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Rūpnieciskās krāsnis un žavēšanas skapji kopš 1927. gada



Vairāk nekā 300 modeļi, kas nodrošina temperatūru diapazonā 
no 200 līdz 2000 °C un kuru tilpums ir no 1 līdz 8000 litriem

Laboratorijas žāvēšanas skapji <500 °C

Laboratorijas žāvēšanas skapji 
ar dabisko vai piespiedu gaisa cirkulāciju

Rūpnieciskie žāvēšanas skapji 
ar dabisko vai piespiedu gaisa cirkulāciju

Rūpnieciskie žāvēšanas skapji <500 °C

Kausēšanas krāsnis

Stacionāras, demontējamas vai sasveramas 
tīģeļkrāsnis krāsaino metālu kausēšanai

Augstas temperatūras krāsnis līdz 1800 °C

Augstas temperatūras krāsnis >1300 °C



Laboratorijas krāsnis līdz 1100 °C

Laboratorijas kamerkrāsnis

Rūpnieciskās krāsnis 500–1300 °C

Rūpnieciskās kamerkrāsnis

Termoapstrādes krāsnis

Krāsnis darbam kontrolētā atmosfērā

Detaļas un rezerves daļas

Mufeļi, tīģeļi, regulatori

Laboratorija

Zobārstniecība

Podniecība

Zelta, sudraba 
rūpniecība

Pārpelnošana

Pulksteņu ražošanaStikla rūpniecība

Sports un ieroču
rūpniecība

Automobiļu 
rūpniecība

TermoapstrādeMedicīna

Elektrisko iekārtu 
ražošana

Instrumentu 
rūpniecība

Aviācija

Galda piederumu 
ražošana

Kausēšana
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Borel Swiss ir vadošais elektrisko krāšņu, cepļu un žāvēšanas skapju ražotājs metālapstrādes, termoapstrādes, metāla 
kausēšanas, keramikas, stikla rūpniecības, porcelāna rūpniecības un podniecības tirgum.

Borel piedāvā pilnu standarta krāšņu, piederumu un rezerves daļu klāstu. Ja Jums ir nepieciešams īpaši pielāgota krāsns, 
kas atbilst Jūsu vajadzībām, Borel Jums ar prieku palīdzēs.

Uzņēmumu Borel Swiss ir sertificējusi SGS Šveicē saskaņā ar ISO 9001, un tas pēc pieprasījuma visiem 
produktiem var piedāvāt garantijas nosacījumu pagarinājumu līdz 5 gadiem. Visas Borel krāsnis ir 
ieguvušas EC marķējumu un dažas no tām pēc pieprasījuma tiek piedāvātas ar īpašu sertifikāciju – AMS 
tipa. 

Visas Borel krāsnis tiek ražotas Šveicē vai arī Eiropā, kur to dara apakšuzņēmēji, kas ir mūsu partneri. 
Pirms piegādes visām Borel kurtuvēm mūsu darbnīcās Šveicē tiek veikta kvalitātes kontrole un 
funkcionalitātes testi.

Borel Swiss ir SOLO Swiss apakšuzņēmums – www.soloswiss.group

Uzņēmumu Borel 1927. gadā dibināja doktors Čārlzs Borels. Uzņēmums ir viens no vecākajiem krāšņu ražotājiem Eiropā. 
Borel krāsnis izmanto vairāk nekā 20 000 klientu visā pasaulē.
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