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Industriugnar och torkskåp 



Mer än 300 modeller från 200 °C till 2000 °C, 
kapacitet från 1 liter till 8000 liter   

Torkskåp för laboratorier <500 °C

Torkskåp för laboratorier med naturlig
eller forcerad konvektion

Torkskåp för industrin med naturlig
eller forcerad konvektion

Torkskåp för industrin <500 °C

Smältugnar

Fasta, flyttbara eller lutande degelugnar
för smältning av icke-järnmetaller

Högtemperaturugnar upp till 1800 °C

Högtemperaturugnar >1300 °C



Laboratorieugnar upp till 1100 °C

Kammarugnar för laboratorier

Industriugnar 500–1300 °C

Industriella kammarugnar

Värmebehandlingsugnar

Ugnar för arbete i kontrollerad atmosfär

Komponenter och reservdelar

Mufflar, smältdeglar, regulatorer

Labb

Dental

Lergods

Guld, silver

Föraskning

KlockorGlas
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Borel Swiss är den ledande tillverkaren av elektriska ugnar, torkskåp och ugnar för marknader som metallarbete, 
värmebearbetning, värmebehandling, metallsmältning, keramik, glas, porslin och lergods.

Borel erbjuder ett brett utbud av standardugnar, tillbehör och reservdelar. Om du behöver en skräddarsydd ugn, 
tillverkad för att uppfylla just dina behov, hjälper Borel gärna till.

Borel Swiss är certifierat av SGS Schweiz enligt ISO 9001 och ger på förfrågan utökad garanti på upp 
till 5 år på alla sina produkter. Alla ugnar från Borel är EG-certifierade och en del av dem kan även 
certifieras enligt andra, specifika standarder, som AMS, på förfrågan.

Alla ugnar från Borel tillverkas i Schweiz eller Europa av de underleverantörer vi samarbetar med. Alla 
ugnar från Borel genomgår kvalitetskontroller och funktionstester på våra verkstäder i Schweiz innan 
leverans.

Borel Swiss är en avdelning i SOLO Swiss – www.soloswiss.group

Borel grundades 1927 av Dr. Charles Borel. Företaget är en av de äldsta ugntillverkarna i Europa.
Mer än 20 000 kunder världen över använder ugnar från Borel.

Dr. Charles Borel

Borel sedan 1927
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