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INOX = AL + VÝNIMOČNÁ AKCIA

Prečo by Vianoce nemohli prísť skôr. S aktuálnou vykurovacou sezónou sme si pre Vás pripravili
výnimočnú akciu. Všetky modely tmavých plynových infražiaričov v nerezovom vyhotovení za
cenu lešteného pohliníkovaného plechu. Ušetrite a nakúpte nové spotrebiče v novom
šate. Výhodou je väčší efekt sálania za nižšiu cenu. Akcia trvá na všetky objednávky potvrdené
do 31.12. 2020.

TEPLO AJ NA TERASE

ADRIAN GROUP Vám ponúka profesionálne riešenia na vykurovanie vašej vonkajšej terasy.
Zákazníci prídu iba tam, kde majú zaručený komfort. Keď sa s Vami počasie nemazná, ohrev
vonkajších priestorov je možné účinne zabezpečiť len pomocou špeciálnych výkonných
infražiaričov. Plynové infražiariče sú úspornejšie na prevádzku a elektrické sú menej náročné na
inštaláciu a montáž. Infražiariče sa používajú v prevádzkach verejného stravovania, ale aj
na domácich terasách. Je dôležité vybrať správne technické riešenie pre váš priestor. Predídete
nepríjemnostiam ako sú lokálne prehrievanie alebo studené zóny. Využite naše bezplatné
poradenstvo tu.
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DEKONTAMINÁCIA VZDUCHU

Vývoj udalostí v súvislosti s COVID-19 prináša nové situácie. Potreba chrániť seba a svojich
blízkych je prirodzená doma aj v práci. BEEWAIR má čoraz viac užívateľov a uplatňuje sa vo

všetkých sférach života. Okrem prvej línie a zdravotníctva je veľmi populárny aj v pracovnom

Subscribe

Past Issues

Translate

prostredí. Tak napríklad aj náš stály zákazník SMZ, Jelšava používa dekontaminátor vo
svojich kancelárskych priestoroch a rokovacích miestnostiach. Zariadenie ničí nielen molekuly

vírusov, baktérií a iných organických škodlivín. Účinne likviduje aj chemické zlúčeniny, výpary
a pachy.

VÝVOJ DEKONTAMINAČNÝCH ZARIADENÍ NA SLOVENSKU

Prodekan Strojníckej fakulty Technickej Univerzity v Košiciach Ján Kráľ predstavuje zámer
spoločnej výroby s francúzskymi partnermi nových čistiacich jednotiek, ktoré budú mať väčší
výkon a možnosť umiestnenia priamo do vzduchotechnických rozvodov.

Subscribe

Past Issues

Translate

Copyright © ADRIAN GROUP s.r.o. 2020
Our mailing address is:
adrian@adrian.sk
Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

This email was sent to <<Email>>
why did I get this? unsubscribe from this list update subscription preferences
ADRIAN GROUP s.r.o. · Lazovná 53 · Banská Bystrica 974 01 · Slovakia

