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ROK 2016!
V mene celého kolektívu ADRIAN GROUP s. r. o. Vám ďakujeme za priazeň a spoluprácu v roku 2015.
S koncom sviatočných dní začína nový rok. Aj v ňom Vám prinesieme novinky z našej produkcie, inovácie
a technologické vymoženosti, množstvo hodnotných technických údajov a tipy na dodatočné úspory
v energetike. Dozviete sa o zaujímavých aktivitách našej spoločnosti doma i vo svete. Pozývame Vás do
ďalšej etapy našej spolupráce. Pusťme sa spolu do nových výziev roku 2016.

ZAČÍNAME NOVÝ ROK DOBRÝMI SPRÁVAMI
Dlho očakávaná úprava ADRIAN-AIR® AR pre vonkajšie použitie je konečne tu. Pripravili sme pre Vás
výraznú technologickú inováciu zahrňujúcu okrem iného špeciálne vyhotovenie vonkajšieho krytia, ktoré
chráni zariadenie pred vplyvmi počasia, s dodatočným vnútorným elektrickým ohrevom. Srdce zariadenia
tak tvorí rokmi overený a pre svoju kvalitu obľúbený plynový teplovzdušný agregát ADRIAN® s radiálnym
ventilátorom, ktorý je vhodný pre pripojenie do vzduchotechniky alebo s použitím mriežky na výstupe aj

pre priame fúkanie. Stáva sa, že nemáte možnosť umiestniť vykurovacie teleso priamo do priestoru. Či už
ide o výbušné prostredie alebo prítomnosť horľavých látok alebo jednoducho dispozíciu, ktorá nedovoľuje
štandardný postup. V takomto prípade máme pre Vás vhodnú alternatívu. Keďže zariadenie je automaticky
dodávané so zmiešavacou komorou, je len na Vás a podmienkach inštalácie, či môžete a budete nasávaný
vzduch cez pomerové klapky miešať a predhrievať, alebo budete nasávať 100 % čerstvý vzduch. Vypýtajte
si aktuálny katalógový list a ceny ADRIAN-AIR® AR-T tu.

SPOLOČNÉ ZASADNUTIE SLOVENSKO-RUSKEJ PODNIKATEĽSKEJ RADY
Dňa 8.12.2015 sa v Moskve uskutočnilo spoločné zasadnutie podnikateľských rád Slovenskej republiky
a Ruskej federácie. Zasadnutia sa okrem iných významných hostí zúčastnil aj Minister hospodárstva
Slovenskej republiky p. V. Hudák, predstavitelia či už veľvyslanectiev, Obchodno-priemyselnej komory
Ruskej federácie alebo priamo podnikatelia. Súčasťou podujatia boli obchodné stretnutia a výmena
informácií, ktoré potvrdzujú, že záujem o spoluprácu týchto dvoch krajín je intenzívny.
Viacej informácií nájdete v nasledovných článkoch:
Posilnenie spolupráce s Ruskou federáciou
Spoločné zasadnutie SLOVENSKO-RUSKEJ podnikateľskej rady a Podnikateľskej rady pre spoluprácu so
Slovenskom

125. výročie založenia SOPK
Dňa 9. decembra 2015 oslávila Banskobystrická regionálna komora SOPK 125. výročie založenia Obchodnej
a priemyselnej komory v Banskej Bystrici. Podujatie bolo venované historickému vývoju a úlohám komory
v dejinách mesta a štátu. Zároveň bolo priestorom pre stretnutie zástupcov komory so zástupcami mesta
a svojimi členmi. Výnimočnú atmosféru oslavám dodala aktívna účasť vnukov Viliama Paulinyho, významnej
osobnosti dejín Slovenska a mesta Banská Bystrica.
Viac informácií nájdete v nasledujúcom článku:
Na radnici si pripomenuli 125. výročie založenia obchodnej a priemyselnej komory v Banskej Bystrici

POZÝVAME

VÁS

Vážení zákazníci, Vážení obchodní partneri,
spoločnosť ADRIAN GROUP s.r.o. Vás srdečne pozýva na jubilejný 20. ročník medzinárodnej výstavy AquaTherm Moskva 2016, ktorá sa uskutoční vo výstavnom centre Crocus Expo v Moskve v dňoch 2. – 5. 2.
2016.
Radi
Vás
privítame v
Tešíme sa na stretnutie s Vami!

našom stánku С121, pavilón 3,

hala 15.

