
CONSTRUCȚIE REZERVOR

CONSTRUCȚIE 
REZERVOR



BLECHA: aceștia suntem noiServiciile noastre

ALUMINIU:
IDEAL ÎN FORMĂ.
ÎNTOTDEAUNA.

O echipă tânără, dinamică, care poate prezenta experiență 
profesională de aproape 32 de ani ca angrosiști de alumi-
niu. 

Pe lângă largul stoc de depozit suntem caracterizați de fle-
xibilitate, rapiditate și siguranță în dezvoltarea produselor.

Datorit agentilor nostri comanda se poate decurge in limba 
materna a clientilor. La noi facturarea este posibila in 11 
limbi diferite

Garantăm clienților noștrii, ca comenzile lor vor fi efectuate 
la cea mai înaltă calitate de la primul contact pânăla livrare. 
Nu e de mirare, că suntem prezenți în piețele a mai mult de 
60 de țări.

Suntem dedicați aluminiului, ne dezvoltăm zi ci zi ca să
depășim propriile noastre limite. Loial motoului nostru:

ALUMINIUM IS OUR BUSINESS - 
INNOVATION OUR DESTINATION

DEPOZIT LOGISTIC IN AUSTRIA
 40.000 m²
DEPOZIT LOGISTIC IN UNGARIA

 21.000 m²
DEPOZIT LOGISTIC IN CEHIA

 13.000 m²

PRODUSE

FINISAREA SUPRAFEȚELOR

TĂIETURI

AMBALAREA ȘI EXPEDIEREA

• Profil standard
• Profil special
• Sisteme pentru balcon și garduri
• Accesorii
• Table și plăci

• Eloxal
• Vopsire cu pulbere
• Suprafețe speciale, ca de exemplu  

aspectul decorului din lemn

• Până la un diametru de 540 mm
• Cea mai scurtă lungime 5 mm
• Precizia tăierii până la +/- 0,2 mm
• Tăieturi cu îmbinări la colț 20° stânga până la 

20° dreapta
• Opțional cu puține bavuri sau bavurat

• Transport rapid asigurat prin stocul mare de 
care dispunem permanent

• Ambalare si transport
• Transport cu masinile noastre sau cu spedi-

tori



COTURI DE ȚEAVĂ

» Coturi de țeavă 90° / 180°
» Cot de țeavă cu un sau două 

filete
» Coturi cu diferite raze si/sau 

cu laturi extinse

BUCĂȚI DE FILETE

» Mufe
» Niplu
» Niplu dublu

FLANŞE ŞI COLIERE

» Flanşă plată (flanşe sudate)

IHR BLECHA-PLUS:
+ Kompetente Beratung
+ Rasche Auftragsabwicklung 
+ Maßgenaue Zuschnitte
+ Schnelle Verfügbarkeit
+ Pünktliche Lieferung

+

PROFILE STANDARD 

» Tuburi rotunde

» Tuburi ovale

» Ţeavă rectangulară

» Platbandă

» Unghiuri

» Secţiuni T

» Secţiune dublă T, Profile Omega

» Canale U

» Secţiuni Z, Secţiuni C

» Bare rotunde

» Bare pătrate

» Bare hexagonal

BLECHA-PLUS:
+ Sfaturi competente
+ Administrare rapidă
+ Debitare corectă
+ Transport din depozit
+ Transport corect

+

LA CARE MĂRIME 

AVETI NEVOIE?

Cereți catalogul chiar astăzi.

http://www.blecha.at/kontakt/
https://www.blecha.at/ro/relatie/
http://www.blecha.at/ro/
http://www.blecha.at/ro/
https://www.blecha.at/fileadmin/daten/A_Downloads/RO/Lieferprogramm/Katalog-2019.pdf
https://www.blecha.at/fileadmin/daten/A_Downloads/RO/Lieferprogramm/Katalog-2019.pdf


STĂM LA DISPOZIŢIA DVS

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

PENRTU MAI MULTE DETALII DESPRE PROFILELE SPECIALE VĂ RUGĂM SĂ ACCESAŢI PAGINA 
NOASTRĂ PE WEB SAU CONTACTAŢI BIROURILE NOASTRE

-SERVICIILE

    AVANTAJELE

Distribuţie cu transport propriu

Cu mai multe de 2800 
de profile speciale şi 
standard în depozit

Comanda se 
efectuează rapid

Centrul de logistică 
cu depozitare

Profile speciale după 
preferinţă clientului

Îndrumare expertă

Asociaţtie familiară austriacă

Tăiere la măsura solicitată

30
Cu o experienţă de 
peste 32 de ani

Distribuim în 
peste 60 de ţări

https://www.blecha.at/ro/relatie/
http://www.blecha.at/ro/contact/
https://www.blecha.at/ro/relatie/

