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TEXTILNÉ VZDUCHOTECHNICKÉ ROZVODY
Vedeli ste, že u nás si okrem širokého sortimentu spotrebičov môžete vybrať aj rôzne príslušenstvo? Ak sa
jedná o použitie teplovzdušnej techniky v spojení so vzduchotechnickými rozvodmi, obráťte sa na nás.
Spoločnosť ADRIAN GROUP s. r. o. Vám teraz okrem zariadení produkujúcich teplý vzduch k nim ponúka aj
textilné vzduchovody. Prečo? Pretože oproti štandardnému plechovému systému majú mnoho výhod.
Úspora nákladov až 70 %. Montáž či demontáž za zlomok času. Ekologická výroba, použitie i likvidácia.
Kliknite sem pre viac informácií.

RADÍME VÁM
Pokračujeme v našej novej rubrike, ktorej témou sú odborné a profesionálne rady našim partnerom. V
tomto videu si ukážeme ako správne skontrolovať tesnosť plynovej armatúry na teplovzdušných plynových
agregátoch ADRIAN-AIR®, čo je úkon, ktorý je nevyhnutné vykonať po akejkoľvek manipulácii s plynovou
armatúrou. Pozrite si náš video návod, ako to spraviť rýchlo a ľahko.
V prípade, že máte vlastný nápad do našej poradne, prosím napíšte nám.

TECHNICKÉ ŠKOLENIE V BANSKEJ BYSTRICI
Spoločnosť ADRIAN GROUP s.r.o. zorganizovala v Banskej Bystrici v dňoch 24. - 27. 8. 2015 technické
školenie pre záujemcov z Číny. Tešíme sa na spoluprácu a želáme im veľa úspechov.

PODPORUJEME ROZVOJ REGIÓNU
24. 8. 2015 sa konalo zasadnutie predstavenstva Banskobystrickej regionálnej komory SOPK, členom
ktorého je aj spoločnosť ADRIAN GROUP s.r.o. Zasadnutie sa uskutočnilo vo firme SLOVALCO a.s., Žiar nad
Hronom, ktorá je tiež našim zákazníkom. Počas stretnutia boli prerokované dôležité otázky rozvoja nášho
regiónu. Na záver sa uskutočnila prezentácia výrobných priestorov a technologických procesov
spoločnosti.

POZÝVAME VÁS
Vážení zákazníci, Vážení obchodní partneri, spoločnosť ADRIAN GROUP s.r.o. Vás srdečne pozýva na
Medzinárodný strojársky veľtrh MSV Brno, ktoré sa uskutoční v dňoch 14. - 18. 9. 2015 v Brne. Nájdete nás
na spoločnej expozícií slovenských podnikov pod záštitou Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v
pavilóne V na stánku č. 125. Ak si s nami chcete dohodnúť konkrétne stretnutie alebo ohlásiť svoju návštevu
vopred, napíšte nám tu. Tešíme sa na stretnutie s Vami!

PODPORILI SME DOBRÚ VEC
Naša spoločnosť podporila skutočne dobrú vec. 23. 8. 2015 sa uskutočnil už 6. 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 sa chcete dozvedieť viac, pozrite si nasledovné
odkazy:
http://www.leviceonline.sk/kultura/koncerty-a-festivaly/3668-budme-tu-aj-pre-inych
https://www.facebook.com/media/set/set=a.10207476143609857.1073741851.1476413918&type=3
https://www.youtube.com/watch?v=-Uc2MXU2UuE

NOVINKY NAŠICH PARTNEROV
Spoločnosť ADRIAN GROUP s.r.o. 8. septembra 2015 pripravuje v Astane, Kazachstan, seminár zameraný
na aktuálny sortiment spoločnosti. Pozývame celú odbornú verejnosť angažovanú v efektívnych riešeniach
energetických systémov veľkoobjemových objektov a tešíme sa na spoluprácu. Pozvánku nájdete tu.

