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NOVINKA ADRIAN® SEZÓNY 2014-2015 

 

V tomto čísle nášho pravidelného cyklu noviniek ADRIAN® Vám predstavíme ADRIAN-AIR® EV.  ADRIAN-

AIR® EV je evaporizačná jednotka navrhnutá pre chladenie a zvlhčovanie vzduchu v priestore pomocou 

vyparovania, ktoré absorbuje teplo.  Výkon jednotky je 25 kW a prietok vzduchu 18 000 m3/hod. 

Využite výhody ADRIAN-AIR® EV najmä v prípadoch, kde je: 

* vysoká teplota v priestore; 

* nedostatočná izolácia stavebných konštrukcií; 

* nepostačujúca ventilácia; 

* zariadenie alebo technológia generujúca teplo; 

* dym, hmyz, zápach. 

Čítajte ďalej... 

Informácia o technických podmienkach a cene  

 

  

  

 

BILATERÁLNE B2B ROKOVANIA S BIELORUSKÝMI FIRMAMI    

  

11. novembra  2014 sa v Žiline  uskutočnilo stretnutie slovenských a bieloruských  zástupcov firiem,  na 

ktorom sa zúčastnila aj firma ADRIAN GROUP s.r.o.. Podnikateľov privítali:  Ján Mišura - riaditeľ SOPK Žilina, 

Vladimír Serpikov - mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec, Veľvyslanectvo Bieloruskej republiky v SR  a 

https://us7.campaign-archive.com/?e=%5bUNIQID%5d&u=a02bd738b71e41cd160f2daf3&id=39a344639e
https://gallery.mailchimp.com/a02bd738b71e41cd160f2daf3/files/ADRIAN_AIR_EV_SK.pdf
mailto:adrian@adrian.sk?subject=ADRIAN%20AIR%20EV
mailto:adrian@adrian.sk?subject=ADRIAN%20AIR%20EV


 

Sergei Balashchenko - obchodný a ekonomický radca, Veľvyslanectvo Bieloruskej republiky SR.  Následne 

boli zrealizované  rokovania medzi zástupcami slovenských a bieloruských firiem. Rokovaní v Žiline sa 

zúčastnilo celkovo 18 slovenských firiem a 8 bieloruských firiem a inštitúcií. 

 

  

 

  

 

 

PREZENTAČNÉ DNI ASICE 

  

V  dňoch 12. - 13.11.2014 sa v Trnave a Trenčíne  uskutočnili Prezentačné dni ASICE tematicky zamerané 

na „Vykurovanie, klimatizáciu a vzduchotechniku“. Podujatie bolo určené odbornej verejnosti, najmä 

projektantom. Účasť aj záujem zúčastnených bol obrovský. Aj preto sme sa rozhodli v našej účasti na týchto 

podujatiach pokračovať. Budeme Vás ďalej informovať, kde si môžete naše nové prednášky v roku 2015 

vypočuť.   

 

  

 

EXPORTNÉ FÓRUM  2014 — KRAJÍN V4 A RAKÚSKA 

  

Dňa  13.11.2014  sme  sa  zúčastnili Exportného fóra 2014 krajín V4 a Rakúska, ktoré organizovala 

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO). V rámci podujatia sme sa zúčastnili B2B 

rokovaní so zahraničnými spoločnosťami.  Veríme, že s jednotlivými firmami  budeme pokračovať v ďalšej 

spolupráci. 

Viac o Exportnom fóre nájdete tu: 

  

• informácie o podujatí  

http://www.asice.sk/sk/prezentacne-dni/plan-2014
http://www.sario.sk/sk/projekty-podujatia/exportne-forum-2014-krajin-v4-rakuska


 

• správa z podujatia  

 

  

 

 

SPOLUPRÁCA MEDZI SR A UKRAJINOU 

 

24. novembra 2014  sa v Prešove konala  odborná konferencia na tému Možnosti rozvoja hospodárskej 

spolupráce medzi SR a Ukrajinou, na ktorej  sa zúčastnila aj firma ADRIAN GROUP s.r.o. 

Konferenciu  organizovala Prešovská  regionálna  komora SOPK a Ministerstvo  zahraničných vecí a 

európskych záležitostí SR.  Cieľom  konferencie bolo  oboznámiť účastníkov s aktuálnym stavom 

hospodárskej spolupráce medzi SR a Ukrajinou a možnosťami jej ďalšieho vývoja v nadchádzajúcom období. 
  

  

 

 

 

 

AQUA-THERM MOSKVA 2015 

Vážení zákazníci, Vážení obchodní partneri, 

spoločnosť ADRIAN GROUP s.r.o. Vás srdečne pozýva na 19. ročník medzinárodnej výstavy 

Aqua-Therm Moskva 2015, 

ktorá sa uskutoční  vo výstavnom centre Crocus Expo v Moskve 

v dňoch  3. 2. 2015– 6. 2. 2015. 

Radi Vás privítame v našom stánku С125, pavilón 3, hala 15. 

Tešíme sa na stretnutie s Vami!  

http://www.sario.sk/en/news/export-forum-v4-countries-and-austria-november-13-2014
http://www.aquatherm-moscow.ru/en/Exhibitors/456323/ADRIAN-GROUP-sro


  

 

NOVINKY NAŠICH PARTNEROV  

 

Náš dlhoročný partner v Maďarsku FOKOZAT Kft oslávil tohto roku 25 výročie založenia firmy. Gratulujeme 

a ďakujeme za roky úspešnej spolupráce. Pri tejto príležitosti spoločnosť FOKOZAT Kft spustila špeciálnu 

akciu na ADRIAN-RAD® A. Pre viac informácií kontaktuje fokozat@freemail.hu. 

 

  

 

 

 

   

Spoločnosť KIAT LTD  realizuje svoju reklamnú kampaň v dvoch rádiách, a to: «Русское радио», 
«Европа плюс».  Vypočuť si ju môžete: TU.  

  

 

 

 

NAPÍSALI O NÁS 

  

• Novinky AQUA-THERM KYIV 2015 ADRIAN-AIR JET 

• Novinky AQUA-THERM KYIV 2015 - novoročná zľava ADRIAN RAD® A 

• AQUA-THERM KYIV na FACEBOOKU 

 

  

Nezabudnite, zimná odstávka spoločnosti ADRIAN GROUP s. r. o. 
 sa uskutoční v dňoch od 22. 12. 2014 do 6. 1. 2015. 

mailto:fokozat@freemail.hu
http://adriangroup.eu/portals/adriangroup/Newsletter/KIAT_LTD_11_2014.mp3
http://www.aqua-therm.kiev.ua/ru/news?n_id=489
http://aqua-therm.kiev.ua/news?n_id=514
https://www.facebook.com/AquaThermKyiv
http://www.aquatherm-moscow.ru/en/Exhibitors/456323/ADRIAN-GROUP-sro
http://www.fokozat.hu/
http://kiat.kz/


 

 
Ďakujeme za spoluprácu v tomto roku a tešíme sa na ďalšiu v roku 2015. 

 

  

  

 

 

 

 




