
Alliance Laundry Systems LLC je předním světovým výrobcem komerční prádelenské techniky s více než stoletou historií. 

Společnost je plně zavázána svým zákazníkům, své výrobky a služby poskytuje samoobslužným prádelnám, prádelnám 

v bytových domech a neveřejným prádelnám a rovněž poskytuje pračky a sušičky v komerční kvalitě domácnostem.

Společnost se sídlem v Riponu – Wisconsin, USA, a s moderními výrobními závody ve Spojených státech a v Evropě 

aktuálně zaměstnává na celém světě více než 2 500 lidí se zaujetím pro prádelenskou techniku.

Do portfolia globálních značek společnosti Alliance Laundry Systems patří IPSO®, Primus®, Speed Queen®, UniMac® 

a Huebsch® – osvědčená a účinná zařízení a prádelenská řešení, která se prodávají ve více než 100 zemích světa. 

Naposledy se připojila společnost Primus, což znamená, že nyní společnost Alliance Laundry Systems disponuje nejširší 

nabídkou komerční prádelenské techniky s dostupností na celém světě.

Nabídku výrobků tvoří jedny z nejodolnějších a nejspolehlivějších praček a sušiček na trhu s objemem prádla od 5,5 

do 290 kg, stroje plní požadavky všech tří klíčových segmentů komerční prádelenské techniky. Klíčové segmenty 

komerční prádelenské techniky jsou: samoobslužné prádelny; prádelny v bytových domech, univerzitní koleje a vojenské 

základny; a OPL řešení, kterých se využívá v hotelích, nemocnicích, pečovatelských domech, věznicích a v dalších 

institucích. Stroje rovněž splňují požadavky maloobchodního segmentu pro špičkové výrobky s komerční technologií do 

domácností.

Alliance Laundry Systems je více než jen výrobce; je to také skutečný lídr, který svým zákazníkům nabízí inovativní 

a bezkonkurenční řešení. Společnost se nezabývá pouze inovacemi, výzkumem, vývojem a investicemi do nových 

technologií a výrobních postupů. Investuje také do zákaznických služeb a sdílí tak své znalosti a zkušenosti s nejširší 

veřejností.

Nikdy neusíná na vavřínech. Společnost Alliance Laundry Systems přichází se stále novými nápady a produkty v oblasti 

financování a rozvoje prádelen, vytvořila nové školicí středisko (Alliance Laundry Systems University – ALSU) a uvedla na 

trh nejlepší zákaznický servis ve své třídě – Customer One.

Bezkonkurenční je rovněž podpora, kterou poskytuje díky své rozsáhlé síti profesionálních distributorů a provozovatelů 

prádelen. I proto má společnost více než 800 zástupců a distributorů, kteří chtějí spolupracovat s uznávaným lídrem na 

trhu. Společnost pokračuje ve své expanzi nejen ve Spojených státech, ale také v Evropě, na Středním Východě, v Africe 

a na rozvíjejících se trzích Dálného východu a Latinské Ameriky.

Nezáleží na tom, jestli je kupujícím velký hotel, který potřebuje vybavit svou prádelnu, nový investor, který chce otevřít 

veřejnou prádelnu, nebo rodina, která potřebuje do své domácnosti pračku a sušičku. Alliance je společnost, jejímž 

značkovým výrobkům lze plně důvěřovat.

Další informace naleznete na stránce alliancelaundry.com
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