyekkel.  

1989 A tiroli Kramsachban lévő egykori Adamer & Kneissl mosoda megvásárlása.  

1991 A Salesianer Miettex birtokba veszi új mosodáját Bécsújhelyen. Ugyanazon évben megkezdi 

tevékenységét az első külföldi leányvállalat Magyarországon.  



 

1992 A vállalat kifejleszti „Cleanroomservice“ üzletágát tisztatéri ruházat biztosítására és                       

tisztítására.  

1994 A Salesianer Miettex a salzburgi Grödigben megvásárolja a korábbi Norge mosodát és új le-

ányvállalatot alapít Szlovéniában, Ŝkofja Loka-ban. 

1995 A csehországi Kralupyban és a szlovákiai Pozsonyban további két kereskedelmi kirendeltség 

alakul meg. 

1996 A legnagyobb területű magyarországi mosoda telephely megvásárlása és teljes technológiai 

korszerűsítése. 

1997 Christine és Hans Krautschneider fia, Thomas is belép a vállalkozásba. Ezzel a tulajdonos csa-

lád harmadik generációja is képviselteti magát az ügyvezetésben.  

1998 A sankt pölteni Schiller mosoda megvásárlása és további üzemeltetése.  

A Salesianer Miettex kidolgozza a személyes ruházat szolgáltatási ágát a gondozást nyújtó in-

tézményekben lakók számára. 

1999 A Salesianer létrehozza központi raktárát az előző évben vásárolt sankt pölteni csarnokban.  

2000 A zágrebi leányvállalat megnyitása.  

2001 A kramsachi mosoda (Tirol) bővítése és technológiai fejlesztése.  

2003 Mosoda építése a legmodernebb technológiával a karintiai Arnoldsteinban, ahol 2004-ben 

megkezdődik a textilfeldolgozás.  

2004 A mattersburgi Höttinger mosoda (Burgenland) megvásárlásával és a szombathelyi telephely 

megnyitásával a vállalat tovább növekszik.  

2005 A ljubljanai Periteks mosoda megvásárlása Szlovéniában és további kereskedelmi kirendelt-

ség alapítása Románia fővárosában, Bukarestben.  

2006 Új telephely megnyitása Szlovéniában, Rogaška Slatina-ban.  

A bécsi központban, a Linzer Straße-n befejeződnek a felújítási munkálatok, a Salesianer 

fennállásának 90. jubileumi évét ünnepli.  

2007 A zágrábi Perena és a leogangi (Salzburg) Sillaber mosodák megvásárlása. Ez év júniusában   

megkezdődik a textiltisztítás a mindössze 10 hónap alatt felépített bukaresti mosodában.  

2008 A zágrábi Lotos mosoda megvásárlása és egy további mosodaüzem átvétele a szlovákiai Pös-

tyénben. A prágai Chemung mosoda megszerzésével a vállalat a cseh fővárosban is megveti 

lábát.   

Ausztriában megtörténik a MEWA vendéglátóipari és egészségügyi üzletágának átvétele 500 

munkatárssal Grazban és Bécs 22. kerületében.  

Ugyanebben az évben zajlik a mattersburgi üzem átépítése és modernizálása.  

2014 A Salesianer új mosodaüzemet nyit a tiroli Inzingben, a romániai Nagyváradon és többségi 

tulajdont szerez egy mosodában Belgrádban, Szerbiában.  



 

2015 Piacra lépés Lengyelországban. 

2016 Új mosodaüzem megnyitása a szlovák fővárosban, Pozsonyban.  

 A Salesianer fennállásának 100. éve. 

2018 Mosodaüzem megvásárlása és modernizálása a lengyelországi Lodzban, egy további mosoda 

átvétele a romániai Brassóban. Az osztrák terjeszkedés részeként a Salesianer megvásárolja 

korábbi versenytársait, az Umlauft és Wozabal cégeket. Az akvizíció révén a vállalat hat to-

vábbi mosodaüzemmel és 900 új munkatárssal gyarapszik.  

 

2019 A SALESIANER csoport egységes, új piaci megjelenése.  

2019 év végén a SALESIANER központját a Bécs 22. kerületében kialakított új irodáiba helyezi 

át, ahonnan a cégcsoport menedzsmentjét látják el.  

A korábbi Wozabal és Umlauft cégek sikeres egyesítése és integrációja a SALESIANER MI-

ETTEX-szel.  

 


