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EVAPORÁCIA + UV-C LAMPA = MAXIMÁLNE BEZPEČIE

Inovatívne riešenie aplikácie sterilizátora pre evaporačné jednotky bolo potvrdené a preukázalo
sa ako veľmi účinné. S minimálnou investíciou môžete maximálne zvýšiť svoju ochranu. Dýchajte
zaručene čistý vzduch z adiabatického chladenia. Chráňte sa proti riasam, baktériám a iným
nebezpečným látkam typickým pre tzv. zelenú vodu.
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DVERNÉ CLONY ZNIŽUJÚ NÁKLADY NA VYKUROVANIE A CHLADENIE

Dverné clony preukázateľne znižujú energetické straty objektu. Udržujú vnútorný energeticky
zabezpečený vzduch vo vnútri a vonkajší vzduch mimo priestor. Predstavujú tak
dodatočné úspory na vykurovaní, ale aj na chladení a chránia efektívnosť prevádzkových
nákladov, vložených do komfortu v objekte. Pozrite si najnovšiu inštaláciu teplovodných clôn
v ADIENT SLOVAKIA. Vo vykurovacej sezóne sú napájané z existujúcej kotolne, ktorá prešla
rekonštrukciou. V lete budú prevádzkované bez vykurovania a budú tak vytvárať prirodzenú
a účinnú bariéru vzduchu.

VÝRAZNÉ ZNÍŽENIE CIEN NA ELEKTRICKÝ SORTIMENT

S okamžitou platnosťou sme znížili ceny na elektrické sálavé žiariče ADRIAN-RAD typ Q. Dobrou
správou je opätovné zaradenie žiaričov ADRIAN-RAD typ P do katalógu. A za výborné ceny!
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DEKONTAMINÁCIA BEEWAIR V TERÉNE – UŽ AJ NA SPLÁTKY

Postupné uvoľňovanie režimu opatrení umožnilo aj konanie prvého seminára SOPK. Okrem
odstupov, dezinfekcie a povinných rúšok sme naším BEEWAIR posunuli bezpečnosť na najvyššiu
úroveň. Profesionálna technológia sa postarala o dekontamináciu vzduchu a garantované
zničenie škodlivých a nebezpečných látok. Nákup BEEWAIR na splátky reálne sprístupnil
špičkovú patentovanú technológiu každému. Absolútna voľnosť pri návrhu splátkového kalendára,
ľubovoľná akontácia a voliteľná doba splácania. Čistý vzduch si tak dnes môže dovoliť každý.
Buďte v bezpečí. Chráňte seba a svojich najbližších, doma aj v práci, laboratórne overenou
technológiou len za pár EUR mesačne.
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NOVÁ INICIATÍVA NA PODPORU DOMÁCEHO TRHU

Spoločnosť ADRIAN GROUP podporila iniciatívu Som BYSTRÝčan a preto nakupujem tu! V tejto
dobe, kedy boli mesiace zavreté prevádzky kvôli karanténe spojenej s koronavírusom, sme si
vedomí toho, že si musíme v našom meste a okrese navzájom pomáhať a podporiť náš lokálny
trh, ktorý je kvalitný a dostupný ľuďom.
https://www.ta3.com/clanok/1185004/bystricania-bojuju-proti-krize-podporuju-lokalnychpodnikatelov.html
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