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PRIPRAVUJEME PRE VÁS 

 

Dlhodobo sledujeme trendy vo vykurovaní poľnohospodárskych objektov. V našej ponuke sa už niekoľko 

rokov nachádzajú sálavé aj teplovzdušné zariadenia na ohrev týchto špecifických priestorov. Potrebovali 

sme však cenovo dostupnejšie riešenie pri zachovaní vysokých nárokov na kvalitu. S potešením Vám tak 

práve teraz môžeme predstaviť nový koncept ADRIAN-AIR® AGRO. Nová generácia teplovzdušných 

jednotiek je výsledkom poctivého vývoja a testovania a spĺňa tak najvyššie nároky spotrebiteľa. Čítajte ďalej 

  

 

 

 

  

 

  

VYUŽITIE SVETLÝCH INFRAŽIARIČOV V EXTERIÉRI 

 

Vedeli ste, že výnimočné vlastnosti našich infražiaričov môžete využiť aj vo vonkajšom prostredí? Či už ide 

o šport alebo posedenie pri káve, toto všetko chceme robiť vonku bez ohľadu na ročné obdobie a teplotu. 

Aj Vy ste sa vždy čudovali, prečo fanúšikovia futbalových klubov napr. vo Veľkej Británii, Nemecku alebo 

Francúzsku dokážu povzbudzovať svoje idoly v tričku aj v počas zimnej sezóny? Vari ich športový duch 

zahreje pri srdci viac ako nás? Pozrite sa, ako dokážeme zabezpečiť exkluzívny komfort s našimi ADRIAN-

RAD® PL napr. na štadiónoch. Či už ide o veľkoklub alebo lokálny športový stánok, vykurovanie celoplošné 

alebo iba VIP zóny, odmeňte fanúšikov za ich podporu aj v chladných mesiacoch. Nadšenci golfu tiež 

nemusia odložiť svoju výstroj do zabudnutia len preto, že teploty klesli. Vykurujte tréningové centrá 

a odpaliská s ADRIAN-RAD® PL AS a predĺžte tak sezónu svojich rezortov. Aj tí, ktorí dajú prednosť 

posedeniu vonku, si zaslúžia tepelnú pohodu. Pozrite sa na možnosti, ktoré ponúka ADRIAN-RAD® PH. 

Každý deň využitia Vašich vonkajších plôch či zvýšená návštevnosť je príjemným zvýšením príjmu a ziskov. 
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http://www.adriangroup.sk/agro
http://www.adriangroup.sk/Portals/adriangroup/datasheets/SK/ADRIAN-AIR_AGRO_SK.pdf
http://www.adriangroup.sk/novinky/article/163/vykurovanie-polnohospodarskych-objektov
http://www.adriangroup.sk/Portals/adriangroup/datasheets/SK/Svetle%20sport_SK_PL.pdf
http://www.adriangroup.sk/Portals/adriangroup/datasheets/SK/Svetle%20sport_SK_PL.pdf
http://www.adriangroup.sk/Portals/adriangroup/datasheets/SK/Svetle%20sport_SK_AS.pdf
http://www.adriangroup.sk/Portals/adriangroup/datasheets/SK/Svetle%20sport_SK_PH.pdf


 

Tieto riešenia prinášajú všetky výhody lokálneho vykurovania pri nízkych vstupných aj prevádzkových 

nákladoch. Pozrite si viac informácií tu alebo nám napíšte a my Vám ponúkneme správne riešenie.  

  

 

 

NOVINKA ADRIAN® RADÍME VÁM 

Vedeli ste, že aj ADRIAN GROUP ponúka svoje tmavé plynové infražiariče s izolovaným reflektorom? Je to 

štandardné príslušenstvo, ktoré má svoje využitie vo vybraných prípadoch. Ideálne sú pre prípady, kedy 

treba z dôvodu dispozície priestoru v objekte zmenšiť vzdialenosti medzi spotrebičom a okolitými plochami 

alebo horľavými materiálmi. Alebo keď je potrebné dodatočne zvýšiť sálavú účinnosť infračerveného žiariča. 

Pozrite si krátku inštruktáž ako takýto reflektor namontovať na ADRIAN-RAD® AA 50. Ak máte zákazníka, 

ktorý by takéto riešenie potreboval, určite nás kontaktujte tu. V prípade, že máte námet na ďalšie 

video, napíšte nám. 

  

 

 

ŠKOLENIE PARTNEROV Z LOTYŠSKA 

Začiatkom októbra 2015 spoločnosť ADRIAN GROUP navštívili partneri zo SIA BALTIK TECHGROUP z Rigy 

v Lotyšsku. Spolu s našimi technikmi absolvovali teoretickú i praktickú prípravu v rámci technického školenia 

a oboznámili sa s najnovšími novinkami v našom sortimente. Ak máte o takéto školenie záujem aj Vy, 

neváhajte a kontaktujte nás tu. 

http://www.adriangroup.sk/Portals/adriangroup/datasheets/SK/Svetle%20sport_SK.pdf
mailto:adrian@adrian.sk
http://www.adriangroup.sk/
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http://www.adriangroup.sk/napiste-nam/dotaznik-na-vypocet
mailto:adrian@adrian.sk
http://www.adriangroup.sk/
mailto:adrian@adrian.sk
https://www.youtube.com/watch?v=pXvJJSb08pA&feature=youtu.be


 

  

 

 

KLUB EXPORTÉROV 

  

13. 10. 2015 sa spoločnosť ADRIAN GROUP zúčastnila Klubu exportérov. Podujatie organizuje EXIMBANKA 

SR. V programe stretnutia boli aktuálne možnosti financovania exportu a záruk pri exporte. Viac informácií 

nájdete tu. 

 

  

 

PREZENTÁCIA VLADIMIRSKEJ OBLASTI 

http://www.adriangroup.sk/
http://www.adriangroup.sk/Portals/adriangroup/Newsletter/2015/TS_o_konanie_EK_TN_FINAL.PDF


 

13. 10. 2015 sa spoločnosť ADRIAN GROUP zúčastnila prezentácie zástupcov Vladimírskej Oblasti z Ruskej 

federácie. Podujatie organizovala agentúra SARIO a viac informácií je k dispozícii tu. 

  

 

 

EXPO MILANO 2015 

  
Od 14. do 16. 10. 2015 sa Banskobystrická regionálna komora Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory 
stretla so svojou partnerskou organizáciou v Miláne, Talianku. Spolu s ADRIAN GROUP ako aj ostatnými 
členmi predsedníctva, okrem oficiálneho programu navštívila aj výstavu EXPO MILANO 2016, najmä 
expozíciu Slovenskej republiky.  

 

  

 

 

NÁVŠTEVA V UZBEKISTANE 

  
V októbri 2015 najvyššie vedenie spoločnosti ADRIAN GROUP po prvý krát osobne navštívilo Uzbekistan. 
Naši partneri nás prijali vrúcne a priateľsky. Okrem bohatého programu na vysokej úrovni, ktorý nám 
pripravili partneri, sme sa zúčastnili jednaní s Obchodnou a priemyselnou komorou v Taškente a návštevy 
Veľvyslanectva SR v Uzbekistane. 

http://www.adriangroup.sk/
http://www.sario.sk/sk/prezentacia-vladimirskej-oblasti-kovrovskeho-elektromechanickeho-zavodu-ruska-federacia
http://www.adrian.sk/
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