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STANDARDNI PROFILI

CEVNA KOLENA

» Cevni lok 90° / 180°
» Cevni priključki z enojnim 

ali dvojnim navojem
» Cevna kolena po meri  

in / ali s podaljšanimi kraki 

NAVOJNI KOSI

» Objemke
» Nastavki
» Dvojni nastavek

PRIROBNICE IN OBROČI

» Zvarjena prirobnica /  
Gladka prirobnica

BLECHA-PLUS:
+ Strokovno svetovanje
+ Hitra obdelava naročil
+ Razrezi po meri
+ Hitra razpoložljivost 
+ Točna dobava

+
» Okrogle cevi 
» Ovalne cevi
» Brezšivne cevi
» Šivne cevi 
» Ravne palice
» Kotnik
» T-profili
» H-profili
» U-profili
» Z-profili
» Okrogle palice ekstrudirane
» Štirirobne palice
» Šestrobne palice

VEČ KOT 

2800 
PROFILOV 

RA LIČNIH 

DIMENZIJ NA 

ZALOGI

M    

KAKŠNE SO 

MERE VAŠEGA 

PROFILA?
 Oglejte si celoten 

katalog!

https://www.blecha.at/si/kontakti/
https://www.blecha.at/fileadmin/daten/A_Downloads/SL/Lieferprogramm/Prodajni-program-2019.pdf


UNTERNEHMEN

Blecha: To smo miNaše storitve

ALUMINIJ:
IDEALNA OBLIKA.
VEDNO.

Mlad in dinamičen kolektiv, združeni v podjetju, ki se 
ukvarja več kot 32 let s prodajo in distribucijo aluminijastih 
izdelkov.

Poleg širokega prodajnega programa ter usklajenih storitev 
nas odlikujejo tudi prilagodljivost, dobra organizacija ter 
hitra odzivnost – hitra in zanesljiva obdelava naročil v po-
polnem skladju z načrti in željami naših strank.

Naši sodelavci govorijo z vami v vašem maternem jeziku.
Da bi obdelava naročil potekala brez kakršnihkoli zapletov. 
Trenutno izdajamo račune v 11 različnih jezikih.

Našim strankam zagotavljamo vrhunsko izvedbo storitev,
tj. kakovostno izvedbo celotnega postopka naročila – od
povpraševanja do dobave. To upravičuje zagotovo tudi de-
jstvo, da danes izvažamo svoje izdelke v več kot 60 držav 
po vsem svetu.

Aluminij je material, ki nas navdihuje in je inspiracija
za našo kreativnost in produktivnost. Od tod tudi naš
moto:

ALUMINIUM IS OUR BUSINESS - 
INNOVATION OUR DESTINATION

LOGISTIČNI CENTER V AVSTRIJI
 Skupna površina znaša 40.000 m2
LOGISTIČNA HALA NA MADŽARSKEM

 Skupna površina znaša 21.000 m2
LOGISTIČNA ENOTA NA ČEŠKEM

 Skupna površina znaša 13.000 m2

IZDELKI

PLEMENITENJE POVRŠIN

RAZREZ

PAKIRANJE IN ODPREMA

• Standardni profili
• Posebni profili
• Balkonski in ogradni sistemi
• Fitingi 
• Pločevine in plošče

• Eloksacija
• Prašno barvanje
• Posebne površine, kot na primer z  

dekorativnim lesenim videzom

• Do premera 540 mm
• Najkrajša dolžina 5 mm
• Natančnost reza do +/- 0,2 mm
• Zajerlani rezi 20° levo do 20° desno
• Po izbiri z malo zarobkov ali brez zarobkov

• Kratki dobavni roki zaradi velikih količin blaga 
na zalogi

• Storitve pakiranja in prevoza blaga
• Lastni vozni park + partnerska mreža  

prevoznikov



Z VESELJEM SMO VAM NA VOLJO

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

VEČ PODROBNOSTI IN INFORMACIJE O SPECIALNIH PROFILIH NAJDETE V NAŠEM ENOTNEM KATALOGU.

PONUDBA PODJETJA 

   PREDNOSTI ZA VAS 

Možnost osebne dostave 
z lastnimi vozili

Več kot 2800 standardnih in 
specialnih profilov na zalogi

Hitra obdelava naročil

Dobava v več kot 60 
držav po vsem svetu

Logistični center z možnostjo 
skladiščenja blaga

Specialni profili po meri strank

Strokovno svetovanje

Avstrijsko družinsko 
podjetje

Razrezi po meri in željah strank 

30
32 let izkušenj 
v panogi

https://www.blecha.at/si/kontakti/
http://www.blecha.at/si/kontakt/
https://www.blecha.at/si/kontakti/

