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UNTERNEHMEN

Blecha: To sme myNaše služby

ALUMINIUM:  
IDEÁLNY TVAR.  
VŽDY.

Mladý, dynamický tím, ktorý so sebou prináša 30 ročné 
skúsenosti v oblasti predaja hliníkových profilov.

V čom vynikáme je okrem veľkých hál aj flexibilita,
rýchlosť, takisto ako aj spoľahlivosť pri odvíjaní  
materiálových a zákaznických zákaziek.

Naši rodení hovoriaci hovoria Vaším jazykom, čo umožňuje 
plynulé spracovanie objednávok. V súčasnej dobe fakturu-
jeme v 11 rôznych jazykoch.

Sme schopní zaručiť všetkým zákazníkom realizáciu  
zákaziek najvyššej kvality; a to od dopytu až po dodanie 
materiálu. V dnešnej dobe exportujeme už do 60 krajín 
sveta.

Sme nadšení týmto materiálom, s ktorým denno denne 
rastieme. Verne nášmu mottu:

ALUMINIUM IS OUR BUSINESS - 
INNOVATION OUR DESTINATION

LOGISTICKÉ CENTRUM RAKÚSKO
 plocha 40,000 m²
LOGISTICKÁ HALA MAĎARSKO

 plocha 21.000 m²
UMIESTNENIE LOGISTIKY ČESKÁ REPUBLIKA

 plocha 13.000 m²

PRODUKTY

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

PRÍREZY

BALENIE A PREPRAVA

• Štandardné profily
• Špeciálne profily
• Balkónové a plotové systémy
• Tvarovky
• Plechy a platne

• elox
• prášková povrchová úprava
• špeciálne povrchy,  

ako napríklad drevodekor 

• až do priemeru 540 mm
• najkratšia dĺžka 5 mm
• presnosť rezania až do +/- 0,2 mm
• pokosové rezy 20° doľava až 20° doprava
• voliteľne zaihľované alebo odihľované

• Krátke dodacie lehoty vďaka veľkým  
skladovým zásobám

• Balenie a doprava
• Vlastná doprava + Partnerské špedičné 

spoločnosti



ŠTANDARDNÉ PROFILY

KOLENÁ

» Kolená 90° / 180°
» Kolená s jednostranným, 

alebo obojstranným závitom
» Kolená s rôznym rádiusom / 

kolená s predĺženými  
stranami

ZÁVITY

» Objímky
» Vsuvky
» Dvojité vsuvky

PRÍRUBY A OBRUBY

» Hladké príruby

VÁŠ BLECHA-PLUS:
+ Kompetentné poradenstvo
+ Rýchle spracovanie zákaziek
+ Presné prírezy
+ Rýchlo k dispozícii
+ Včasné dodanie

+

» Kruhové rúry
» Oválne rúry 
» Joklové profily bez rádiusu
» Joklové profily s rádiusom
» Ploché tyče 
» L-Profily
» T-Profily
» H-Profily
» U-Profily
» Z-Profily
» Kruhové tyče lisované 
» Štvorcové tyče 
» Šesťhranné tyče

VIAC AKO 

2800 
RÔZNYCH 

ROZMEROV 

SKLADOM

STAVBA NÁDRŽÍ

AKÉ 
ROZMERY 

POTREBUJETE?

 Prelistujte si náš katalóg

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


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.blecha-alu.sk •  www.aluzaun.at

SME TU PRE VÁS

BLIŽŠIE INFORMÁCIE A ĎALŠIE ŠPECIÁLNE PROFILY NÁJDETE V NAŠOM KATALÓGU

NÁŠ -SERVIS

   VAŠE VÝHODY

Vlastná doprava  
spoločnosti Blecha

Viac ako 2800 štandardných  
a špeciálnych profilov  
na našom sklade

Rýchle spracovanie zákaziek

Logistické centrum s  
možnosťou skladovania

Špeciálne profily podľa  
priania zákazníka

Kompetentné poradenstvo

Rakúska rodinná spoločnosť

Rezanie a prírezy  
podľa priania zákazníka

30 32 rokov skúseností v branži

Exportujeme do viac 
ako 60 krajín sveta

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

