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Fornos industriais e fogões 



Mais de 300 modelos de 200 a 2000 °C 
e de 1 a 8000 litros

Fogões de laboratório <500 °C

Fogões de laboratório de convecção natural ou forçada Fogões industriais de convecção natural ou forçada

Fogões industriais  <500 °C

Fornos de fusão

Fornos de cadinho fixo, amovível ou basculante 
para a fusão de metais não ferrosos

Fornos de alta temperatura até 1800 °C

Fornos de alta temperatura >1300 °C



Fornos de laboratório 1100 °C

Fornos de laboratório de câmara

Fornos industriais  500–1300 °C

Fornos industriais de câmara

Fornos de tratamento térmico

Fornos para trabalho em atmosfera controlada

Peças sobresselentes e componentes

Mitenes, cadinhos, reguladores
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Borel Swiss SA é fabricante de fornos elétricos, fornos industriais, fogões para o tratamento térmico de metais, fusão 
dos metais não ferrosos, cerâmica, vidro e olaria.

Borel propõe uma vasta gama de produtos standard, de equipamentos auxiliares e de peças sobressalentes para 
fornos e fogões. Se procura um forno especial, Burel pode-lhe propor uma construção à medida.

Borel Swiss é certificada ISO 9001 pela SGS Suíça e oferece, sob pedido, em condições muito 
vantajosas, extensões de garantia até 5 anos para todos os seus produtos. Todos os fornos Borel 
são certificados CE e podem ser objeto, em alguns modelos, de certificações especiais do tipo AMS 
(sob pedido).

Todos os fornos Borel são fabricados na Suíça ou na Europa junto dos nossos subcontratantes 
parceiros. Todos os fornos são sujeitos a um controlo de qualidade e testes de funcionamento nas 
nossas oficinas na Suíça antes da expedição.

Borel é uma divisão do SOLO Swiss – www.soloswiss.group

Fundado em 1927 pelo doutor Charles Borel, é um dos mais antigos fabricantes de fornos na Europa. 
Os fornos Borel são utilizados por mais de 20 000 clientes em todo o mundo.
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