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Промислові печі й сушильні шафи з 1927р.

Більше 300 моделів, працюющих в диапазоні
температур 200-2000 °C, з діючим об’ємом 1-8000 літрів
Лабораторні сушильні шафи <500 °C

Промислові сушильні шафи <500 °C

Лабораторні сушильні шафи
з природною або примусевою конвекцією

Промислові сушильні шафи
з природною або примусевою конвекцією

Високотемпературні печі >1300 °C

Плавильні печі

Високотемпературні печі до 1800 °C

Нерухомі, переносні або поворотні тигельні печи
для плавки кольорових металів

Лабораторні печі до 1100 °C

Промислові печі 500–1300 °C

Лабораторні камерні печі

Промислові камерні печі

Печі для термообробки

Комплектуючі та запчастини

Печі для обробки з регульованим газовим середовищем

Муфелі, тиглі, регулятори

Промисловість
скла

Годинкова
промисловість

Золото, срібло

Стоматологія

Плавка

Озолення

Лабораторне
обладнання

Кераміка

Медицина

Термообробка

Автомобілебудування

Авіація

Їдальні
приладдя

Інструменти

Электротехніка

Спорт та
озброєння

Історія

Borel 3 1927 p.

Dr. Charles Borel
Заснована в 1927р. Чарльзом Борелом, компанія Borel Swiss є однією зі старіших компаній-виробників печей в
Європі.
Печі Borel використовуються більше ніж 20 000 клиентами по всьому світу.

Презентація
Компанія Borel Swiss є ведучим виробником електропечей й сушильних шаф для термооброблення і плавки
металів, а також для виготовлення продуктів з керамики, скла, порцеляна та гончарних виробів.
Компания Bоrel пропонує широкий ассортимент стандартних печей, аксессуарів і запчастин. Якщо вам потрібна
піч індивідуальної конструкції, Bоrel охоче вам у цьому допоможе.
Borel Swiss AG має сертіфікацію 9001:2008, виданий компанією SGS Switzerland, і пропонує по
запиту розширену гарантію до 5 років на всі свої вироби. Всі печи Borel мають сертифікат ЕС,
також по запиту можливо здійснити сертіфікацію (AMS).
Всі печи Bоrel виготовляются в Швейцарії або в європейских країнах нашими субпідрядниками, з
якими у нас ув'язани партнерскі відносини. Всі печи Bоrel піддаются контролю якості та проходять
функціональні випробування у наших швейцарских цехах перед відправою.

Сертіфіковано
ISO 9001:2008

Borel Swiss є підрозділом SOLO Swiss SA – www.soloswiss.com
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