SALESIANER MIETTEX przejęcie i rozbudowa pralni przemysłowej
Thorax w Polsce
SALESIANER MIETTEX, austriacki lider branży wynajmu tekstyliów, kontynuuje
rozbudowę swoich struktur międzynarodowych. Dzięki przejęciu pralni przemysłowej
Thorax w Łodzi Salesianer Miettex nabył pierwszą, własną pralnię w Polsce. Zakład
dysponuje wydajnością 150 ton/miesiąc, a w tym tygodniu rusza kompleksowa
modernizacja i rozbudowa, dzięki którym wydajność zostanie podwojona do 300
ton/miesiąc.
Głównym obszarem działalności nowego zakładu będą bielizna hotelowa i odzież
robocza dla przemysłu w obszarze centralnej Polski. Razem z przejęciem nowej pralni
grupa SALESIANER MIETTEX obejmuje obecnie 23 zakłady, z czego 12 w Austrii i 11
w centralnej i wschodniej Europie. To rodzinne przedsiębiorstwo aktywne jest obecnie
w 9 krajach (Austria, Węgry, Słowacja, Chorwacja, Serbia, Czechy, Słowenia,
Rumunia, Polska), zatrudnia 2.450 pracowników i pierze 375 ton prania/dzień.
Najnowszy zakup w postaci pralni Thorax jest kolejnym ważnym krokiem w kierunku
ekspansji w kraju i za granicą, co podkreśla partner zarządzający Thomas
Krautschneider wskazując kierunek dalszego rozwoju grupy: „SALESIANER MIETTEX
jest rentowny, w ostatnich latach stale rośniemy, konsekwentnie modernizujemy nasze
zakłady minimalizując jednocześnie zużycie energii i zasobów. Pomimo znacznych
inwestycji w ostatnich latach udział kapitału własnego w sumie bilansowej wynosi około
40 procent, a współczynnik spłaty wszystkich zobowiązań na podstawie EBITA wynosi
1,4 roku. Chcemy w dalszym ciągu rozwijać się dynamicznie rozszerzając sieć
własnych zakładów produkcyjnych i selektywnie przejmować konkurentów rynkowych
w kraju i za granicą.“
SALESIANER MIETTEX jest obecny w Polsce od 2015 roku. W tym czasie zbudowano
znaczną bazę klientów w obszarze wynajmu tekstyliów, a pranie odbywało się we
współpracy z partnerami lokalnymi. Przejmując pralnię Thorax SALESIANER
MIETTEX zyska możliwość prania również we własnym zakresie, a dzięki bazie
własnych klientów oraz klientów pralni THORAX zakład od samego początku będzie
wykorzystywał w pełni swoje moce produkcyjne. „Dokonując przejęcia tego zakładu
poczyniliśmy znaczący krok naprzód na jednym z najbardziej dynamicznych rynków w
Europie i dzięki temu mamy duży potencjał do dalszego rozwoju w najbliższych latach.
W perspektywie średnioterminowej również w Polsce chcemy osiągnąć pozycję
jednego z największych graczy na rynku.“ - wyjaśnia Thomas Krautschneider.
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