
 

APRÍL 2015 View this email in your browser  

 

 

 

 

 

 

NOVINKA ADRIAN® 

Ako iste viete, ADRIAN® to nie je iba vykurovanie, a teraz už aj chladenie, priemyselných hál 

a veľkoobjemových priestorov. V našom sortimente je množstvo zaujímavých produktov. Dnes Vám 

predstavíme terasový plynový infražiarič ADRIAN-RAD® PH, ktorý sme úspešne dodali do priestorov 

exteriérovej terasy priamo na námestí Banskej Bystrice.  Pre viac informácií čítajte ďalej 

  

https://us7.campaign-archive.com/?e=%5bUNIQID%5d&u=a02bd738b71e41cd160f2daf3&id=9bc36084d8
http://www.adriangroup.sk/novinky/article/118/novinka-adrian


  

 

 

RADÍME VÁM 

Pokračujeme v našej novej rubrike, ktorej témou sú odborné a profesionálne rady našim partnerom. Veríme, 

že nás sami budete zásobovať podnetmi na nové príspevky. 

V tomto videu si ukážeme kontrolu a nastavenie tlaku plynu  na infražiaričoch ADRIAN-RAD® Pozrite si 

náš video návod, ako to spraviť rýchlo a ľahko.  

 

 

TECHNICKĚ ŠKOLENIE  V BANSKEJ BYSTRICI 

Spoločnosť ADRIAN GROUP s.r.o. zorganizovala v dňoch 27. - 29. 4. 2015 technické školenie pre záujemcov 

z Kazachstanu v Banskej Bystrici. 

http://www.adriangroup.sk/videa


 

  

 

 

PREZENTÁCIA EVAPORIZAČNÉHO CHLADENIA PROJEKTANTOM POKRAČUJE 

15.4.2015 v Prešove a 16.4.2015 v Poprade sa spoločnosť ADRIAN GROUP zúčastnila Prezentačných dní 

ASICE. Do programu prednášok sme opäť zaradili našu novinku ADRIAN-AIR® EV. Evaporizačná jednotka 

je ekologické a veľmi ekonomické riešenie chladenia pre veľkoobjemové priestory. Všetkým, ktorí sa prišli 

pozrieť ďakujeme za účasť a tešíme sa na spoluprácu. Pre Vás, ktorí ste nemohli prísť, pozrite si našu 

prezentáciu tu. 

 

  

 

STRETNUTIE S ČÍNSKOU DELEGÁCIOU 

  

https://gallery.mailchimp.com/a02bd738b71e41cd160f2daf3/files/EVAPORIZA_N_CHLADENIE_upr_SK.pptx


 

Dňa 7. 4. 2015 sa  zástupca spoločnosti ADRIAN GROUP s.r.o.  zúčastnil  na stretnutí s čínskou delegáciou 

z mestá Lang Fang, ktorá sa uskutočnila  v Bratislave. Stretnutie zorganizovala  Slovenská agentúra pre 

rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v spolupráci s čínskou asociáciou International Green Economy 

Association (IGEA). 

 

 

 

 

 

POZÝVAME VÁS 

 

 

Vážení zákazníci, Vážení obchodní partneri, 

spoločnosť ADRIAN GROUP s.r.o. Vás srdečne pozýva na 

59. ročník medzinárodného technického fóra  

Beogradski Sajam Tehnike, 

  ktoré sa uskutoční v dňoch 11. - 15. 5. 2015 v Belehrade.  

Tešíme sa na stretnutie s Vami! 

 

 

 

Vážení zákazníci, Vážení obchodní partneri, 

spoločnosť ADRIAN GROUP s.r.o. Vás srdečne pozýva 

http://tehnika.talkb2b.net/sr/members/show_all


 

na 17. ročník medzinárodnej výstavy Aqua-Therm Kyjev, 

ktorá sa uskutoční  v medzinárodnom výstavnom centre v Kyjeve v dňoch 12.-15. 05. 2015.  

Radi Vás privítame v našom stánku 3-T-11, pavilón 3. 

Tešíme sa na stretnutie s Vami!    
 

 

  

 

 

 

http://aquatherm-expo.com/kyiv/Home.aspx?viewmode=2&lang=uk-UA



