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Piece przemysłowe i suszarnie

Ponad 300 modeli od 200 do 2000 °C,
o pojemności od 1 do 8000 litrów
Suszarki laboratoryjne <500 °C

Suszarki przemysłowe <500 °C

Suszarki laboratoryjne z konwekcją naturalną
lub wymuszoną

Suszarki przemysłowe z konwekcją naturalną
lub wymuszoną

Piece wysokotemperaturowe >1300 °C

Piece do topienia

Piece wysokotemperaturowe do 1800 °C

Stacjonarne, transportowe lub przechylne piece
tyglowe do topienia metali kolorowych

Piece laboratoryjne do 1100 °C

Piece przemysłowe 500–1300 °C

Piece laboratoryjne komorowe

Piece przemysłowe komorowe

Piece do obróbki cieplnej

Elementy i części zapasowe

Piece do pracy w atmosferze kontrolowanej

Mufle, tygle, regulatory

Przemysł szklarski

Produkcja zegarków

Przetop
złota i srebra

Stomatologia

Odlewnictwo

Spopielanie

Laboratoria

Garncarstwo

Przemysł
medyczny

Obróbka cieplna

Przemysł
samochodowy

Lotnictwo

Produkcja
sztućców

Przemysł
narzędziowy

Przemysł
elektryczny

Sprzęt
sportowy
i broń

Historia

Borel od 1927

Dr. Charles Borel
Firma Borel, założona w 1927 r. przez dr Charlesa Borela, jest jednym z najstarszych zakładów produkcji pieców w Europie.
Piece Borel są eksploatowane przez ponad 20 000 klientów na całym świecie.

Prezentacja
Borel Swiss jest czołowym producentem elektrycznych pieców i suszarni do topienia i obróbki cieplnej wyrobów
metalowych, ceramicznych, szklanych, porcelanowych i garncarskich.
Borel oferuje pełen asortyment pieców standardowych, akcesoriów i części zapasowych. W razie potrzeby firma Borel
służy pomocą w dostawie pieców specjalnie dostosowanych do wymagań użytkownika.
Firma Borel Swiss posiada certyfikat jakości ISO 9001:2008 wydany przez SGS Szwajcaria i na
żądanie udziela na wszystkie swoje produkty gwarancji przedłużonej na okres do 5 lat. Wszystkie
piece Borel posiadają oznaczenie CE, a niektóre z nich mogą być na żądanie poddawane certyfikacji
specjalnej typu AMS.
Wszystkie piece Borel są produkowane w Szwajcarii lub w innych krajach europejskich przez naszych
podwykonawców, z którymi łączy nas partnerstwo handlowe. Wszystkie piece Borel są przed wysyłką
poddawane kontroli jakości i próbom funkcjonalnym.
Borel Swiss jest oddziałem grupy SOLO Swiss – www.soloswiss.group
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