
LEHKÉ, PŘENOSNÉ, VÝKONNÉ.
NÁSTROJE PRO AKUMULÁTOROVÉ NÁŘADÍ.

DRONCO BROUSÍ OSBORN DOKONČUJE

battery
friendly



DRONCO patří k předním evropským výrobcům brusných 

nástrojů. Své výrobky prodává do více než 100 zemí po 

celém světě. Rozsah sortimentu řezacích a brousicích 

kotoučů, diamantových nástrojů, brusiva s keramickým 

pojivem, brousicích papírů, pláten a fíbrových disků a také 

technických kartáčů pro profesionální použití i pro hobby 

aplikace, je všeobecně znám a vyráběn ve vysoké kvalitě, 

uznávané všude ve světě. Nejmodernější technologie výro-

by řezacích a brousicích kotoučů, plus vysoce kvalifi kovaný 

personál umožňují vyrábět v Německu cenově výhodné 

a konkurenceschopné výrobky v souladu s nejvyššími 

nároky na kvalitu a bezpečnost. DRONCO je členem orga-

nizace oSa (organizace, pro kontrolu bezpečnosti výroby 

brousicích nástrojů).

OSBORN je největší světový výrobce a technologická špička 

ve výrobě a aplikaci nástrojů pro dokončování povrchů. 

Dodává své výrobky do více než 120 zemí po celém světě, 

a to jak prostřednictvím svých výrobních, tak i obchodních 

organizací, umístěných ve 14 zemích. Kromě 10 000 stan-

dardních výrobků může společnost OSBORN nabídnout 

dalších 100 000 výrobků dle přání zákazníků. Tyto špičkové 

výrobky jsou používány ve všech průmyslových a řemeslných 

oborech. Sortiment zahrnuje technické kartáče, válcové 

podávací kartáče, leštící a brousicí nástroje, leštící pasty tuhé 

i tekuté, nosné a vodící kladky. OSBORN jako jediný v oboru 

má certifi kaci společnosti TÜV-SÜD pro více než 700 položek, 

dodávaných do maloobchodní sítě.

NAJDETE NÁS PO CELÉM SVĚTĚ
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AKU-NÁŘADÍ VÍTĚZÍ

V případě potřeby pracovat nezávisle na rozvodech elektrické energie nebo stlačeného 
vzduchu je aku-nářadí tím správným řešením. 

Ať již se jedná o řezání, broušení, kartáčování, čištění, leštění nebo saténování – nástroje 
vyráběné pro běžné elektrické nebo pneumatické nářadí mají omezené možnosti.

Obvykle jsou příliš těžké a nedostatečně aplikovatelné. Speciálně při aplikaci v terénu, kde je 
rychlost a přesnost rozhodující, běžné nástroje těmto požadavků nevyhoví v plném rozsahu. 

Těžké nástroje velmi rychle vyčerpají baterii a tu je nutno opakovaně nabíjet. Změna nářadí 
a nástrojů pro různé aplikace je vždy časově náročná. 

PROČ SPECIÁLNÍ NÁŘADÍ A NÁSTROJE?

Silnější, s delší výdrží baterií a bez kabelů: nová generace výkonného aku-nářadí Vám usnad-
ní práci i tam, kde není dostupné připojení k elektrické síti.

Životnost baterií a výkon aku-nářadí zaznamenaly v posledních letech výrazný pokrok. 
Aku-nářadí se tak stalo pro všechny uživatele dobrou alternativou. Ať již na stavbách, při in-
stalatérských, topenářských a vzduchotechnických pracích, údržbě domů, protipožární ochraně 
a pohotovostních, urgentních opravách, aku-nářadí je nedílnou součástí výbavy profesionálů.

AKKU-PROGRAMM
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Společnosti OSBORN a DRONCO vyvinuly nástroje, které lze použít 
v terénu i v dílně, odlehčené, snadno ovladatelné a umožňující nej-
vyšší kvalitu provedení příslušné operace. 

Konečný výsledek splní veškerá vaše očekávání a zajistí rovněž 
všechny požadavky bezpečnosti práce. To je cesta, jak efektivně 
pracovat a získat maximální efekt s přispěním vašeho aku-nářadí.

NABÍZÍME VÁM ŘEŠENÍ

• nízká hmotnost
• přesná práce
• široké použití
• snadné ovládání
• snížená nevývaha a vibrace
•  prodloužená životnost baterie (až o 30%)
•  menší počet nabíjecích cyklů
•  použití pro všechny konstrukční materiály

VÝHODY

S aplikací speciálních materiálů pro kartáčování máme dlouholeté zkušenosti. Zvolili jsme co nejlehčí materiály, které jsou vhodné pro nejrůznější 
použití.

Vyvinuli jsme rovněž speciální testovací zařízení, na kterém provádíme dlouhodobé testy a optimalizujeme konstrukci našich nástrojů. 
Výsledné nástroje tak mají velmi efektivní složení (např. abrazivní nylonová vlákna), která jsou univerzálně použitelná, lehká, prodlužují 
životnost baterie a snižují nezbytný počet nabíjení. Rovněž mají nízkou nevývahu a vibrace.

NAŠE ZKUŠENOSTI – VAŠE VÝHODA

VÝHODY ABRAZIVNÍCH NYLONOVÝCH VLÁKEN

•  vlákna jsou plněna zrny karbidu křemíku
•  trvale shodné působení brusných částic, které se průběžně uvolňují při broušení/kartáčování
•  jsou lehká, napomáhají tak k prodloužení životnosti baterií
•  vysoce elastická, bez rizika ulomení
• mají dlouhou životnost
• jsou vhodná pro odstranění otřepů, okují, zdrsnění povrchu nebo broušení
•  aplikovatelná na všechny materiály, tvrdé nebo měkké, dřevo i keramiku
• dodatečné dokončení povrchu dalším nástrojem není nutné
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Dronco Superior DB4 
Diamantový řezací kotouč

Dronco Special AS 46 T INOX CUT + GRIND
Pro ruční řezání kovů

UNIVERZÁLNÍ ŘEZÁNÍ

ŘEZÁNÍ A BROUŠENÍ NEREZOVÝCH A BĚŽNÝCH OCELÍ

Rozměr Rozměr Rychlost Počet segmentů Výška segmentů Balení Tvar 
kotouče

Číslo
výrobku Čárový kód Cena Kč/ks

mm inch ot/min mm ks 4081600 ¤
115 x 2,4 x 22,23 4 1/2 x 3/32 x 7/8 13280 9 6,0 1 C 3 4114208 040302 900,00

125 x 2,4 x 22,23 5 x 3/32 x 7/8 12200 10 6,0 1 C 3 4124208 040319 1 121,00

Rozměr Rozměr Rychlost Balení Tvar Číslo
výrobku Čárový kód Cena Kč/ks

mm inch ot/min ks 4081600 ¤
115 x 2,5 x 22,23 4 1/2 x 3/32 x 7/8 13280 25 1113270 113600 33,40

125 x 2,5 x 22,23 5 x 3/32 x 7/8 12200 25 1123270 123609 35,40

Nepostradatelný univerzální kotouč pro široké použití: ocelový nosný disk je pokryt va-
kuově pájenými diamantovými zrny. Řeže kámen, (armovaný) beton, žulu, pískovec, cihly, 
neželezné kovy, plasty, sklo, gumu, kompozity a dřevo. Použití za sucha i s chlazením.

První řezací kotouč, který můžete použít rovněž pro lehké broušení. Po řezu můžete 
odstranit otřepy přebroušením stejným kotoučem. Kotouč lze použít na běžnou i nere-
zovou ocel, pro tyče i profi ly.
 

Všechny ceny uvedeny bez DPH.
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Dronco Special AS 60 T INOX FreeCut
Pro ruční řezání kovů

Dronco Special ACS 60 T MULTI
Pro ruční řezání kovů

ŘEZÁNÍ NEREZOVÝCH A BĚŽNÝCH OCELÍ

ŘEZÁNÍ NEREZOVÝCH A BĚŽNÝCH OCELÍ, KAMENE

Rozměr Rozměr Rychlost Balení Tvar Číslo 
výrobku Čárový kód Cena Kč/ks

mm inch ot/min ks 4081600 ¤
115 x 1,2 x 22,23 4 1/2 x 3/64 x 7/8 13280 25 1111360 111804 24,10

125 x 1,2 x 22,23 5 x 3/64 x 7/8 12200 25 1121360 121803 25,20

Rozměr Rozměr Rychlost Balení Tvar Číslo 
výrobku Čárový kód Cena Kč/ks

mm inch ot/min ks 4081600 ¤
115 x 2,0/1,0 x 22,23 4 1/2 x 5/64-1/25 x 7/8 13280 25 1111340 111507 24,70

125 x 2,0/1,0 x 22,23 5 x 5/64-1/25 x 7/8 12200 25 1121340 121506 26,70

Pro řezání běžných a nerezových ocelí, nekovových materiálů. Kotouč je vhodný pro 
tenko i silnostěnné profily a plné materiály

Snadný, rychlý a bezpečný řez. Bez zadření 
v řezu, bez zpětného rázu úhlové brusky 
díky zužujícímu se tvaru řezacího kotouče.

Výborný nástroj pro instalatérské práce: řeže kovy i obkladačky bez výměny nástroje. 
Dobrý výkon, malé až žádné otřepy v řezu. Vhodný pro běžnou i nerezovou ocel, kámen 
a obkladačky.

Všechny ceny uvedeny bez DPH.
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Dronco Evolution AS 60 V 1mm
Pro ruční řezání kovů

Dronco Special CS 60 ALU
Pro ruční řezání hliníku

ŘEZÁNÍ NEREZOVÉ OCELI, NEKOVOVÝCH MATERIÁLŮ, KOMPOZITŮ

ŘEZÁNÍ HLINÍKU

Rozměr Rozměr Rychlost Balení Tvar Číslo
výrobku Čárový kód Cena Kč/ks

mm inch ot/min ks 4081600 ¤
115 x 1 x 22,23 4 1/2 x 1/25 x 7/8 13280 25 1111246 111125 25,70

125 x 1 x 22,23 5 x 1/25 x 7/8 12200 25 1121246 121179 27,20

Rozměr Rozměr Rychlost Balení Tvar Číslo
výrobku Čárový kód Cena Kč/ks

mm inch ot/min ks 4081600 ¤
115 x 1,2 x 22,23 4 1/2 x 3/64 x 7/8 13280 25 1111150 111163 24,10

125 x 1,2 x 22,23 5 x 3/64 x 7/8 12200 25 1121150 121063 25,20

Toto je zdaleka nejlepší řezací kotouč pro aku-nářadí! Zajistí rychlý řez bez námahy, 
velmi dlouhou životnost a nejmenší spotřebu energie, při řezu s minimálními až žádný-
mi otřepy. Vhodný pro tenké plechy, ocelová lana, tenkostěnné trubky a profi ly.

Pro řezání hliníku a neželezných kovů. Rychlý řez bez zalepování. Může být použit rovněž 
pro většinu plastů.

Všechny ceny uvedeny bez DPH.
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Dronco Evolution F5 ceraspeed
Diamantový řezací kotouč

ŘEZÁNÍ DLAŽDIC A KAMENE

Velmi tenký kotouč s funkční vrstvou speciálního tvaru zajišťuje čistý a rychlý řez a dlou-
hou životnost nástroje. 

Hrncový kartáč OSBORN s mosaznými drátky

ČIŠTĚNÍ NEŽELEZNÝCH KOVŮ A MĚKKÉHO DŘEVA

Rozměr mm Rychlost Balení Drát, typ Číslo
výrobku

Čárový 
kód Cena Kč/ks

Ø T G ot/min ks 4013349 ¤
60 21 M-14 x 2,0 12500 5 0,30 zvlněný mosazný drát 6912613561 931498 316,00

Kartáč je poddajný, vhodný pro čištění velkých ploch. Hodí se jak pro neželezné kovy, tak 
i pro měkké dřevo.

Rozměr Rozměr Rychlost Segmentanzahl Segmenthöhe Balení Tvar Číslo
výrobku

Čárový 
kód Cena Kč/ks

mm inch ot/min mm ks 4081600 ¤
115 x 1,2 x 22,23 4 1/2 x 1/8 x 7/8 13280 – 10 1 GR 4115514 041132 578,00

125 x 1,2 x 22,23 5 x 3/64 x 7/8 12200 – 10 1 GR 4125514 041149 630,00

Všechny ceny uvedeny bez DPH.
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Hrncový kartáč OSBORN s brusným nylonovým vláknem

Šikmý (talířový) kotouč OSBORN s brusným nylonovým vláknem

UNIVERZÁLNÍ ČIŠTĚNÍ

Rozměr mm Rychlost Balení Drát, typ Číslo
výrobku

Čárový 
kód Cena Kč/ks

Ø T G ot/min ks 4013349 ¤
60 21 M-14 x 2,0 12500 5 nylonové vlákno červené, zrnitost P80 6912613891 931504 331,00

Rozměr mm Rychlost Balení Drát, typ Číslo
výrobku

Čárový 
kód Cena Kč/ks

Ø T G ot/min ks 4013349 ¤
100 20 M-14 x 2,0 12500 5 nylonové vlákno červené, zrnitost P80 6912622891 931511 430,00

Ideální pro čištění velké plochy. Nylonové vlákno s brusivem je používáno pro čištění, zdrs-
nění, odstranění okují, barvy, zvýraznění struktury (dřeva), saténování, čištění svárů a uhla-
zení hran. Použití na všechny kovy, tvrdé i měkké dřevo a keramiku.

Ideální tvar pro opracování nepřístupných míst, jako jsou zkosené plochy a kouty. 
Nylonové vlákno s brusivem je používáno pro čištění, zdrsnění, odstranění okují, barvy, 
zvýraznění struktury (dřeva), saténování, čištění svárů a uhlazení hran. Použití na všechny 
kovy, tvrdé i měkké dřevo a keramiku.

Nylon s brusivem: Nylonová vlákna jsou plněna karbidem křemíku. Vlákna 
v kartáči se přizpůsobí povrchu obrobku bez jeho poškození. Během kartáčo-
vání se průběžně uvolňují brusná zrna a tím umožňují ideální čistící efekt. 
Výsledkem je jemně opracovaná plocha. Následné dokončovací broušení již 
není nutné.

Nylon s brusivem: Nylonová vlákna jsou plněna karbidem křemíku. Vlákna 
v kartáči se přizpůsobí povrchu obrobku bez jeho poškození. Během kartáčo-
vání se průběžně uvolňují brusná zrna a tím umožňují ideální čistící efekt. 
Výsledkem je jemně opracovaná plocha. Následné dokončovací broušení již 
není nutné.

Všechny ceny uvedeny bez DPH.
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Hrubá netkaná textilie DRONCO, typ GRV
Čistící a leštící kotouč

UNIVERZÁLNÍ ČIŠTĚNÍ A LEŠTĚNÍ

Popis Rozměr Rozměr Rychlost Balení Číslo
výrobku Čárový kód Cena Kč/ks

mm inch ot/min ks 4081600 ¤
na sklotextilní podložce 115 x 22,23 4 1/2 x 7/8 11000 10 6700001 670059 194,00

na sklotextilní podložce 125 x 22,23 5 x 7/8 10000 10 6700002 670103 229,00

Tento typ kotouče je vhodný pro čištění a leštění všech povrchů. Odstraňuje z kovo-
vých ploch bez narušení povrchu staré barvy, rez a částice z elektrod po sváření. Čistí 
také plasty, dřevo, leští nerez a odstraňuje stopy po tepelném namáhání, např. v okolí 
svárů. 

Leštící pasty OSBORN – bílá, hnědá, modrá
Tuhé pasty

Barva Balení Číslo
výrobku Čárový kód Cena Kč/ks

ks 4013349 ¤
bílá 15 2103005333 718624 59,00

hnědá 15 2103007012 718648 69,00

modrá 15 2103000461 718631 63,00

Leštící pasty a jejich role při leštění
Leštící pasty jsou nezbytné pro veškeré leštící procesy, protože obsahují jemné brusné 
částice k dosažení požadované kvality povrchu. Je velmi důležité zvolit správný druh 
pasty pro konkrétní materiál, který budete leštit. Viz informace/doporučení k výběru 
níže.

POZOR: Leštící pastu nepotřebujete při saténování, protože příslušný brusný 
materiál je již v saténovacím kotouči obsažen.

bílá (předleštění)
bílá (leštění)

hnědá (předleštění)
hnědá (leštění)

modrá (vysoký lesk)

oc
el

 
ne
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z 
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ík
 

m
os

az
 

m
ěď

APLIKACE:

LEŠTÍCÍ PASTY

POZOR:  Nepotřebujete žádné leštící pasty.

Všechny ceny uvedeny bez DPH.
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Úprava povrchu honováním

HONOVÁNÍ

Rozměr kartáče (mm) Zrnitost Kód výrobku Cena Kč/ks

8x51/203 240 SC VBRBC8M24 478,00

10x51/203 240 SC VBRBC10M24 554,00

12x64/203 240 SC VBRBC12M24 580,00

Průměr kotouče (mm) Zrnitost Kód výrobku Cena v Kč/ks

115 MEDIUM 5511306 190,00

115 FINE 5511307 190,00

Průměr kotoučů (mm) Kód výrobku Cena v Kč/sadu

100x15x10 6900003 1145,00

Kartáč FLEX-HONE je fl exibilní honovací nástroj pro zvýšení kvality povrchu vnitřních 
válcových otvorů a odstranění otřepů u vrtaných otvorů. Vhodný je na běžné i nerezové 
oceli a litinu. Konstrukce FlexHone je tvořena brusnými kuličkami na koncích pružných 
nylonových vláken. Unikátní konstrukce umožňuje nástroji snadné vystředění a eliminaci 
postupného opotřebování brusných kuliček.

Další průměry a zrnitosti na vyžádání.

Leštící lamelový radiální kotouč z brusné netkané textilie

LEŠTĚNÍ

Na čištění a předleštění ocelí včetně nerezových, barevných kovů a litiny.
Použití hlavně pro rohy, hrany a drážky.

Leštící sada pro vrtačky a přímé brusky

Sada na leštění nerezových ocelí a neželezných kovů, obsahuje:
2x sisalový kotouč 100x15x10,
2x látkový kotouč 100x15x10 pro předleštění,
2x látkový kotouč 100x15x10 pro doleštění,
1x leštící pasta bílá (110 g),
1x leštící pasta hnědá (110 g),
1x leštící pasta světle modrá (110 g),
1x stopka 10x30-6 mm.

Všechny ceny uvedeny bez DPH.
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AKUMULÁTOROVÉ NÁŘADÍ METABO
Společnost METABO nabízí vysoce výkonné akumulátorové úhlové brusky v široké škále možných typů a aplikací. Systém speciálních LiHD 
akumulátorů lze aplikovat v celé řadě dalších typů aku-nářadí. Brusky lze vybavit snímatelným prachovým filtrem, blok akumulátoru na bru-
sce lze natočit dle potřeby pro lepší dostupnost a manipulaci. Brusky jsou chráněny proti přetížení, mají systém rychlé výměny kotoučů bez 
použití nástrojů a modelová řada zahrnuje průměry kotoučů 115, 125, 150 a 230 mm. Záruka na akumulátory až 3 roky!

Úhlová bruska s plochou hlavou (č.v. 601306660) – ozn. WF 18 LTX 125 Quick
Typ akumulátoru: Li-Ion / LiHD
Napětí akumulátoru: 18 V; 5,2 / 5,5 Ah
Průměr kotouče: 115 – 125 mm

Dodáván v kompletu vč. ochranného krytu, rychloupínací matice, rukojeti, prachového 
filtru, 2 ks akumulátorů, nabíječky, manipulačního kufříku.

Cena Kč 14 690,-

Úhlová bruska s pákovým spínačem (č.v. 613075660) – ozn. WPB 18 LTX BL 125 Quick
Typ akumulátoru: Li-Ion / LiHD 
Napětí akumulátoru: 18 V; 5,2 / 5,5 Ah 
Průměr kotouče: 115 – 125 mm

Dodáván v kompletu vč. ochranného krytu, rychloupínací matice, rukojeti, prachového 
filtru, 2 ks akumulátorů, nabíječky, manipulačního kufříku.

Cena Kč 16 290,-

Pásová bruska s úzkým pásem  (č.v. 600321850) – ozn. BF 18 LTX 90
Typ akumulátoru: Li-Ion / LiHD 
Napětí akumulátoru: 18 V; 5,2 / 5,5 Ah 
Rozměr brusného pásu (š x l): (6 – 19) x 457 mm 

Dodávána bez akumulátoru.
Cena Kč 8 590,-

Úhlová bruska saténovací (č.v. 600154850) – ozn. S 18 LTX 115
Typ akumulátoru: Li-Ion / LiHD 
Napětí akumulátoru: 18 V; 5,2 / 5,5 Ah 
Rozměr válce (Dxš): 100 x 100 mm, 100 x 50 mm, max. Ø 200 mm

Dodáván v kompletu vč. ochranného krytu, rychloupínací matice, rukojeti, prachového 
filtru, bez akumulátorů a nabíječky.

Cena Kč 11 990,-

Sada akumulátorů (č.v. 685074000) – ozn. Basic Set LiHD
Typ akumulátorů: 3 ks LiHD 
Dobíječka ASC: 1 ks, 30-36 V

Dodáváno v ochranném kufříku.
Cena Kč 11 990,-

Všechny ceny uvedeny bez DPH.
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BROUSICÍ PÁSY, SATÉNOVACÍ A BROUSÍCÍ VÁLCE

Brousicí pásy pro pásovou brusku BF 18 LTX90

Saténovací a brousící válce

Tyto pásy jsou určeny pro broušení těžko přístupných míst, broušení 
svárů, odstranění zoxidované vrstvy, odstraňování otřepů a sjedno- 
cení povrchu. Používají se za sucha.

Příklad pásů:

Tyto válcové kotouče jsou určeny pro saténování, odstranění zoxido-
vané vrstvy z povrchu obrobku, pro jemné broušení a odstraňování 
otřepů, sjednocení povrchu. Používají se za sucha.

Příklad saténovacích válců:

Materiál
Rozměry Rychlost Balení

Číslo výrobku Čárový kód
Cena

šířka délka m/s ks Kč/ks

3M 777F – P60 6

457 8 10

NP777F645760T 10,40

SAITEX ZX P60
10 NSXZX1045760T 11,90

19 NSXZX1945760T 18,40

Cubitron II 984F – P60

6

457 8 10

NP984F645760T 28,90

10 NP984F1045760T 27,20

19 NP984F1945760T 40,20

Netk.textilie 3M very fine

6

457 8 10

NPSCBL6457VF 28,30

10 NPSCBL10457VF 33,20

19 NPSCBL19457VF 43,20

Materiál
Rozměry Rychlost Balení

Číslo výrobku Čárový kód
Cena

délka m/s ks Kč/ks

       Plátno – korund P80
100 50

8 1
UCRTF100501980 280,00

100 100 UCRTF1001001980 480,00

Nylon – SiC P80 100 100 8 1 VTRB1001001980 1660,00

Netk. textilie - coarse

100 100 8 1

UCRPF10010019AC 520,00

- medium UCRPF10010019AM 520,00

- very fine UCRPF10010019AVF 520,00

Drát ocel 0,4 mm 100 100 8 1 VT1001001912 1535,00

Filc 100 100 8 1 BIFIKW10010019 1442,00

Další typy a alternativy aku-nářadí můžeme nabídnout na vyžádání. Ať již potřebujete přímé brusky, vysoce výkonné vrtačky s příklepem 
nebo bez, přímočaré nebo okružní pily, kartušové pistole či svítilny.

Z široké nabídky brusiva můžete vybírat na e-shopu ABRASIV nebo z katalogů na webových stránkách www.abrasiv.cz. Jsme připraveni pro 
Vás zajistit i výrobky, které v běžné nabídce nenajdete.

Všechny ceny uvedeny bez DPH.
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Ofi ciální stránka fi rmy OSBORN na YouTube
Můžete snadno otevřít naši stránku YouTube
při použití tohoto QR kódu nebo tento odkaz:
youtube.com/osbornsolutions

Ofi ciální stránka fi rmy ABRASIV na YouTube
Můžete snadno otevřít naši stránku YouTube
při použití tohoto QR kódu nebo tento odkaz:
youtube.com/user/abrasivcz

Ofi ciální stránka fi rmy DRONCO na YouTube
Můžete snadno otevřít naši stránku YouTube
při použití tohoto QR kódu nebo tento odkaz:
youtube.com/user/droncotv

Kompletní přehled o výrobcích a informace o aplikacích, tipy a úspěšná řešení pro profesionální opracování povrchů najdete na 
stránkách YouTube společností OSBORN, DRONCO a ABRASIV.

OSBORN & DRONCO & ABRASIV @ YOUTUBE
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Nabízíme řešení 
při opracování povrchů

ABRASIV, a.s.
Pod Borkem 312
293 01  Mladá Boleslav
Česká republika
www.abrasiv.cz
eshop.abrasiv.cz

ABRASIV-DRONCO Slovakia, s.r.o. 
Priemyselná 1
917 01  Trnava
Slovensko
www.abrasiv.sk

Osborn International GmbH
Ringstrasse 10
35099 Burgwald
Německo

DRONCO GmbH
Wiesenmühle 1
95632 Wunsiedel
Německo


