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Endereço

Borosil Glass Works Ltd
Factory
Marosil Maroshi Road, Off Military Road,
Marol, Andheri (East), Mumbai

Telefone

0091 22 28508110

Fax

0091 22 28506685

INTERNET

www.borosil.com

Empregados

900

Volume de negócios

Rs.60 crores

Certificados

ISO 9001

Ano de fundação

1964

Taxa de exportação

10%

Associações

Gurat Brosil Ltd

PESSOAS PARA CONTACTAR
Contact 1.

Sr. V. Ramaswami
Director

PRODUTOS / MÁQUINAS
Manufacturer of all items in low expansion borosilicate glass, Pressed Glass, Laboratory Glass, Tubings, Scientific Glass, Blown Glass. Manufacturer
of Flat Glass with Pittsburgh Process (sister company), Sheet Glass Trademark.: Borosil

HISTÓRIA DE EMPRESA

Laboratory glassware such as beakers, test-tubes, culture tubes, boiling flasks, evaporating and petri dishes, bell jars, dessicators, reagent and culture
bottles, measuring flasks, burettes, pipettes, separating and filtering funnels, Kipps apparatus, distilling apparatus and other table blown items, sintered
ware. Borosilicate tubing, rodding, capillary, syringe tubing, gauge glasses, lantern globes, lighting products like well glasses, flame proof tubes.
Consumer ware: carafes, drinking glasses, bake and serve ovenware for microwave ovens & OTGs.
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Company Profile of Borosil Glass Works Ltd
A service of glassglobal.com, an affiliate of glassglobal group.
O material impresso endereço que você é autor e pertence à empresa ou ao seu terceiro Marketing Agency, e todos os direitos
reservados. Qualquer usuário que acessa esse material poderá fazê-lo apenas para seu próprio uso pessoal, bem como a utilização
desse material é de risco exclusivo do Utilizador. A redistribuição ou exploração comercial de material, tais endereço é expressamente
proibida. Sempre que tal material endereço é fornecido por um terceiro, cada utilizador concorda em observar e estar vinculado aos
termos específicos de utilização aplicáveis a material notícia. Glass Global não representa nem endossa a precisão ou confiabilidade de
qualquer informação contida em qualquer endereço ou sites externos referidos no presente impresso. www.glassglobal.com - O Portal
Internacional para a Indústria do Vidro - Ogis GmbH
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