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NOVINKA ADRIAN®
Z ADRIAN-AIR® EV a jeho ceny Vás zamrazí aj pri 35 °C
Extrémne horúčavy prichádzajú s extrémnymi akciami. Ideálny čas na ponuku úsporného chladenia bez
použitia freónov. Investične nenáročné riešenie s nízkymi prevádzkovými nákladmi sme Vám predstavili vo
forme ADRIAN-AIR® EV. Teraz Vám predstavujeme jeho horúcu cenu. Priemyselné chladenie nikdy nebolo
dostupnejšie. Pošlite svoju objednávku do 31.8.2015 a ušetrite stovky EUR s našou špeciálnou letnou
ponukou. Zistite si aktuálne extra zľavy tu.

RADÍME VÁM
Pokračujeme v našej novej rubrike, ktorej témou sú odborné a profesionálne rady našim partnerom. V
tomto videu si ukážeme resetovanie bezpečnostného termostatu v agregátoch ADRIAN-AIR®, čo je úkon,
ktorý môže byť nevyhnutný napríklad po výpadku prúdu. Pozrite si náš video návod, ako to spraviť rýchlo
a ľahko.

V prípade, že máte vlastný nápad na video, určite nás kontaktujte.

PRIPRAVUJEME TECHNICKÉ ŠKOLENIE
ADRIAN GROUP pripravuje školenie vo svojich priestoroch určené projektantom, montážnym a servisným
organizáciám. K dispozícii bude naše oddelenie technickej podpory a priestory laboratória. Okrem sálavých
infražiaričov, teplovzdušných agregátov a dverných clon sme pre Vás pripravili aj prezentáciu našich
noviniek
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MID, ocenená tohto roku Krištáľovým Merkúrom

za priemyselnú inováciu. Tento generátor sme u nás nainštalovali s plynovým horákom RIELLO a textilnými
rozvodmi vzduchu a spustili do riadnej prevádzky. Ako oficiálny partner RIELLO Vám tak vieme
odprezentovať aj priemyselné horáky. V prípade, že máte o takéto školenie záujem, prosím, napíšte nám.

OFICIÁLNA NÁVŠTEVA V MOSKVE
2. 6. 2015 sa v Moskve konala oficiálna návšteva premiéra Slovenskej republiky Róberta Fica, ktorý bol
prijatý premiérom Ruskej Federácie Dmitrijom Medvedevom a Prezidentom Ruska Vladimírom Putinom.
V rámci programu oficiálnej návštevy na pôde Medzinárodnej investičnej banky sa usporiadal okrúhly stôl,
kde boli prezentované perspektívne investičné projekty, realizácia ktorých je pod dohľadom podnikateľských
rád oboch krajín. Podujatia sa zúčastnili predseda vlády Slovenskej republiky Róbert Fico, zástupca
predsedu vlády a minister zahraničných veci a európskych záležitosti SR Miroslav Lajčak, Mimoriadny a
Splnomocnený veľvyslanec Slovenskej republiky v Ruskej federácii Peter Priputen,

Mimoriadny a

Splnomocnený veľvyslanec Ruskej federácie v Slovenskej republike Alexej Fedotov, zástupcovia orgánov
federálnej vlády, slovenských ministerstiev a rezortov, podnikatelia oboch krajín vrátane našej spoločnosti
ADRIAN GROUP, ktorá mala možnosť informovať o svojich zámeroch na ruskom trhu. Bližšie informácie
nájdete v nasledovných článkoch:

http://rbctv.rbc.ru/archive/main_news/text/562949995414250.shtml
http://rbctv.rbc.ru/archive/main_news/text/562949995419086.shtml
http://www.veb.ru/press/news/index.php?id_19=100723
http://ria.ru/world/20150602/1067804370.html
http://tass.ru/politika/2012178
http://www.forbes.ru/news/290355-rossiya-rassmotrit-vopros-podklyucheniya-eastring-k-turetskomupotoku
http://kurs.ru/1/10324908

NOVINKY NAŠICH PARTNEROV
Spoločnosť ADRIAN GROUP s.r.o. v rámci rozširovania svojho pôsobenia na trhu Kazachstanu podpísala
zmluvu s novým partnerom.
Tešíme sa na spoluprácu so spoločnosťou:
TOO Zhahan Inzhiniring, Astana

LETNÁ ODSTÁVKA ADRIAN GROUP s.r.o.
Dovoľujeme si Vám oznámiť, že spoločnosť ADRIAN GROUP s.r.o.
07.08.2015 zatvorená z dôvodu čerpania letnej dovolenky.

bude v období od

03.–

