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UNTERNEHMEN

Blecha: To smo miNaše storitve

ALUMINIJ:
IDEALNA OBLIKA.
VEDNO.

Mlad in dinamičen kolektiv, združeni v podjetju, ki se 
ukvarja več kot 33 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



Živilska industrija
EN AW-6060 T66 (AlMgSi)

 SEKTORJI
• Živilska industrija
• Ribje predelovalna in mesnopredelovalna industrija 
• Primerno za meso in mesne izdelke 

 PREDNOSTI
• zahvaljujoč edinstveni zasnovi in obliki letvice  

za sušenje klobas, se klobase med procesom  
prekajevanja in sušenja več ne bodo  
sprijemale

• z uporabo tega odpornega profila bodo  
klobase imele enako barvo in okus

• izredno vzdržljiv profil v primerjavi z  
drugimi materiali

• enostavno čiščenje
• zelo lahek profil 

 UPORABA
Ta specialni profil se 
uporablja kot letev 
za sušenje mesa 
(dimljenje) v

• omarah za prekajevanje mesa
• komorah za sušenje mesa 
• prodajnih vitrinah v mesarijah

NAROČITE 
BREZPLAČNI 
VZOREC ŽE 
DANES IN SE 
PREPRIČAJTE 
SAMI!

2 mm

30 mm

6 mm

LETVICA ZA SUŠENJE MESA 
IN KLOBAS P1354
30 x 6 x 2 mm
zmogljivi in stabilni profili

Dolžina: 
• 1000 mm (Standardno)
• 6050 mm (za razreze v željeni 

dolžini)



Živilska industrija
EN AW-6060 T66 (AlMgSi)

Možni tudi 
poševni 
razrezi 

Enostavno 
vzdrževanje in 
čiščenje (profili 
brez zarez ali 
utorov)

Enostavna in 
hitra sest ava 
in montaža

Idealna in 
trajna rešitev 
za uporabo v 
omarah za pre-
kajevanje mesa 
in prodajnih 
vitrinah

Minimalni 
kontakt oz. 
sprijemanje 
klobas

Na voljo številne 
kombinacije z 
drugimi izdelki 
Blecha Prodajni 
program 

Izredno lahki 
profili in 
enostavna 
namestitev 
(0,390kg/m) 

Ekonomična in 
praktična letev za 
prekajevanje in 
sušenje mesa:ce-
novno ugodna 
in za večkratno 
uporabo



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
33 let izkušenj 
v panogi

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

