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Промишлени пещи и сушилни шкафове 



Повече от 300 модела, работещи в температурен диапазон 
от 200 до 2000 °C, с работен обем от 1 до 8000 литра

Лабораторни сушилни шкафове <500 °C

Лабораторни сушилни шкафове 
с естествена или принудителна конвекция

Промишлени сушилни шкафове 
с естествена или принудителна конвекция

Промишлени сушилни шкафове <500 °C

Пещи за топене

Стационарни, преносими или наклоняеми 
тигелни пещи за топене на цветни метали

Високотемпературни пещи 
за температури до 1800 °C

Високотемпературни пещи >1300 °C



Лабораторни пещи до 1100 °C

Лабораторни камерни пещи

Промишлени пещи 500–1300 °C

Промишлени камерни пещи

Пещи за термообработка

Пещи за обработка с регулируема газова среда

Комплектуващи и резервни части

Муфели, тигли, регулатори

Лабораторно 
оборудване

Стомато-
логия

Керамика

Злато, сребро

Изгаряне

Часовникарска 
промишленост

Стъкларска 
промишленост

Спорт и 
въоръжение

АвтомобилостроенеТермообработкаМедицина

ЕлектротехникаИнструменти

Авиация

Прибори

Топене
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Компания Bоrel Swiss е водещ производител на електрически пещи и сушилни шкафове за термообработка и 
топене на метали, както и за изработка на изделия от керамика, стъкло, порцелан.

Компания Bоrel предлага широк асортимент стандартни пещи, аксесоари и резервни части. Но ако ви е нужна 
пещ с индивидуална конструкция, в Bоrel ще се радват да ви помогнат. 

Компания Bоrel Swiss притежава сертификат ISО 9001, издаден от SGS Швейцария и по искане 
предоставя разширена гаранция до 5 години за цялата си продукция. Всички пещи Bоrel 
притежават сертификат на EC, но по искане може да бъде проведено и специално 
сертифициране (AMS).

Всички пещи Bоrel се изработват в Швейцария или в европейски страни от наши подизпълнители, с 
които имаме установени партньорски отношения. Всички пещи Bоrel подлежат на контрол на 
качеството и преминават функционални изпитания в нашите швейцарски цехове преди доставката.

Компания Borel Swiss е подразделение на SOLO Swiss – www.soloswiss.group

Компания Borel е основана през 1927 г. от д-р Чарлз Борел. Тя е един от най-старите производители на пещи 
в Европа.
Повече от 20 000 клиенти в целия свят използват пещите Borel.
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