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Industriovne og tørreskabe 



Over 300 modeller fra 200 til 2000 °C, 
kapaciteter fra 1 til 8000 liter

Tørreskabe <500 °C

Tørreskabe med naturlig eller tvungen konvektion Industrielle tørreskabe
med naturlig eller tvungen konvektion

Industrielle tørreskabe <500 °C

Smelteovne

Faste, udtagelige eller vippesmelteovne 
til smeltning af ikke-jernholdige metaller

Højtemperatur-ovne op til 

Højtemperatur-ovne >1300 °C



Laboratorieovne op til 1100 °C

Laboratoriekammerovne

Industrielle ovne 500–1300 °C

Industrielle kammerovne

Varmebehandlingsovne

Ovne til arbejde ved kontrolleret atmosfære

Komponenter & reservedele

Mufler, smeltedigler, regulatorer

Laboratorie

Tandlæge

Keramik

Guld, sølv

Foraskning

UreGlas

Sport 
& våben

BilerVarmebehandlingMedicinsk

ElektriskVærktøj

Luftfart

Bestik

Smeltning
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Borel Swiss er en førende producent af el-ovne, tørreskabe, brændingsovne og ovne til metal, varmebehandling, 
keramik, glas, porcelæn, keramikmarkeder.

Borel producerer en hel række standard ovne, tilbehør og reservedele. Hvis du mangler en ovn, der er specielt 
skræddersyet til dine behov, vil Borel med fornøjelse hjælpe dig.

Borel Swiss er ISO 9001 certificeret af SGS Schweiz og tilbyder garantiforlængelser op til 5 år for alle 
produkter på forespørgsel. Alle Borel ovne er EU-certificeret, og nogle af dem kan på forespørgsel 
omfattes af specielle certificeringer type AMS.

Alle Borel ovne fremstilles i Schweiz eller i Europe af vores underleverandører, som er vores 
samarbejdspartnere. Alle Borel ovne er omfattet af kvalitetskontrol og funktionstests i vores værksteder i 
Schweiz før levering.

Borel Swiss er en afdeling af SOLO Swiss koncernen – www.soloswiss.group

Borel blev grundlagt 1927 af Dr. Charles Borel. Firmaet er en af de ældste producenter af ovne i Europa.
Borel ovne anvendes af mere end 20.000 kunder over hele verden.

Dr. Charles Borel
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Copatech SAS
213 rue Pierre Marti,
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