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ALFA INTERNATIONAL 
92618 4 Kaysal Court, Armonk, NY 10504, USA 
Kontakt: Lorena Evans,  
Email: sales@alfaco.com; levans@alfaco.com  
Firma Alfa International je synonymem širokého a jedinečného 
výběru vysoce kvalitních produktů pro potravinářství a 
gastronomii již od roku 1938. Firma začínala jako významný 
dodavatel obalových materiálů pro mastný průmysl. Postupně 
rozšířila svou nabídku o gastro zařízení a vybavení pro restaurace 
a obchody. Vedle nových produktů firma dodává také náhradní 
díly a součástky. Strategické partnerství s výrobci v USA vedlo k 
dohodám, které dávají společnosti Alfa International výhradní 
zastoupení těchto produktů pro severoamerické trhy. Firma je 
známá výjimečnými službami, včasnými dodávkami a 
bezkonkurenčními cenami. www.alfaco.com 
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INTEGRATED DISPENSE SYSTEMS (IDS) LLC  
7830 Steubenville Pike, Oakdale, PA 15071, USA 
Kontakt: Greg Clarke, Viceprezident pro obchod 
Email: gclarke@idsllc.us  
 
Firma IDS je již více než dvacet let aktivní na trhu s nápojovými 
technologiemi. Firma se zaměřuje na vývoj a výrobu vysoce 
inovativních zařízení na čepování piva pro různé typy zákazníků 
od restaurací a hotelů až po cateringové firmy a stadiony. Zařízení 
firmy nabízí rychlé čepování i možnost sledování objemu 
prodaného piva. Mezi nejvýraznější produkty firmy patří S-Tap 
systém, který načepuje pintu piva během čtyř sekund a pomáhá 
tak zvýšit tržby až o 50 procent. S-Tap analyzuje důležitá data 
včetně teploty, tlaku a kvantity načepovaného piva. http://idsllc.us  
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LODGE MANUFACTURING COMPANY 
204 East 5TH Street South Pittsburg, TN 37380, USA 
Kontakt: Greg Myers, manažer mezinárodního obchodu 
Email: gmyers@lodgemfg.com  
Kontakt pro ČR: Tomáš Dytrych, jednatel Grilovani CZ 
Email: info@grilovani.cz  
 
Rodinná firma Lodge Manufacturing Company vyrábí litinové 
nádobí ve Spojených státech již od roku 1896. Výrobky firmy jsou 
známé svou vysokou kvalitou. Firma klade důraz na reinvestování 
a inovace a stále rozšiřuje portfolio svých výrobků. Nejúspěšnější 
produktovou řadou firmy jsou výrobky z litiny odolné proti korozi. 
Lodge je lídrem v kategorii Seasoned Cookware (nádobí 
umožňující vaření bez tuku). Produkty firmy získaly řadu ocenění, 
mimo jiné například International Design Excellence Award 
(IDEA) za design v loňském roce. Lodge vyváží do 72 zemí světa. 
Lodge v České republice zastupuje firma Grilování CZ. 
www.Lodgemfg.com; http://nadobi-lodge.cz; www.grilovani.cz  
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PUREFIT 
216 Technology Suite E Irvine, CA 92618, USA 
Kontakt: Robb Dorf, zakladatel firmy 
Email: robb.dorf@purefit.com 
PureFit letos oslaví 16 let od založení firmy. PureFit byla první 
firmou, která představila tyčinky bez obsahu lepku pro masový trh 
a od svého založení je považována za leadera v dané kategorii. 
Tyčinka PureFit byla zvolena tyčinkou roku časopisem Bike 
Magazine. Tyčinky, které v sobě kombinují skvělou chuť a 
přírodních ingredience, mají vysoký podíl bílkovin. Jsou 
bezlepkové, veganské, pareve kosher, neobsahují mléko/laktózu, 
umělá sladidla. PureFit vyváží své tyčinky do více než dvaceti 
zemí světa. V Evropě se tyčinky PureFit prodávají ve Švýcarsku, 
Německu či Itálii. www.purefit.com  
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