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Miele a Steelco spojují síly 

Gütersloh/Riese Pio X, 9. června 2017. – Rodinné firmy Miele a Steelco Groups se dohodly, 
že spojí síly na základě kombinace svých dovedností v oblasti medicínských technologií. 
Výsledkem je to, že Miele získá kontrolní podíl na Steelco Group, zatímco zakladatelé 
Steelco zůstanou ve vedení v rámci skupiny. Díky této kombinaci se divize medicínských 
technologií v rámci Miele Group rozroste asi o jednu třetinu a dosáhne přibližně 250 mil € 
ročně. Cílem spojení je poskytovat klientům ještě širší a propracovanější škálu produktů  
a také nejlepší možné služby. Tato transakce ještě podléhá schválení antimonopolních 
úřadů. 

Miele se řadí mezi nejznámější světové výrobce čisticích, dezinfekčních a sterilizačních produktů 
pro medicínské a laboratorní zařízení. Zahrnuto je i projektování, které se zabývá plánováním  
a dodávkami pro oddělení centrální sterilizace v nemocnicích. “Společně se Steelco může 
společnost Miele kombinovat své nároky na vedoucí postavení v kvalitě a inovaci s výrazně 
širším produktovým portfoliem a tedy rozšířit svoji pozici na trhu”, říká Andreas Barduna, 
obchodní ředitel Miele Professional. Společně s přístroji pro domácnost dosáhla Miele Group 
v roce 2016 obratu 3.71 mld €. Za poslední fiskální rok a v současné době má 19,400 
zaměstnanců na celém světě. Společnost byla založena v roce 1899 a její centrála se nachází  
v Gütersloh, Německo.  

Společnost Steelco, výrobce dezinfekčních automatů a sterilizátorů především pro nemocniční  
a farmaceutický sektor, s vynikající pověstí na trhu, byla založena v roce 1998 a její sídlo se 
nachází ve městě Riese Pio X v severoitalské provincii Treviso. Společnost zaměstnává přibližně 
400 pracovníků, v roce 2016 dosáhla celkového obratu 71 mil €. Stejně jako Miele, i Steelco je 
rodinná firma, založená na hodnotách a kvalitě, jejíž zakladatelé a majitelé se aktivně účastní 
chodu společnosti a budou tak činit i nadále.  

 
Zakladatelé společnosti Steelco zůstávají ve vedení 

Zakladatel a výkonný ředitel Ottorino Casonato zůstane i nadále odpovědný za management 
společnosti Steelco. Asistovat mu budou spoluzakladatelé Fabio Zardini, Ivone Capovilla a také 
jeho dcera Nicoletta Casonato. Naproti tomu Miele má většinové zastoupení v dozorčí radě  

www.miele.cz 
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Steelco Group. “Miele je pro nás silným a spolehlivým partnerem pro společnou a úspěšnou 
budoucnost a představuje vynikajícího partnera”, říká Ottorino Casonato.   

Významné rozšíření portfolia 

Pohled na strategickou pozici obou společností odhaluje potenciál této nové aliance. Miele má 
své vlastní obchodní a servisní struktury, zajišťující efektivní pokrytí stěžejních trhů, zatímco 
Steelco bude přispívat svojí silnou sítí dealerů ve více než 100 zemích. Dalším stěžejním aktivem 
Miele jsou četné patentované USP pro současné modely a generace modelů ve vývoji 
v medicínské oblasti. Steelco Group zase přináší mnohem širší a velmi uznávané portfolio 
produktů v oblasti dezinfekce a sterilizace. Dále je společnost Steelco velmi úspěšná ve 
specializovaném segmentu, vztahujícím se k přepracování komponent, používaných ve 
farmaceutické výrobě – to je nová oblast pro Miele.  

Marketing a řešení na míru 

V zájmu produktových řešení na míru a specifického marketingu pro zákazníky se plánuje 
společná konsolidace projektování centrálních sterilizací. Zahrnuta bude výroba sterilizátorů 
a dezinfekčních automatů pro celou skupinu Miele Group ve Steelco jako novém členovi Miele 
Group. Pro závod Miele v Bürmoos u Salzburgu to znamená, že výroba těchto produktových 
skupin bude v průběhu nadcházejícího roku postupně ustávat. Společnost Miele Bürmoos bude 
pokračovat jako závod na komponenty, vyrábějící čelní panely, koše, vložky a komory pro 
dezinfekční automaty,  p ř i č e m ž  s i  z achová svoji pověst z hlediska vynikající kvality, 
inovace a vysoké kontroly na výstupu.  

Podobně je navrženo nové nastavení marketingových týmů tak, aby lépe odrážely specifické 
prodejní kanály. Zákaznické segmenty zahrnující obecnou chirurgii, zubní praxe a laboratoře, 
které budou – jako dříve - pod přímým dozorem obchodních poboček Miele. Na druhé straně, 
odpovědnost za tendry pro projekty centrálních sterilizací ponese Steelco. V tomto ohledu je 
naplánováno propojení zaměstnanců v pobočkách Miele v Německu, Rakousku a Švýcarsku, 
kteří se účastní společného marketingu v německé pobočce Steelco se sídlem v oblasti 
Gütersloh. Diskuse o rozdělení práce do obchodních / prodejních týmů na dalších důležitých 
trzích se uskuteční co nejdříve, aby byly poskytovány nejlepší služby klientům, s ohledem na 
tržní podmínky. A konečně, zákazníci jak Miele, tak Steelco, budou čerpat výhody 
z mimořádného produktového portfolia a jedinečné škály služeb na celém světě.  
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