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Cuptoare și furnale industriale

Peste 300 de modele de la 200 la 2000°C,
capacitate de la 1 la 8000 de litri
Cuptoare de laborator <500°C

Cuptoare industriale <500°C

Cuptoare de laborator cu convecție naturală sau forțată

Cuptoare industriale cu convecție naturală sau forțată

Furnale de temperatură înaltă >1300°C

Furnale de topire

Furnale de temperatură înaltă de până la 1800°C

Furnale cu creuzet fix, detașabil sau înclinat
pentru topirea metalelor neferoase

Furnale de laborator la 1100°C

Furnale industriale 500–1300°C

Furnale de laborator cu cameră

Furnale industriale cu cameră

Furnale pentru tratare termică

Componente & piese de rezervă

Furnale pentru lucrul sub atmosferă controlată

Mufle, creuzete, regulatoare
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Istorie

Borel din 1918

Dr. Charles Borel
Borel a fost fondat în 1918 de Dr. Charles Borel. Este unul dintre cei mai vechi fabricanți de furnale din Europa.
Furnalele Borel sunt folosite de peste 20.000 de clienți din toată lumea.

Prezentare
Borel Swiss este producător de furnale electrice, cuptoare de ardere și cuptoare pentru metal, procesare termică,
topirea metalului, ceramică, sticlă, porțelan și olărit.
Borel propune o gamă completă de furnale standard, accesorii și piese de rezervă.
Borel Swiss are certificare ISO 9001 și ISO 14001 din partea SGS Elveția și
propune, la cerere, extinderea condițiilor de garanție de până la 5 ani pentru toată
gama de produse. Toate cuptoarele Borel au certificare CE, iar unele dintre ele pot
avea certificări speciale, tipul AMS, la cerere.
Toate furnalele Borel sunt produse în Elveția sau în Europa de subcontractanții noștri
cu care avem încheiate parteneriate. Toate furnalele Borel sunt supuse, înainte de
livrare, unui control al calității, precum și unor teste de funcționare în atelierele
noastre din Elveția.
Borel Swiss este o divizie a SOLO Swiss Group – www.soloswiss.com
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