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CHLADENIE NIE JE URČENÉ IBA NA LETO

Napriek tomu, že téma chladenia sa sústreďuje na obdobie leta, existuje množstvo zákazníkov,
ktorí majú problém s vysokou teplotou v priestore počas celého roka. Rovnako, ako spoločnosť
REUTTER SK, Myjava, Slovensko, kde pracovné prostredie zaťažujú technológie vstrekolisov
a nimi emitované teplo. Takíto zákazníci dokážu skutočne oceniť prírodné chladenie bez freónov
s minimálnymi nákladmi na prevádzku, pretože evaporačné jednotky prevádzkujú počas celého
roka s výnimkou zimných mesiacov.

CERTIFIKÁCIA EAC POČAS PANDÉMIE
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našich výrobkov pre krajiny colnej únie prebehla v úplnom on-line režime. Rusko,
Kazachstan, Bielorusko stále patria do rizikovej zóny, a tak nás nemohol navštíviť
žiadny certifikačný expert. Napriek tomu sme zvládli náročný on-line audit, komplikovaný výber
a vývoz vzoriek a teraz máme plnú sadu certifikátov platných do roku 2025. Môžeme
exportovať naše produkty pre vykurovanie a vetranie veľkých hál do tretích krajín.
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PREZENTAČNÉ DNI A-SICE

ADRIAN GROUP sa 9. 9. 2020 v Bratislave a 11. 9. 2020 v Žiline zúčastnil Prezentačných dní
ASICE. Predstavili sme novinky vo vykurovaní, chladení a ventilácii, doplnili informácie
k plynovým spotrebičom z rady ERP, ukázali novú generáciu teplovodných jednotiek HEATER
ONE a povedali o možnostiach v riadiacich systémoch. Nasledovať budú ďalšie
prezentácie. Dátumy a mestá zverejníme už čoskoro. Sledujte náš web a udalosti na
Facebooku. Radi Vám zabezpečíme bezplatnú pozvánku.

SKLAD NÁHRADNÝCH DIELOV NA UKRAJINE

Oznamujeme našim ukrajinským zákazníkom, že sklad náhradných dielov je premiestnený
do Kyjeva. Kontakt na zakúpenie je na našej web stránke. Radi Vám poskytneme technickú
podporu a poradenstvo pri vašom pravidelnom servise, definovaní prípadnej poruchy
a náhradných dielov, potrebných na jej odstránenie. Kontaktujte nás na adrian@adrian.sk

Subscribe

Past Issues

Translate

AUDIT ISO 9001:2015
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v ADRIAN GROUP kladieme veľký dôraz na systém kvality podľa ISO 9001:2015. Práve
sme úspešne absolvovali pravidelný audit podľa nových noriem.

NAMIESTO PRÁZDNIN MAXIMÁLNY VÝKON AJ V LETE

Dobehnúť stratené kvôli koronakríze nie je ľahká úloha. ADRIAN GROUP tu bol pre Vás počas
celého leta a vyplatilo sa. Naši partneri ocenili toto úsilie objednávkami a spolu sme dodali
konečným zákazníkom kvalitné riešenia a kvalitné produkty. Pozrite si aktuálne zábery z výroby.
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