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Vážení zákazníci a obchodní partneri,
Ďakujeme Vám za prejavenú dôveru v minulom roku a do nového roka Vám prajeme pevné zdravie,
šťastie a veľa pracovných aj osobných úspechov. Tešíme sa na spoluprácu v roku 2020!

NOVINKY OD NAŠICH PARTNEROV

Predstavujeme Vám prvú inštaláciu plynového teplovzdušného generátora pre špecializovanú strojársku
výrobu spoločnosti MSM Group v Dubnici nad Váhom. Teší nás zavedenie generátora ADRIAN- AIR MID
s výkonom do 500 kW s dvojstupňovým horákom, ktorým sa zabezpečilo nielen úsporné ale najmä
efektívne vykurovanie priestorov v spojení s ekonomickým vetraním a ventiláciou. Komplexný systém
vzduchotechnických rozvodov so všetkými bezpečnostnými prvkami je neoddeliteľnou súčasťou
zabezpečenia komfortu v priestore. Pozrite si uvedenie výrobku do prevádzky. Určite Vás zaujmú
kompaktné rozmery a najmä vysoká účinnosť a moderný dizajn.
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ADRIAN SMART

Využili ste počas Vianočných sviatkov zapínanie svetelnej výzdoby na diaľku? Stačilo iba wi-fi a
ADRIAN_Smart sa postaral o všetko. Dokonca aj počas vašej lyžovačky. Ak nie, pozrite si našu
ponuku na ovládanie vašich elektrických spotrebičov na diaľku.

e-shop

ZMENA V SORTIMENTE

Na úvod roku 2020 by sme chceli našich zákazníkov a partnerov informovať, že plynová dverná
clona ADRIAN-AIR AXC 35 nebude od februára tohto roku dostupná. Predaj ADRIAN AIR AXC
výkonovej rady 45 kW s prietokom vzduchu 5000 m3/h stále pokračuje. Veľkej obľube sa tešia aj

elektrické a teplovodné clony GUARD a priemyselné clony GUARD PRO, ktoré nájdete na našom
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e-shope.

MISIA Z TATARSTANU

Dňa 11. decembra sa konalo Obchodné fórum Slovensko- Tatarstan 2019 v Kongresovej sále
MZVEZ SR v Bratislave. Celé podujatie sa uskutočnilo za účasti prezidenta Tatárskej republiky,
Rustama N. Minnichanova a štátneho tajomníka MZVEZ SR Lukáša Parízka. Súčasťou programu
boli aj B2B rokovania medzi ruskými spoločnosťami z Tatárskej republiky a spoločnosťami zo
Slovenska. Počas Obchodného fóra bola podpísaná dohoda medzi SARIO (Slovenská agentúra
pre rozvoj investícií a obchodu) a AIR, Tatarstan ako aj SOPK a Obchodnou a priemyselnou
komorou Tatarstanu.

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.
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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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