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UNTERNEHMEN

Blecha: That‘s who we areOur Service

ALUMINIUM: 
IDEAL IN SHAPE. 
ALWAYS.

A young, dynamic team with 32 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



PROFILLER KAFES YAPIMI IÇIN

Hayvancılık & Kafes Yapımı
EN AW-6060 T66 (AlMgSi)
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Kuş kafesleri profili P210

30 x 20 x 1,5 mm
Uzunluk: 6100 mm
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Kuş kafesleri profili P211

40 x 20 x 1,5 mm
Uzunluk: 6100 mm
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Kuş kafesleri profili P212

30 x 30 x 1,5 mm
Uzunluk: 6100 mm

HANGİ
EBATLARI 

KULLANIYORSUNUZ?

Genel kataloğumuzun say-

falarını çeviririn.

Basit-sade montaj için kafes profilleri parmaklık 
kafes elemanlarından

Kesimler; standart ve kafes profillerinde  
gönyeli- kesim olarak da mümkün

Standart profiller esnek kafes
yapımlarını olanaklı kılıyor 

Kolay bakım uygulama  
(çentiksiz kertiksiz ve oluksuz profiller)

https://www.blecha.at/fileadmin/daten/A_Downloads/TR/Lieferprogramm/Katalog-2019.pdf
https://www.blecha.at/tr/iletisim/
https://www.blecha.at/fileadmin/daten/A_Downloads/TR/Lieferprogramm/Katalog-2019.pdf


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

+
STANDART PROFILLER AHIRLAR, HAYVAN

ALU-DÖKÜM KÖŞE 

» Rundrohre 

» Ovalrohre 

» Formrohre 

» Flachstangen 

» Winkel 

» T-Profile

» H-Profile, Omega Profile 

» U-Profile 

» Z-Profile, C-Profile 

» Rundstangen

» Vierkantstangen 

» Sechskantstangen

Hayvancılık & Kafes Yapımı
EN AW-6060 T66 (AlMgSi)

KALIP BORU IÇIN:
• 20 x 20 x 2 mm
• 30 x 30 x 2 mm

Köşe bağlantı parçası RC4A
form boru içine form boruyu eklemek için
20 x 20 x 2 mm ve 30 x 30 x 2 mm için

Köşe bağlantı parçası RC2
form boru içine form boruyu eklemek için 
20 x 20 x 2 mm ve 30 x 30 x 2 mm için

Köşe bağlantı parçası RC3
form boru içine form boruyu eklemek için  
20 x 20 x 2 mm ve 30 x 30 x 2 mm için

Köşe bağlantı parçası RC3A
form boru içine form boruyu eklemek için 
20 x 20 x 2 mm ve 30 x 30 x 2 mm için

Köşe bağlantı parçası RC4
form boru içine form boruyu eklemek için 
20 x 20 x 2 mm ve 30 x 30 x 2 mm için

https://www.blecha.at/tr/iletisim/
https://www.blecha.at/tr/iletisim/


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 32 yıllık sektör deneyimi 

-SERVİSİMİZ

İLE AVANTAJLARINIZ

https://www.blecha.at/tr/iletisim/
https://www.blecha.at/tr/iletisim/

