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NOVÁ VYKUROVACIA SEZÓNA
KLOPE NA DVERE
S vykurovacím systémom ADRIAN® v
zime zaručene nezmrznete!!! Pripravte
sa na zimu poriadne - vyplňte dotazník
na výpočet, na základe ktorého Vám
naši technickí špecialisti navrhnú
vhodné vykurovacie zariadenia!

NOVINKA ADRIAN®
Už sme vám predstavili nové riadiace systémy MULTI-RAD WEB a PLUS, kondenzačné
jednotky ADRIAN-AIR® AR-T, určené do vonkajšieho prostredia, a plynové gamatky, ktoré
Vám
v tejto
sezóne
ponúkame
so
zaujímavými
cenami.
Dnes Vám povieme viac o kotlovej technike ADRIAN® RBI. Viac ako 20 rokov všetci poznáte
ADRIAN GROUP ako spoľahlivého dodávateľa kvalitných technológií a výnimočných
výrobkov
v oblasti
sálavých
infražiaričov
a teplovzdušnej
techniky
so
zameraním najmä na priemyselné haly a veľkoobjemové priestory. Týmto sa naše možnosti
rozširujú aj o návrhy a realizácie energetických systémov pre administratívne objekty, resp.
iné projekty so zameraním na vodu. Predstavujeme vám kotly ADRIAN® RBI FUTERA
III a ADRIAN® RBI DOMINATOR jedinečné konštrukciou výmenníkov a horákov, ako aj
výnimočnými technickými a prevádzkovými parametrami. Viac...

TECHNICKÉ ŠKOLENIE V RUSKU
ADRIAN GROUP s.r.o. plánuje technické školenie v Rusku, ktoré sa uskutoční 16.
- 17.09.2014 vo Voroneži. Program

Vážení zákazníci, Vážení obchodní partneri,
spoločnosť ADRIAN GROUP s.r.o. Vás srdečne pozýva na
6. ročník medzinárodnej výstavy
World of Metal - 2014,
ktorá sa uskutoční vo výstavnom centre BelExpo, Minsk
v dňoch 16. - 18.09.2014.
Radi Vás privítame v stánku Slovenskej republiky.
Tešíme sa na stretnutie s Vami!
Viac

PREDNÁŠKA ADRIAN GROUP s. r. o.

Naša spoločnosť sa najbližšie predstaví na prezentačných dňoch ASICE 10. 9. 2014
v Košiciach. Zameranie podujatia je na tému Vykurovanie, klimatizácia a vzduchotechnika.
My túto príležitosť využijeme na informovanie o novinkách v našej ponuke produktov
ADRIAN®, ktoré sme pre vás pripravili na sezónu 2014/2015. Pre bližšie informácie
kliknite tu.

NOVINKY NAŠICH PARTNEROV
Spoločnosť OOO GeLiOs, úspešne
dokončila montáž teplovzdušného
generátora ADRIAN-AIR MID2550B vo
Voroneži, RF. Video

NAPÍSALI O NÁS
Internetový technický magazín С.О.К. pravidelne publikuje informácie zo sveta našich
technických noviniek. Viac...

PODPORILI SME DOBRÚ VEC
Naša spoločnosť podporila skutočne dobrú vec. 17. 8. 2014 sa uskutočnil už 5. ročník
výnimočnej akcie pod názvom OSMIDIV. Vďaka organizátorom sa opäť podarilo
zorganizovať krásne a pestré zážitky pre mentálne a zdravotne postihnuté deti a klientov zo
zariadení domovov sociálnych služieb zo stredného Slovenska. Sme radi, že sme dostali
možnosť prispieť. Ak chcete vedieť viac, pozrite si viac.
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