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Industriovner og tørkeskap



Mer enn 300 modeller fra 200 til 2000 °C, 
kapasitet fra 1 til 8000 liter

Laboratorietørkeskap <500 °C

Laboratorietørkeskap med naturlig
eller tvungen konveksjon

Industritørkeskap med naturlig 
eller tvungen konveksjon

Industritørkeskap <500 °C

Smelteovner

Faste, flyttbare eller vippende digelovner
for smelting av ikke jernholdige metaller

Høytemperaturs ovner opptil 1800 °C

Høytemperaturs ovner >1300 °C



Laboratorieovner opptil 1100 °C

Kammerovner for laboratorier

Industriovner 500–1300 °C

Industrielle kammerovner

Varmebehandlingsovner

Ovner for arbeid under kontrollert atmosfære

Komponenter & reservedeler

Muffelovner, smeltedigler, regulatorer

Laboratorier

Tannhelse-
industri

Pottemakeri

Gull, sølv

Foraskning

KlokkerGlass

Sport
& våpen
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ElektriskVerktøy
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Borel Swiss er ledende produsent av elektriske ovner, tørkeskap, ovner til metall, varmebehandling, metallsmelting, 
keramikk, glass, porselen, pottemakeri.

Borel tilbyr en hel serie av standard ovner, tilbehør og reservedeler. Hvis du trenger en skreddersydd ovn, laget for å 
imøtekomme dine behov, vil Borel med glede hjelpe deg.

Borel Swiss er sertifisert ISO 9001 fra SGS Switzerland og gir på forespørsel utvidede garantier på 
inntil 5 år for alle sine produkter. Alle Borels ovner CE-sertifiserte, og noen av dem kan også utstedes 
med andre spesielle sertifiseringer, slik som AMS, på forespørsel.

Alle Borels ovner er laget i Sveits eller i Europa av våre samarbeidende underleverandører. Alle 
Borel-ovner gjennomgår en kvalitetskontroller og funksjonstester på våre verksteder i Sveits før 
spedisjon.
 
Borel Swiss er en avdeling av SOLO Swiss – www.soloswiss.group

Borel ble grunnlagt i 1927 av Dr. Charles Borel. Selskapet er en av de eldste ovnsprodusenter i Europa.
Borel-ovner brukes av mer enn 20 000 kunder over hele verden.
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