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NOVÁ REFERENCIA V AGRO PRIEMYSLE

V spolupráci so spoločnosťou TirPromAutomatika, Tiraspol sme úspešne dokončili inštaláciu
agregátov ADRIAN-AIR AR-T v Moldavsku pre zákazníka Funny Pig, ktorý sa zaoberá chovom
ošípaných progresívnou metódou. Agregáty sa umiestnili mimo vykurovací priestor. Neobmedzili
sme tak vnútorný priestor a dispozíciu, celá plynoinštalácia ostala na vonkajšej strane
a akýkoľvek zásah do zariadenia alebo servis je možné spraviť v exteriéri bez toho, aby cudzia
osoba musela vstúpiť do priestoru ošipárne. Všetky funkčné a bezpečnostné prvky zariadení
ostávajú mimo agresívne prostredie s obsahom čpavku, čo zvyšuje životnosť a bezpečnosť
vykurovacích systémov. Zároveň tak máme jednoduchý prístup k nasávanému vonkajšiemu
vzduchu, ktorý môžeme použiť pre výmenu vzduchu a ventiláciu.

NOVÝ CENNÍK SONNIGER

Informujeme našich zákazníkov, že vyšiel nový cenník na zariadenia SONNIGER na rok 2020.
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Požiadať oň môžete hneď tu. Informujte sa o najnovších novinkách a Vašich zľavách. Tovar je
priebežne skladom a dostupný aj cez e-shop.

e- shop

ANIMAČNÉ VIDEO ADRIAN GROUP

Pozrite si prezentáciu ADRIAN GROUP v netradičnej a nápaditej forme. Veselé video vystihuje
našu snahu prinášať Vám stále nové úspešné riešenia v energetike.

AQUATHERM MOSKVA 2020

Naša spoločnosť v dňoch od 11. - 14. 2. 2020 vystavovala a prezentovala svoj program na 24.
Medzinárodnej výstave Aquatherm Moskva 2020. Hlavným lákadlom bol prototyp svetlého
infražiariča ADRIAN-RAD CR24. Po minulých ročníkoch zameraných na komplexnosť
energetických systémov a možností riadenia a regulácie sme sa opäť sústredili na sálavé
vykurovanie a jeho prednosti a úspory. Potešilo nás, že výrobky ADRIAN GROUP sú stále
žiadané aj v zahraničí. Ďakujeme všetkým návštevníkom a partnerom za návštevu a tešíme sa na
ďalšiu spoluprácu.
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POZVÁNKA

Dňa 31. 3. 2020 v priestoroch našej spoločnosti ADRIAN GROUP organizujeme Deň otvorených
dverí. K dispozícii bude evaporačná chladiaca jednotka ADRIAN-AIR EV ako aj jej menšia
mobilná verzia ADRIAN-AIR EV 8000. Obe zariadenia s úsporným chladením na prírodnej báze
odparovania vody sú reálne nainštalované v našej výrobnej hale. Budete mať možnosť zoznámiť
sa aj so sortimentom značky SONNIGER. Teplovodné jednotky a dverné clony studené, elektrické
a teplovodné, určené pre menšie prevádzky aj veľké priemyselné brány. Radi Vám povieme
o novinkách aj v sortimente plynových infražiaričov a teplovzdušnej techniky. Technici ADRIAN
GROUP Vám radi odpovedia na všetky Vaše otázky.
V prípade záujmu nás prosím informujte tu. V prípade, že Vám uvedený termín nevyhovuje, ozvite
sa nám a my si radi s Vami dohodneme individuálne stretnutie. Tešíme na stretnutie s Vami.
Termín konania sa môže zmeniť.
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