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ALUMÍNIUM:
IDEÁLIS ALAKBAN.
MINDIG.

ezek vagyunk mi – egy fiatalos, dinamikus csapat,
akik már lassan 33 éves szakmai tapasztalatot tudhatunk 
magunk mögött mint alumínium nagykereskedés.

Nagy raktárkészletünk mellett rugalmasság, gyorsaság és 
megbízható termékfejlesztés jellemez bennünket.

Anyanyelvű értékesítőinknek köszönhetően ügyfeleink 
saját nyelvükön  tudják  a felénk intézett megbízásokat 
lebonyolítani. Cégünknél jelenleg 11 nyelven lehetséges a 
számlázás.

Ügyfeleinknek garantájuk, hogy megbízásaikat a legmaga-
sabb minőségben hajtjuk végre az érdeklődéstől egészen 
a kézbesítésig. Nem véletlenül lehetünk jelen több mint 60 
ország piacán.

Elhivatottak vagyunk az alumínium iránt, nap mint nap
fejlődünk túllépve saját korlátainkon. Mottónkhoz hűen:

ALUMINIUM IS OUR BUSINESS - 
INNOVATION OUR DESTINATION

AUSZTRIAI LOGISZTIKAI CSARNOK
 40.000 m2
MAGYARORSZÁGI LOGISZTIKAI CSARNOK

 21.000 m2
CSEHORSZÁGI LOGISZTIKAI CSARNOK

 13.000 m2

TERMÉKEK

FELÜLETKEZELÉS

DARABOLÁSOK

CSOMAGOLÁS ÉS SZÁLLÍTÁS

• Standard profil
• Speciális profil
• Balkon- és kerítés építés
• Fittingek 
• Lemezek

• Eloxálás
• Porszórás
• Speciális színek, példálul famintázat 

• akár 540 mm-es átmérőig
• legrövidebb hossz 5 mm
• vágási pontosság akár +/- 0,2 mm-ig
• gérvágás 20°- 20°-ig lehetséges
• kérésre sorjázva

• Nagy raktárkészletünknek köszönhetően 
gyors szállítási határidők

• Csomagolás és szállítás lebonyolítása
• Saját teherautóinkkkal és külsős  

speditőrökkel való szállítás



Èlelmiszeripar
EN AW-6060 T66 (AlMgSi)

 FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:
• élelmiszeripar  
• hal,-/és húsipar
• húsfeldogozó 

 

 ELŐNYEI
• A profil speciális formájának köszönhetően  

a kolbászpárok nem ragadnak össze
• A kolbászok egyenletes színt és  

aromát vesznek fel
• Más anyagokhoz képest  

sokkal ellenállóbb
• Könnyen tisztítható
• Nagyon könnyű 

 

 FELHASZNÁLÁS
Füstölő botként használható

• füstölő kemencékben
• szárító szekrényekben
• hentesüzletek részére

KÉRJE MÉG 
MA INGYENES 
MINTA 
PROFILUNKAT 
ÉS GYŐZŐDJÖN 
MEG RÓLA!

FORDERN 

SIE SCHNELL IHR 

MUSTER AN
und überzeugen 

Sie sich von der 

Qualität!

2 mm

30 mm

6 mm

ALU PÁCOLÓ,-/  
FÜSTÖLŐ BOT P1354
30 x 6 x 2 mm
nagyon erős kivitelezés

Hossz.: 
• 1000 mm (standard)
• 6050 mm 

(a szál méretre vágását vállaljuk)



Èlelmiszeripar
EN AW-6060 T66 (AlMgSi)

Igény esetén  
a profil  
darabolása, 
gérvágása is 
lehetséges

Könnyen  
tisztítható 
kivitelezés 
(horony nélküli 
profil)

Egyszerű és 
gyorsan  
szerelhető

Egy tartós és 
stabil megoldás 
füstölő  
kemencékbe, 
füstölő  
szekrényekbe

Csak kis  
felületen 
érintkeznek a 
kolbászpárok

A BLECHA  
programban 
több más  
profillal is  
variálható

Kis súlya miatt 
egyszerűen 
használható 
(0,390kg/m)

Gazdaságos 
füstölő rúd: 
gazdaságos és 
többször  
használható



ÁLLUNK RENDELKEZÉSÉRE

Ingrid L. Blecha Gesellschaft m.b.H.
Triftweg 102 • 2620 Neunkirchen • AUSTRIA
Tel.: +43 2635 68097 • Fax: +43 2635 68096
E-Mail: office@blecha.at

www.blecha.hu •  www.aluprof i l .at  •  www.aluzaun.at

TOVÁBBI RÉSZLETEKRŐL ÉS EGYÉB SPECIÁLIS PROFILJAINKRÓL KERESSE FEL WEBOLDALUNKAT VAGY IRODÁNKAT

 SZOLGÁLTATÁSAINK

   ELŐNYEI

Saját fuvareszközökkel  
való kiszállítás

Több mint 2800 standard-és 
speciális profil raktárról

Gyors rendelés lebonyolítás

Több mint 60  
országba szállítunk

Logisztikai központ  
raktározási lehetőséggel

Speciáli profilok  
vevői igény szerint

Szakszerű tanácsadás

Osztrák családi válllalkozás

Vágást, darabolást  
igény szerint vállalunk

30
Több mint 33 éves  
tapasztalat

http://www.blecha.at/hu/kapcsolat/
http://www.blecha.at/hu/kapcsolat/
http://www.blecha.at/hu/kapcsolat/

