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NOVÝ CENNÍK NA NÁHRADNÉ DIELY

Informujeme našich zákazníkov a obchodných partnerov, že do platnosti vstúpil nový cenník
náhradných dielov spoločnosti ADRIAN GROUP na rok 2020. Majte vždy aktuálne informácie a
vyžiadajte si ho hneď tu.

PREDSTAVUJEME NOVÝ PROJEKT

Predstavujeme nový projekt rekonštrukcie energetického systému „Plynové vykurovanie
supermarketu dieselového stavebného zboru“ v zariadení Kolomensky Zavod v Kolomne v
Moskovskom regióne. Zámerom projektu bolo zníženie spotreby energií pre dané objekty.
Inštaláciou 17 kusov tmavých plynových infražiaričov ADRIAN- RAD AA501 sme vyriešili potrebu
tepla pre halu výrobného závodu. Teplovzdušný generátor ADRIAN- AIR MID2690 B zabezpečuje
ventiláciu a kompenzuje straty vzduchu spaľovaním. 6 kusov destratifikátorov Hercules H63
dodatočne znižuje energetickú náročnosť systému a zvyšuje dosahované úspory. Súčasťou

projektu bol dôsledný audit mikroklimatických podmienok v objekte a sledovanie spotreby nového
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energetického systému pre účely vyhodnotenia.
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MISIA MVK KAZACHSTAN

Zúčastnili sme sa 8. zasadnutia Medzivládnej komisie pre hospodársku a vedecko-technickú
spoluprácu medzi Slovenskou republikou a republikou Kazachstan, ktoré sa konalo v Nur-Sultane
21. – 22. januára 2020 za účasti 62-člennej slovenskej delegácie vedenej štátnym tajomníkom
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky Vojtechom Ferenczom. Súčasťou zasadnutia
Komisie bol aj okrúhly stôl a B2B rokovania slovenských a kazachstanských firiem, ktoré
pripravila agentúra SARIO v spolupráci so svojím partnerom Kazakh Invest. ADRIAN GROUP
s.r.o. podpísala trojstrannú dohodu s Inštitútom rozvoja energošetrenia a spoločnosťou Market

Solutions. Ďakujeme organizátorom za výborné podujatie a domácim za teplé prijatie a

Subscribe

Past Issues

pohostinnosť.
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STRETNUTIE KRYM

Dňa 22.1.2020 sa v priestoroch Ruského centra vedy a kultúry v Bratislave sa konalo podujatie
organizované Veľvyslanectvom Ruskej federácie v Slovenskej republike. Účelom bola prezentácia
investično-obchodného potenciálu republiky Krym. ADRIAN GROUP si tak overil možnosť
uplatnenia svojich technológií a technických riešení v tomto regióne.

NAPÍSALI O NÁS

Pozrite si najnovší článok o produktoch ADRIAN GROUP s. r. o. v časopise S.O.K. Ústrednou
témou záujmu redaktorov a čitateľov je opäť vykurovanie plynovými infražiaričmi. Článok
vyzdvihuje ich nezastupiteľnú úlohu a popularitu pri vykurovaní najmä veľkoobjemových
a predovšetkým vysokých priestorov. Samozrejme sa nezabudlo ani na technické hľadisko
zariadení. Jedná sa o moderné výrobky zodpovedajúce požiadavkám trhu s vysokou účinnosťou.
Správna montáž a servis zaručujú dlhú životnosť a zachovanie prevádzkových vlastností
zariadení ADRIAN GROUP.
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POZÝVAME VÁS

Vážení zákazníci, Vážení obchodní partneri,
spoločnosť ADRIAN GROUP s.r.o. Vás srdečne pozýva na 24. ročník medzinárodnej výstavy
Aquatherm Moskva 2020, ktorá sa uskutoční vo výstavnom centre Crocus Expo v Moskve v
dňoch 11. – 14. 2. 2020.
Radi Vás privítame v našom stánku С1059, pavilón 3, hala 15.
Neváhajte využiť náš promokód, ktorý Vám umožní získať bezplatný e-lístok na vstup počas
všetkých výstavných dní: atm20eRNPR
Tešíme sa na stretnutie s Vami!
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