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VYKUROVANIE NA DREVO

Zima je v plnom prúde a mrazivé počasie na Slovensku a v celej Európe ohrozuje prevádzky a ľudí v nich
zamestnaných. Nečakajte na škody, vyskúšajte si radšej najjednoduchšie riešenie – náš teplovzdušný
generátor ADRIAN-AIR® MID ECO na drevo. Nepotrebujete plyn, vodu, žiadne prípojky a zložité
papierovačky. Dodáva sa v dvoch výkonoch 50 a 100 kW. Spotreba elektriny 160 až 590 W podľa výkonu
a typu ventilátora. Pozrite si ako to funguje a vyžiadajte si našu cenovú ponuku. Akcia trvá do 14.02.2017!

VYKUROVANIE V POĽNOHOSPODÁRSTVE
Predstavujeme Vám plynový infražiarič ADRIAN-RAD® AGRO 1, 2, 3, ktorý je určený špeciálne pre hydinárne
na chov kureniec, sliepok, moriek, kačiek, husí a je rovnako obľúbeným riešením aj pre chov prasiat.
Nerezové prevedenie a prachový filter v základnej výbave sú samozrejmosťou. V ponuke máme výkon od

100 do 3000 W a tri konštrukčné typy podľa ovládania. Pozrite si náš leták a technické podmienky
a kontaktujte nás ihneď. Budete príjemne šokovaní našou uvádzacou cenou!

INFORMÁCIA PRE ZÁKAZNÍKOV A PARTNEROV
V rámci unifikácie náhradných dielov pre plynové infražiariče ADRIAN-RAD®AA bol ventilátor 1-20016 nahradený

iným

ventilátorom. Pri

objednávaní

pre

typ AA50 použite

kód 1-20-056,

pre

typ AA35 použite kód 1-20-057. Preštudujte si návod na výmenu a overte či máte správne technické
podklady a pracujete s najnovšími informáciami. Využite našu partnerskú zónu a získajte z nej aktuálne
potrebné materiály alebo nás kontaktujte priamo.

NÁVŠTEVA Z BIELORUSKA
12.12.2016 do nášho mesta zavítal veľvyslanec Bieloruska v Bratislave pán Igor Leščenja a obchodný radca
RB Sergej Balaščenko. Na stretnutí s podnikateľmi, ktoré zastrešovala Bansko-Bystrická regionálna komora,
predstavili ekonomický potenciál svojej krajiny a možností spolupráce. Riaditeľka BBRK urobila prezentáciu
nášho kraja a potvrdila záujem o rozvoj vzájomných vzťahov. Spoločnosť ADRIAN GROUP s.r.o. aktívne

spolupracuje s Bieloruskom a iba v minulom roku dodala vykurovacie a chladiace zariadenia pre piatich
významných zákazníkov. Prezentáciu o Bielorusku nájdete tu.

NAPÍSALI O NÁS

POZÝVAME VÁS
Vážení zákazníci, Vážení obchodní partneri,

spoločnosť ADRIAN GROUP s.r.o. Vás srdečne pozýva na 21. ročník medzinárodnej výstavy Aqua-Therm
Moskva 2017, ktorá sa uskutoční vo výstavnom centre Crocus Expo v Moskve v dňoch 7. – 10. 2.
2017.

Radi Vás privítame v našom stánku С119, pavilón 3, hala 15.
Tešíme sa na stretnutie s Vami!

