
STAVBA NÁDRŽÍ

STAVBA NÁDRŽÍ



UNTERNEHMEN

Blecha: Naše služby

HLINÍK:
IDEÁLNÍ TVAR
NA VŽDY 

Mladý, dynamický tým, který přináší 30 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

STANDARDNÍ PROFILY



KOLENA

» Kolena 90° / 180°
» Kolena se jednostranným 

nebo oboustranným závitem
» Oblouky s různými rádiusy 

a / nebo s prodlouženými 
stranami

ZÁVITY

» Objímky
» Vsuvky
» Dvojité vsuvky

PŘÍRUBY A OBRUBY

» Hladké příruby

» Trubky 
» Oválné trubky 
» Jekly
» Jekly s rádiusem 
» Ploché tyče 
» L-Profily 
» T-Profily 
» H-Profily 
» U-Profily 
» Z-Profily 
» Kruhové tyče 
» Tyče čtyřhranné 
» Šestihranné tyče

VÍCE NEŽ 

2800 

ROZMĚRŮ 

SKLADEM

Stavba nádrží

BLECHA-PLUS:
+ kompetentní poradenství
+ rychlé zpracování nabídky
+ přesné přířezy
+ rychlá dostupnost
+ včasné dodání

+

JAKÉ  

ROZMĚRY 

POTŘEBUJETE?
    Zažádejte si ještě dnes 

  o náš katalog!        

https://www.blecha.at/cz/kon-
takt/

https://www.blecha.at/cz/kontakt/
https://www.blecha.at/fileadmin/daten/A_Downloads/CZ/Lieferprogramm/Katalog-2019.pdf


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 32 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

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

