Standard Furnaces & Ovens
Switzerland

www.borel.swiss

Pramoninės krosnys ir džiovinimo kameros

Daugiau nei 300 modelių nuo 200 iki 2000 °C,
talpa nuo 1 iki 8000 litrų
Laboratorinės džiovinimo kameros <500 °C

Pramoninės džiovinimo kameros <500 °C

Laboratorinės džiovinimo kameros su natūralia
ir priverstine oro cirkuliacija

Pramoninės džiovinimo kameros su natūralia
ir priverstine oro cirkuliacija

Aukštos temperatūros krosnys >1300 °C

Lydymo krosnys

Aukštos temperatūros krosnys iki 1800 °C

Stacionarios, paverčiamos ir su keičiamais tigliais
spalvotųjų metalų lydymo krosnys

Laboratorinės krosnys iki 1100 °C

Pramoninės krosnys 500–1300 °C

Laboratorinės kamerinės krosnys

Pramoninės kamerinės krosnys

Terminio apdirbimo krosnys

Priedai ir atsarginės dalys

Kontroliuojamos aplinkos terminio apdirbimo krosnys

Mufeliai, tigliai, reguliatoriai

Stiklo pramonė
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Istorija

Borel nuo 1927 m.

Dr. Charles Borel
Kompanija „Borel“, kurią 1927 m. įkūrė daktaras Charles Borel, yra viena pirmųjų Europoje krosnių gamintoja.
„Borel“ krosnis naudoja daugiau nei 20 tūkst. pirkėjų visame pasaulyje.

Pristatymas
„Borel Swiss“ yra pirmaujanti įmonė, kuri gamina elektrines krosnis ir džiovinimo kameras, skirtas metalų terminio
apdirbimo ir lydymo darbams bei keramikos, stiklo, porceliano produktų gamybai.
„Borel“ siūlo platų standartinių krosnių, priedų ir atsarginių dalių pasirinkimą. Jeigu jums reikalinga speciali, konkretiems
poreikiams pritaikyta krosnis, „Borel“ su malonumu jums padės.
„Borel Swiss“ bendrovė turi „SGS Switzerland“ išduotą ISO 9001 sertifikatą ir klientui pageidaujant
siūlo papildomą iki 5 metų garantiją visiems savo produktams. Visos „Borel“ krosnys turi EC
sertifikatus, esant poreikiui, gali būti atliktas specialus AMS tipo sertifikavimas.
„Borel“ krosnys gaminamos Šveicarijoje arba kitose Europos šalyse – tuo rūpinasi mūsų subrangovai,
su kuriais palaikome partnerystės ryšius. Visos „Borel“ krosnys, prieš pristatant jas pirkėjui,
išbandomos mūsų dirbtuvėse Šveicarijoje – atliekamas kokybės patikrinimas ir funkcionavimo
bandymai.
„Borel Swiss“ yra kompanijos „SOLO Swiss“ padalinys – www.soloswiss.group
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