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PRIPRAVUJEME PRE VÁS 

 

Naša spoločnosť sa snaží reagovať aj na nové vývojové trendy v technických riešeniach bez použitia plynu. 

Ak pre Vás náš elektrický program nie je optimálny, pripravujeme pre Vás niečo nové. Teplovzdušný 

generátor s horákom na spaľovanie drevených peliet. Ako pri všetkých našich spotrebičoch aj tu budú 

použité kvalitné a robustné materiály na výrobu spaľovacej komory a výmenníka. Jednotka bude obsahovať 

kompletnú elektronickú výbavu pre ovládanie chodu a užívateľský komfort. V úvodnej fáze chceme 

predstaviť zariadenia s výkonom od 30 do 380 kW a prietokom vzduchu od 2000 až do 23000 m3/h. Ak 

mate záujem o technické informácie a ceny, napíšte nám.   

 

  

  

 

  

NOVINKA ADRIAN® RADÍME VÁM 

https://us7.campaign-archive.com/?e=98042d1a5f&u=a02bd738b71e41cd160f2daf3&id=6054049352
mailto:adrian@adrian.sk


 

Vykurovacia sezóna sa blíži a Váš riadiaci systém určite potrebuje aktuálne nastavenia. Pozrite si krátku 

inštruktáž k základným funkciám MULTI-RAD® WEB. Vy neviete o čo ide? Tak nás ihneď 

kontaktujte tu a my Vám spracujeme technické riešenie aj cenovú ponuku. 

  

 

 

MSV BRNO 2015 

V dňoch 14. - 18. 9. 2015 sa spoločnosť ADRIAN GROUP s.r.o. zúčastnila Medzinárodného strojárskeho 

veľtrhu MSV Brno. Záštitu nad spoločnou expozíciou slovenských podnikov prebralo Ministerstvo 

hospodárstva Slovenskej republiky. Usporiadatelia do sprievodného programu zaradili niekoľko zaujímavých 

podujatí, ktorých sme sa zúčastnili. Napr. Slovenský národný deň s účasťou ministrov hospodárstva 

Slovenskej aj Českej republiky ako aj oboch veľvyslancov a ďalších významných predstaviteľov priemyslu. 

Viac informácií tu. Veľmi nás teší ich osobná návšteva našej expozície a prejavený záujem. Ruský národný 

deň sa rovnako konal za účasti zástupcu ministerstva priemyslu a obchodu Ruskej federácie aj Českej 

republiky, oboch veľvyslancov atď. Ďakujeme všetkým návštevníkom a organizátorom. 
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POZÝVAME VÁS 

 

Vážení obchodní partneri, vážení zákazníci, spoločnosť ADRIAN GROUP s.r.o. Vás srdečne pozýva na 

Slovenskú kooperačnú burzu 2015. Podujatie organizuje SARIO 10. 11. 2015 v Bratislave. Záštitu nad 

exportným fórom prebral minister hospodárstva Slovenskej republiky Vazil Hudák. Už deviaty krát sa stretnú 

exportéri zo Slovenska so zahraničnými podnikateľmi v tomto formáte. Témou tohto ročníka je región 

strednej Ázie a Číny. Viac informácií nájdete tu. Tešíme sa na stretnutie s Vami! 

  

 

 

NOVINKY NAŠICH PARTNEROV 

Spoločnosť ADRIAN GROUP a jej partnerská organizácia ZHAHAN ENGINEERING zorganizovali 8. 

septembra 2015 v Astane, Kazachstan, seminár zameraný na aktuálny sortiment spoločnosti. Týmto sa 

chceme poďakovať všetkým spoluorganizátorom a účastníkom za skvelé podujatie a tešíme sa na 

spoluprácu. 

 

  

 

 

NAPÍSALI O NÁS 

 
Nový katalóg členov Slovensko – Ruskej podnikateľskej rady 
 
Publikácia v katalógu Kto je kto v energetike Bieloruska a v časopise Energia a Manažment 
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