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Vlastní prádelna s prádlem nevyžadujícím žehlení! 
Pečovatelské centrum Pitztal je zařízením pro čtyři pitztalské obce Arzl, Wenns, Jerzens  
a St. Leonhard, které primárně slouží jako ubytování a stacionář pro starší občany vyžadující 
péči. V budově Pečovatelského centra Pitztal mimo to působí také obvodní lékaři 
a pracoviště sociálních služeb pro oblast Pitztal, tak aby bylo možné využít součinnosti 
pečovatelských a sociálních služeb. Správcem centra je Adalbert Kathrein. 

Při péči o prádlo sází Pečovatelské centrum Pitztal na prádlo bez nutnosti žehlení 
od výrobce Hospital Textil a na prádelenskou techniku Miele Professional. Hlavními důvody 
pro provozování vlastní prádelny byly velká flexibilita, malé náklady a zajištění pracovních 
míst v regionu.  

Správce centra Adalbert Kathrein se rozhodl pro vlastní prádelnu vybavenou zařízením 
Miele, protože „na Miele je jednoduše spolehnutí! Pádným argumentem je rovněž Miele 
servis. Provoz musí denně fungovat – a proto je důležité, že technik Miele je okamžitě 
k dispozici. Jde o vzájemnou spolupráci, která skvěle funguje. V blízkém okolí působí pět 
techniků Miele. Mnoho firem vychvaluje svůj perfektní servis – a u Miele jej člověk vidí! 
Na ulici vždycky potkáte servisní vozy Miele, a to budí důvěru.“ 

Rovněž výrobce prádla Hospital Textil doporučil pro optimální péči o prádlo a perfektní 
výsledek prádelenskou techniku Miele Professional. Prádlo je navíc v pečovatelském centru 
skladováno v plastových bednách. Kvůli tomu je důležitá míra jeho usušení, aby nezačalo 
plesnivět. Stupeň usušení lze v sušičkách Miele nastavit velmi přesně. Výhodou je, že se 
prádlo nemusí žehlit, což šetří mnoho času a práce.  

Zaměstnankyně Birgitt Stoll, která se o prádlo stará, je s prádlem nevyžadujícím žehlení 
a s přístroji Miele velmi spokojená. Ložní prádlo a pracovní oblečení dodává Hospital Textil 
v úpravě nevyžadující žehlení, prádlo ubytovaných je vyžehleno na žehlicím stole Veit 
a v malém mandlu Miele. Obyvatelé centra si chválí ložní prádlo jako příjemné a prodyšné.  

Pečovatelské centrum Pitztal již navštívilo mnoho zaměstnanců jiných zařízení, aby si 
prohlédli zdejší možnosti péče o prádlo. To těší pana Kathreina, jelikož „když je něco skvělé 
a dobře to funguje, ostatní by z toho také měli něco mít“. Kdykoli také nabízí dohodnutí 
termínu další prohlídky. 
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Kontakt: 

Adalbert Kathrein 

e-mail: heimleitung@pitztal.tirol.gv.at   / www.pflegezentrum-pitztal.at/pflegeheimverband/ 

tel.: 05412 / 61 130 1020 (Rakousko) 

Zdroj: Miele Rakousko 
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