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günümüze sanayi tipi fırın ve kurutma dolapları

200 ile 2000 °C arasında 300'den fazla model,
1 ile 8000 litre arasında kapasite
Laboratuvar kurutma dolapları <500 °C

Sanayi kurutma dolapları <500 °C

Doğal veya zorlamalı konveksiyonlu
laboratuvar kurutma dolapları

Doğal veya zorlamalı konveksiyonlu
sanayi kurutma dolapları

Yüksek ısı fırınları >1300 °C

Eritme fırınları

1800 °C'ye kadar yüksek ısılı fırınlar

Demir dışı metallerin eritilmesi için sabit,
taşınabilir veya devirmeli potaya sahip fırınlar

1100 °C laboratuvar fırınları

Sanayi tipi fırınlar 500–1300 °C

Laboratuvar için bölmeli fırınlar

Sanayi tipi bölmeli fırınlar

Isıl işleme fırınları

Bileşenler ve yedek parçalar

Kontrol edilir atmosferde çalışan fırınlar

Muflalar, potalar, regülatörler

Cam

Saatler

Altın, gümüş

Dişçilik

Eritme ocağı

Kül haline getirme

Laboratuvar

Seramik

Otomotiv

Havacılık

Elektrik

Spor ve
silahlar

Tıbbi
Çatal Bıçak

Isıl işleme

Aletler

Tarihçe

1927 yılından bu yana

Dr. Charles Borel
Borel 1927 yılında Dr. Charles Borel tarafından kurulmuştur. Avrupa’nın en eski fırın imalatçılarından biridir.
Borel fırınları dünya çapında 20.000'den fazla müşteri tarafından kullanılmaktadır.

Sunum
Borel İsviçre AŞ., metal, ısı ile işleme, ısıl işlem, metal eritme, seramik, cam, porselen ve seramik üretim işlerinde
kullanılan elektrikli kurutma dolaplarının ve fırınlarının önde gelen üreticisidir.
Borel çok geniş bir yelpazede standart ürün serisi, fırınlar ve kurutma dolapları için aksesuarlar ve yedek parçalar sunar.
Özel olarak yaptırmak istediğiniz bir fırın varsa, Borel, fırınınızı verdiğiniz ölçülere göre imal edecektir.
Borel İsviçre, SGS İsviçre tarafında ISO 9001 ile belgelendirilmiştir ve talep üzerine tüm ürünlerine 5
yıllık uzatılmış garanti olanağı sunmaktadır. Tüm Borel fırınları EC belgelidir ve bazı modeller, talep
üzerine AMS tipi özel belgelendirmeye tabi tutulabilir.
Tüm Borel fırınları İsviçre'de veya Avrupa'da iş ortaklığı yaptığımız yüklenicilerimiz tarafından imal
edilmektedir. Tüm fırınlar İsviçre'de bulunan atölyelerimizde sevk edilmeden önce kalite kontrol ve
işlevsel teste tabi tutulur.
Borel, SOLO Swiss bağlı şirketidir – www.soloswiss.group
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