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UNTERNEHMEN

Blecha: Naše služby

HLINÍK:
IDEÁLNÍ TVAR
NA VŽDY 

Mladý, dynamický tým, který přináší 33 let zkušeností ve 
velkoobchodu s hliníkem. 

To, co nás definuje, je nejen velký sklad, ale také pružnost, 
rychlost a spolehlivost při realizaci zákaznických objedná-
vek. 
 
Naši rodilí mluvčí mluví Vaším jazykem, což umožňuje 
bezproblémové zpracování objednávky.
Fakturační dokumenty jsou v současné době k dispozici 
v 11 různých jazycích.

Zaručujeme zpracování zakázek od poptávky až po dodáv-
ku na nejvyšší úrovni. V dnešní době dovážíme do více než 
60 zemí světa.

Naše motto:

ALUMINIUM IS OUR BUSINESS - 
INNOVATION OUR DESTINATION

LOGISTICKÉ CENTRUM RAKOUSKO
 plocha 40,000 m²
LOGISTICKÁ HALA MAĎARSKO

 plocha 21.000 m2
UMÍSTĚNÍ LOGISTIKY ČESKÁ REPUBLIKA

 plocha 13.000 m2

PRODUKTY

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

PŘÍŘEZY

BALENÍ A PŘEPRAVA

• Standardní profily
• Speciální profily
• Plotový systém
• Tvarovky
• Plechy a desky

• elox
• práškové lakování
• speciální povrchy,    

jako vzhled dřevodekoru

• až do průměru 540 mm
• nejkratší délka 5 mm
• přesnost řezu až do +/- 0,2 mm
• pokosové řezy do 20°
• možnost odjehlení

• Krátké dodací lhůty díky velkým   
skladovým zásobám

• Balení a doprava
• Vlastní doprava + partnerské spediční  

společnosti



POTRAVINÁŘSKÝ PRŮMYSL
EN AW-6060 T66 (AlMgSi)

 ODVĚTVÍ
• potravinářský průmysl
• rybářský průmysl
• masný průmysl 

 

 VÝHODY
• díky speciální formě této udírenské hůlky  

se párky na sebe nelepí
• při uzení stejnoměrně přijmou  

barvu a vůni
• extrémně odolná ve srovnání s jinými  

materiály
• snadné čištění
• lehká váha 

 

 POUŽITÍ
Tento speciální profil  
se používá jako udírenská  
hůlka:

• v udírenských  
komorách

• pro udírenské vozíky  
a vany

• v prodejnách řeznických potřeb

VYŽÁDEJTE SI 
JEŠTĚ DNES 
VZOREK ZDARMA 
A PŘESVĚDČTE 
SE SAMI!

2 mm

30 mm

6 mm

UDÍRENSKÁ HŮLKA P1354
30 x 6 x 2 mm
velmi robustní provedení

délky:
• 1000 mm (standard)
• 6050 mm (možnost nařezání  

v požadované délce)



POTRAVINÁŘSKÝ PRŮMYSL
EN AW-6060 T66 (AlMgSi)

Možnost  
nařezání i na 
pokos

Snadná údržba

Rychlé  
a snadné 
zpracování a 
montáž

Pro dlouhodobé 
a trvalé řešení 
nebo pro Vaši 
prodejnu

Nepatrný  
kontakt  
jednotlivých 
párků

Možné  
kombinace s 
dalšími  
produkty firmy 
Blecha

Nízká hmotnost 
pro snadnou 
manipulaci 
(0,390kg/m)

Ekonomická 
udírenská hůlka, 
výhodná  
a znovu  
použitelná



NAŠE  -SLUŽBY

   VAŠE VÝHODY

Doprava vlastními auty

Více než 2800 standardních 
i speciálních profilů skladem

Rychlé zpracování  
objednávek

Logistické centrum s 
možností skladování

Speciální profily dle 
Vašich požadavků

Kompetentní poradenství

Rakouská rodinná společnost

Řezání dle Vašich požadavků

30 33 let zkušeností v oboru

JSME TU PRO VÁS

BLECHA CZ s.r.o.
Edvarda Beneše 1079/5 • 568 02 Svitavy • CZECH REPUBLIC • Tel.: +420 608 976 958

Ingrid L. Blecha Gesellschaft m.b.H.
Triftweg 102 • 2620 Neunkirchen • AUSTRIA • Tel.: +43 2635 68097 • Fax: +43 2635 68096

E-Mai l:  of f ice@blecha-a lu.cz
www.blecha-a lu.cz •  www.aluprof i l .at  •  www.aluzaun.at

JSME TU PRO VÁS

VÍCE INFORMACÍ A DALŠÍ SPECIÁLNÍ PROFILY NAJDETE V NAŠEM KATALOGU

Dodání do více než 60 
zemí po celém světě

http://www.blecha.at/cz/kontakt/
http://www.blecha.at/cz/kontakt/
http://www.blecha.at/cz/kontakt/

