
 

 

 
 
 
 
A cégünkről  

• Abraboro Kft.: prémium minőségű, professzionális szerszámgép-kiegészítők gyártója 
• Alapítva 1996-ban, német családi tulajdonban, 2005 óta bejegyzett saját márkanévvel 
• Magyarország egyik vezető nagykereskedője, évi kétszámjegyű bővüléssel az Abraboro márkával 
• Termékeink nagy része európai eredetű, illetve saját ázsiai gyárainkból származik 
• Az Abraboro 2004 óta DIN ISO 9001:2015 tanúsítvánnyal rendelkezik 
• Új saját tulajdonú cégközpontunk Budapest mellett található, 2.000m2 raktárral 
 
Marketing 

• Stratégiai célunk, hogy a járatos termékeken túl egyedi méreteket és változatokat is kínáljunk 
• A webshopunkban rendelhető 4.000 termék 98%-át 24 órán belül, raktárról szállítjuk 
• Saját webshoppal és termékbemutató koncepcióval rendelkezünk  
 
Termékeink: fúrástechnika 

• Fémfúrók (HSS-R, G, GS, Co és TiN, Multi Speed, készletek, marók stb.) 
• Menetszerszámok (HSS-G, -Co, kézi és gépi menetfúrók és -metszők, stb.) 
• Kőzetfúrók (SDS kő- csempe- és kerámiafúrók, tokmányok, vésők stb.) 
• Famegmunkálók (gerendafúrók, Forstner fúrók, faipari marók stb.)  
 
Termékeink: vágástechnika 

• Vágó és tisztítótárcsák, fémhez és nemesacélhoz 
• Gyémánttárcsák fémhez, aszfalthoz, betonhoz és kőhöz 
 
Termékeink: csiszolástechnika 

• Lamellás csiszolótányérok, fibertárcsák 
• Csiszolókorongok és szalagok, csapos csiszolók  
• Gumi és műanyag ZEC felfogótányérok 
• Fazékkövek, szerszám- és kézi kefék 
 
Termékeink: fűrészek 

• Szúró- és orrfűrészlapok 
• Körfűrészlapok, HSS-Co lyukfűrészek, koronafúrók, készletek 
• TCT fűrészlapok mindenfajta fához, készletek 
 
Termékeink: kéziszerszámok 

• Csavarhúzók, racsnis szárak, adapterek, Supra TiN bitkészletek, behajtók stb. 
• Kések és pengék széles választéka 
• Szerszámosdoboz stb. 
 
 
                                            Viszonteladókat keresünk Romániában! 
 
Abraboro Kft. 
H-2000 Szentendre, Galamb József u. 5.  (T.: +36 26 920 930) 
Kontakt: Ujvári Zoltán – Kereskedelmi Vezető, T.: +36 20 294 3510; email: zoltan.ujvari@abraboro.hu) 

 

                                       Látogasson el honlapunkra: www.abraboro.hu 



 

 

 
 
 
 
Company  

• Abraboro Kft.: manufacturer of premium quality, professional power tools accessories 
• Founded in 1996 with German family ownership, registered trademark since 2005 
• A leading distributor in Hungary, double digit growth by selling products with the Abraboro brand 
• Our products are of European origin or from our own Asian manufacturing plants 
• Abraboro has been certified DIN ISO 9001:2015 since 2004 
• We have our new, fully owned facilities near Budapest with a 2.000m2 warehouse 
 
Marketing 

• We are committed to offer special sizes and versions of our products beyond our regular portfolio 
• 98% of our 4.000 products on our website is quaranteed for delivery to customers within 24 hours 
• We have our own webshop and display concept  
 
Products: Drilling technology 

• Metal drills (HSS-R, G, GS, Co and TiN, Multi Speed, sets, burrs etc.) 
• Thread bits (HSS-G, -Co, manual and machine taps, dies etc.) 
• Concrete drills (stone-, tile- and ceramics, chucks, chisels, etc.) 
• Wood drill bits (Auger drills, Forstner and router bits, etc.)  
 
Products: Cutting technology 

• Cutting and cleaning discs for metal and inox 
• Diamond discs for metal, asphalt, concrete and stone 
 
Products: Grinding and sanding 

• Flap discs and polishing wheels 
• Abrasive discs and belts, coated abrasives  
• Rubber and plastic ZEC backing pads 
• Grinding cups, brushes, hand pads and rolls 
 
Products: Saws 

• Jigsaw blades, reciprocating saw blades 
• Circular saw blades, HSS-Co hole saws, accessories, sets 
• TCT universal saw blades and sets 
 
Products: Other handtools 

• Screwdrivers, bits, ratches, adapters, holders, Supra TiN bit sets 
• Cutters and snap-off blades 
• Toolbox etc. 
 
 
                                       We look for retailers and distributors in Romania! 
 
Abraboro Kft. 
H-2000 Szentendre, Galamb József u. 5.  (T.: +36 26 920 930) 
Contact: Ujvári Zoltán – Director of Sales (EN and HU, T.: +36 20 294 3510; zoltan.ujvari@abraboro.hu) 

 

                                                Visit our website: www.abraboro.hu 


