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Priemyselné pece a sušiarne 



Viac ako 300 modelov s teplotou od 200 do 2 000 °C 
a kapacitou od 1 do 8 000 l     

Laboratórne sušiarne <500 °C

Laboratórne sušiarne s prirodzenou alebo
nútenou konvekciou

Priemyselné sušiarne s prirodzenou alebo
nútenou konvekciou

Priemyselné sušiarne <500 °C

Taviace pece

Zabudované, pohyblivé alebo sklápacie 
téglikové pece na tavenie nekovových materiálov

Vysokoteplotné pece až do 1800 °C

Vysokoteplotné pece >1300 °C



Laboratórne pece až do 1100 °C

Laboratórne komorové pece

Priemyselné pece 500–1300 °C

Priemyselné komorové pece

Pece na tepelné spracovanie

Pece určené na prácu pod kontrolovaným tlakom

Súčiastky a náhradné diely

Tlmiče, tégliky, ovládače

Laboratórium

Zubné

Keramika

Zlato, striebro

Spopolnenie
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Spoločnosť Borel Swiss je výrobcom elektrických pecí, vypaľovacích pecí a rúr na tepelné spracovanie kovov, tavenie 
kovov a iné tepelné spracovanie s vedúcim postavením na trhu, pece sú určené pre výrobcov keramiky, skla, porcelánu, 
hrnčiarskych výrobkov.

Spoločnosť Borel ponúka širokú škálu štandardných pecí, príslušenstva a náhradných dielov. Ak potrebujete pec 
vyrobenú presne podľa svojich potrieb, spoločnosť Borel vám s tým s radosťou pomôže.

Spoločnosť Borel Swiss je certifikovaná SGS Švajčiarko podľa normy ISO 9001 a na požiadanie 
ponúka predĺženie záruky až na 5 rokov pre všetky svoje výrobky. Všetky pece Borel majú ES certifikát 
zhody a niektorým z nich možno na požiadanie udeliť špeciálne certifikáty typu AMS.

Všetky pece Borel sú vyrobené vo Švajčiarku alebo v Európe našimi subdodávateľmi, ktorí sú našimi 
partnermi. Všetky pece Borel sa pred dodaním podrobujú kontrole kvality a testom funkčnosti v našich 
dielňach vo Švajčiarsku.

Spoločnosť Borel Swiss je divíziou spoločnosti SOLO Swiss – www.soloswiss.group

Spoločnosť Borel založil roku 1927 Dr. Charles Borel. Ide o jednu z najstarších tovární na výrobu pecí v Európe.
Pece Borel používa viac ako 20 000 zákazníkov na celom svete.

Dr. Charles Borel

Borel od roku 1927
História
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