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NOVINKY OD NAŠICH PARTNEROV

Zaujímavá inštalácia pribudla priamo v okolí Banskej Bystrice. Spoločnosť AMARI BANERO,
Vlkanová, zameraná na dodávky a služby v oblasti hutných materiálov, si vybrala na
vykurovanie naše plynové infražiariče ADRIAN-RAD AA502. Nebolo by na tom nič zvláštne, keby
odvody spalín neboli zmontované novým, úplne netradičným spôsobom. A síce pomocou držiakov
sálavých rúr! Za 27 rokov sme už videli kadečo, ale toto prekvapivé riešenie z dielne našej
partnerskej montážnej firmy PEPA s.r.o. vidíme prvýkrát. A prečo nie? Koniec koncov priemer
sálavej rúry a odvodu spalín je rovnaký. Stačilo pár štandardných a bežne
dostupných držiakov sálavých rúr navyše a úsmevná inovácia je na svete!

VÝMENA STARÝCH ŽIARIČOV ZA NOVÉ

Ďalší dôvod na úsmev nám pripravil náš partner z Kazachstanu. Firma Market Solutions má práve
plné ruky práce s výmenou starých konkurenčných žiaričov za naše novučké, pekné a výkonné.
Vďaka tomu zákazník získa komfortný a veľmi úsporný tepelný režim a zároveň vyrieši svoj
technický problém s poruchami, keďže naše spotrebiče dlhodobo patria medzi tie spoľahlivejšie.
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NOVINKY OD NAŠICH PARTNEROV V ZAHRANIČÍ

A teraz vážne. Novú etapu vo vykurovaní objektov fabriky Kolomna dokončuje náš ruský partner
spoločnosť GeLiOs, Voronež. Rekonštrukcia bola započatá pred dvomi rokmi a je realizovaná na
fázy. Vyzerá, že klient je spokojný a plánuje aj ďalej využívať široké portfólio našich produktov či
už na kúrenie, vetranie, alebo aj na technologický účel. Ďakujeme!
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NOVÁ TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA BEEWAIR A CERTIFIKÁT CE

Uvažujete nad kúpou dekontaminačnej jednotky Beewair, ale stále vám chýbajú informácie?
Vypýtajte si ich od nás! Práve sme dokončili nové aktuálne technické podmienky
a manuál. Beewair na Slovensku a v okolitých štátoch začína byť čoraz viac žiadaný. Dôvod je
jednoduchý – naozaj to funguje! Technológia likviduje bez akéhokoľvek odpadu baktérie, vírusy,
plesne a dokonca aj nepríjemné pachy. Je vhodná do každej prevádzky a domácnosti. Produkt je
dostupný aj na splátky.

Viac informácií

ZIMNÁ ODSTÁVKA

Každé obdobie má svoj začiatok a koniec. A tak sa pomaly blíži ku koncu aj tento neľahký rok
2020. Na zimnú odstávku sa tešíme od 24. 12. 2020. Ako aj na nástup v novom roku 4. 1. 2021.
Výdaj tovaru po inventúre bude možný až po 11. januári 2021.

Prajeme našim zákazníkom a partnerom hlavne veľa veľa zdravia, iba negatívne testovanie
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a iba pozitívne naladenie!
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