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Alpský hotel Jungbrunn spojuje tyrolskou tradici s moderním způsobem relaxace. 
Management hotelu vložil svoji důvěru do technologie péče o prádlo od Miele 
Professional, aby tak zajistil svým klientům skvělou a pohodovou atmosféru. 
 

 

Hotel Jungbrunn se nachází v překrásném prostředí údolí Tannheim v Tyrolsku. Je synonymem 
pro luxusní odpočinek, poutavou architekturu a úžasný požitek. Budova hotelu má díky své 
historii nezaměnitelný charakter: kdysi totiž byla první stanicí lanovky v Tannheimu a nyní slouží 
jako exkluzivní lifestylový hotel. Provozují ho Markus a Ulrike Gutheinzovi. S kapacitou 81 pokojů 
se jedná o jeden z nejosobitějších hotelů v Alpách. Disponuje jak rustikálními pokoji pro dvě 
osoby, tak i ubytováním ve stylu lyžařských chatek nebo luxusními apartmány s exkluzivním 
designem. Šéfkuchař Michael Schranzhofer svými kulinářskými schopnostmi hýčká gurmány ve 
třech restauracích. Dalším požitkem je lázeňský areál o rozloze 7000 metrů čtverečních. Hosté si 
zde mohou zaplavat v chladivé vodě pramenící ve skalách, obdivovat malebné panoráma horské 
scenérie a to nejdůležitější ze všeho - pořádně si tu odpočinout.  
 
Aby se hosté v Jungbrunnu cítili vždy příjemně, musí být perfektně postaráno i o hotelové prádlo.  
„V našem hotelu máme vysoký standard kvality, proto samozřejmě neodbýváme ani péči  
o prádlo,“ říká obchodní manažerka Claudia Satori. O hotelové prádlo, prádlo hostů i textilie  
z lázeňského komplexu se starají čtyři pračky s kapacitou od 16 do 32 kg náplně (PW 6161, PW 
6167, PW 6207 a PW 6321). Vybavení doplňují tři odpovídající sušičky (dvě PT 8503 a T 6751)  
a mandl se skládacím strojem (HM 50-210). Pračky a sušičky od Miele Professional  s kapacitou 
až 32 kg náplně zaručují hygienicky i vizuálně čisté prádlo při nízkých provozních nákladech.  Ale 
nejsou to pouze přístroje, které dělají na klienty dojem: „Tým Miele Professional nám poskytuje 
velmi dobrou podporu a pomáhá se všemi dotazy, které k péči o prádlo máme,“ vysvětluje 
Claudia Satori.                 
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