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UNTERNEHMEN

Blecha: That‘s who we areOur Service

ALUMINIUM: 
IDEAL IN SHAPE. 
ALWAYS.

A young, dynamic team with 33 years of industry
experience as an aluminium wholesaler.

What sets us apart today is our extensive stock, flexibility,
speed as well as the reliable processing of our product
and customer orders.

Our native speakers speak your language to ensure that
orders will be executed smoothly.
Invoices are currently available in 11 different languages.

We guarantee our customers smooth order execution
at the highest standard from the inquiry to the final delivery.
This is why we already export to more than 60 countries 
worldwide.

We have a lot of enthusiasm for this material and it
keeps growing every day. True to our motto:

ALUMINIUM IS OUR BUSINESS - 
INNOVATION OUR DESTINATION

LOGISTICS CENTRE AUSTRIA
 Area size: 40,000 m2
LOGISTICS HALL HUNGARY

 Area size: 21.000 m2
LOGISTICS LOCATION CZECH REPUBLIC

 Area size: 13.000 m2

PRODUCTS

SURFACE TREATMENT

CUTS TO SIZE

DELIVERY

• Standard profiles
• Special profiles
• Fence systems
• Pipe fittings and threaded fittings 
• Sheets and panels

• Eloxal
• Powder coating
• Special surfaces,     

such as wood-grain effect

• Up to a diameter of 540 mm
• Shortest length 5 mm
• Cutting accuracy up to ±0.2 mm
• Mitre cuts 20° left to 20° right
• Either low-burr or deburred

• Short delivery times due to our large stock
• Handling of packaging and transport
• Own vehicle park + partner forwarding 

companies



Gıda Endüstrisi
EN AW-6060 T66 (AlMgSi)

 BRANŞLAR
• Gıda Endüstrisi
• Balık - Et Endüstrisi
• Kasap ihtiyacı 

 

 FAYDALARI
• Sosis çubuğu özel formu ile sucuk-sosis  

çiftlerin birbirine yapışmasını engeller
• Sucuk ve sosisler eşit olarak renk ve  

aromayı içine alırlar 
• Diğer malzemeler ile karşılaştırıldığında  

son derece dayanıklılar
• Kolayca temizlenebilirler
• Düşük ağırlıklar 

 

 KULLANIMLARI
Sucuk-sosis-salam çubuğu  
olarak kullanılan bu özel  
profil

• Dumanlı fırınlarda
• Kurutma dolaplarında 
• Kasap ve et mağazaları ön-satış odalarında

BUGÜNDEN  
NUMUNELERİNİZİ  
İSTEYİN  
KENDİNİZ GÖRÜN  
EMİN OLUN!

2 mm

30 mm

6 mm

SUCUK, SOSİS, SALAM YAPIMI 
İÇİN ÇITA PROFİL P1354
30 x 6 x 2 mm
oldukça güçlü yürütme

Uzunluk: 
• 1000 mm (standart)
• 6050 mm (istenilen uzunlukta 

kesimler için)



Gıda Endüstrisi
EN AW-6060 T66 (AlMgSi)

Gönye 
kesimler de 
gönderim 
programında 
mevcut

Kolay bakım  
uygulama 
(somonsuz 
civata ve yivsiz  
profillerde)

Basit 
hızlı işleme 
ve montaj

Kalıcı ve istikrarlı 
bir çözüm için 
Sucuk – sosis 
yapım fırını ya da  
satış yeri -odaları 
için

Düşük temas 
daha doğrusu 
sucuk – sosis   
yapım yüzeyine 
düşük temas

Diğer ürünler ile 
birlikte birçok 
kombinasyon 
olasılıkları  
BLECHA 
gönderim 
programında 
mümkün

Kolay kullanım 
için oldukca 
hafif 
(0,390kg/m)

Ekonomik 
sucuk – sosis 
salam yapım 
profili ucuz ve 
yeniden 
kullanılabilir



BİZ SİZİN İÇİN BURADAYIZ

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

ÖZEL PROFİLLERİMİZ İÇİN DAHA FAZLA DETAYI GENEL KATALOĞUMUZDA BULACAKSINIZ!

Kendi araçları ile teslimat

Derhal-Stoktan 2800“den 
fazla standart ve özel profiller

Hızlı sipariş hazırlama

Dünya çapında 60“ dan 
fazla ülkeye teslimat

Merkezi lojistik tesisleri ile 
müşteri için depolama olanağı

Müşterinin isteğine 
göre özel profiller

Uzman danışmanlık 

Avusturya aile şirketi

Müşterinin isteği doğrultu-
sunda kesim - kesme işleri

30 33 yıllık sektör deneyimi 

-SERVİSİMİZ

İLE AVANTAJLARINIZ


