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Průmyslové pece a sušárny

Přes 300 modelů od 200 do 2 000 °C,
kapacita 1 až 8 000 litrů
Laboratorní sušárny <500 °C

Průmyslové sušárny <500 °C

Laboratorní sušárny s přirozenou
nebo vynucenou konvekcí

Průmyslové sušárny s přirozenou
nebo vynucenou konvekcí

Vysokoteplotní pece >1300 °C

Tavicí pece

Vysokoteplotní pece do 1800 °C

Stacionární, mobilní nebo sklopné
kelímkové pece pro tavení neželezných kovů

Laboratorní pece do 1100 °C

Průmyslové pece 500–1300 °C

Laboratorní komorové pece

Průmyslové komorové pece

Pece pro tepelné zpracování

Komponenty a náhradní díly

Pece pro práci v kontrolované atmosféře

Mufle, kelímky, regulátory

Sklo

Hodinky

Zlato, stříbro

Zubní
lékařství

Tavení

Zpopelnění

Laboratoř

Hrnčířství

Medicina

Tepelné zpracování

Automobilový
průmysl

Letectví

Příbory

Nářadí

Elektroprůmysl

Sport a
zbraně

Historie

Borel od roku 1927

Dr. Charles Borel
Společnost Borel byla založena v roce 1927 Dr. Charlesem Borelem. Patří mezi nejstarší výrobce pecí v Evropě.
Pece Borel používá více než 20 000 zákazníků po celém světě.

Představení
Borel Swiss je předním výrobcem elektrických pecí, sušicích pecí a sušáren na tepelné zpracování kovu, tepelné
ošetření, tavení kovů, trhy s keramikou, sklem, porcelánem, hrnčířskými výrobky.
Borel nabízí celou řadu standardních pecí, doplňků a náhradních dílů. Pokud potřebujete pec na míru vašim potřebám,
Borel vám s radostí pomůže.
Společnost Borel Swiss od SGS Švýcarsko získala certifikaci ISO 9001 a na vyžádání nabízí
prodloužení podmínek záruky až na 5 let u všech výrobků. Všechny pece Borel jsou certifikovány ES
a některé lze na vyžádání podrobit speciální certifikaci typu AMS.
Všechny pece Borel jsou vyrobeny ve Švýcarsku nebo jinde v Evropě našimi subdodavateli, se kterými
jsme uzavřeli partnerství. Všechny pece Borel jsou před odesláním podrobovány kontrole kvality a
testům funkčnosti na našich pracovištích ve Švýcarsku.
Borel Swiss je divizí SOLO Swiss – www.soloswiss.group
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