Subscribe

Past Issues

Máj 2020

Translate

View this email in your
browser

DEKONTÁMINACIA VZDUCHU NA SPLÁTKY

Chceli by ste mať istotu, že vzduch ktorý dýchate, je zaručene čistý, bez vírusov, baktérií a
alergénov? Myslíte si, že profesionálna technológia dekontaminácie je pre Vás nedostupná, lebo
je príliš drahá? Máme pre Vás dobrú správu! Patentovaná technológia čistenia vzduchu
BEEWAIR teraz aj na splátky až do 60 mesiacov! Nákup na splátky umožní každej prevádzke
a každej domácnosti zabezpečiť vzduch vo svojom okolí proti vírusom, baktériám a iným
nebezpečným látkam pre seba, svojich najbližších, či svojich zákazníkov! Viac informácií tu.

BEZPLATNÝ WEBINÁR O ČISTENÍ VZDUCHU TECHNOLÓGIOU BEEWAIR

S postupným uvoľňovaním opatrení proti šíreniu COVID-19 je potrebné dbať o zabezpečenie
vhodných podmienok pre vašich klientov a zamestnancov. Chcete vedieť ako jednoducho
garantovať Čistý vzduch vo svojom okolí? Už ste počuli o patentovanej technológii čistenia
vzduchu BEEWAIR, ale stále neviete ako to funguje? Na tieto aj iné otázky odpovieme Vám na
webinári, ktorý sme pripravili 14. 5. 2020 o 11:00. V prípade, že máte záujem dozvedieť sa viac,
pošlite nám svoje meno a e-mail sem. My Vám zašleme podrobnosti o prihlásení. Všetci
registrovaní účastníci webinára získajú nárok na zľavu 5%, ktorú si budú môcť uplatniť na svoj
nákup do 12. 6. 2020.
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VÝROBA V PLNOM PRÚDE

Ani aktuálna pandémia a ani následné opatrenia neohrozili ponuku značky ADRIAN
a SONNIGER. Spoločnými silami sme aj v časoch obmedzení dokázali zásobovať našich
zákazníkov a pokračujeme v tom aj naďalej. Kým ADRIAN GROUP v Banskej Bystrici
zabezpečoval existujúce kapacity, výroba SONNIGER posilnila automatizáciu. Všetko úsilie bolo
nasmerované do plynulosti dodávok pre Vás. Pozrite si nové video produkcie teplovodných
jednotiek a dverných clôn.

TESTUJEME ADRIAN-AIR EV18 S UV TECHNOLÓGIOU

Život po pandémii už nikdy nebude ako pred tým. Aj my v ADRIAN GROUP sa snažíme
prispôsobovať štandardné technológie požiadavkám zvýšenej odolnosti voči patogénom
a choroboplodným zárodkom. Naše adiabatické chladiace jednotky ADRIAN-AIR EV18 plánujeme
vybaviť sterilizátormi na úpravu vody, ktoré využívajú UV-C svetlo. Dezinfekcia UV-C lúčmi je
spoľahlivá a rýchla metóda dezinfekcie vody bez použitia teploty a chemikálií. Sterilizátor veľmi
efektívne odstraňuje zákaly spôsobené drobnou riasou alebo baktériami, ničí choroboplodné
zárodky vo vode, čím sa predchádza výskytu chorôb. Vďaka čisto fyzikálnemu pôsobeniu
(ultrafialové svetlo) nezaťažuje vodu chémiou. Veľkou výhodou je, že sterilizácia UV-C lúčmi
nemení chemické zloženie vody. Sterilizátor sa bude dať namontovať aj dodatočne na už
inštalované zariadenie. O cene produktu a inštalácii Vás budeme informovať čo najskôr.
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ÚPRAVA CENNÍKA SLUŽIEB

Aktualizovali sme pre Vás cenník služieb. Máj je ideálny čas na servis Vašich spotrebičov po
vykurovacej sezóne. Ak požadujete kvalitu, objednajte si servis priamo od výrobcu. V tomto
období sa už pripravujú na prevádzku aj chladiace jednotky. Evaporácia vyžaduje pravidelné
čistenie, aby bol chladiaci efekt maximálny a dodávaný vzduch čo najčistejší. Dohodnite si termín
a my sa Vám o Váš adiabatický systém chladenia profesionálne postaráme. Kontaktujte nášho
odborného špecialistu Martina na servis a montáž na čísle +421 948 223 375 alebo na mail:
servis@adrian.sk
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WEBINÁR S A-SICE

Prvá skúsenosť s on-line konferenciou pre projektantov A-sice dopadla na výbornú. Osobný
kontakt, ktorý nám tak dlho chýbal, sme si mohli vynahradiť aspoň prezentáciou našich produktov
a služieb v on-line priestore.
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