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SUŽUJÚ VÁS TEPLÁ? VYUŽITE VŠETKY MOŽNOSTI S ADRIAN®

Leto je v plnom prúde a vysoké teploty nám mnohým komplikujú život a to najmä počas pracovnej doby.
Uistite sa, že poznáte všetky možnosti, ako schladiť svoje priestory so značkou ADRIAN®. Chladenie
a ventiláciu si môžete ekologicky a pri nízkych investičných a prevádzkových nákladoch zabezpečiť
s ADRIAN-AIR® EV. Ďalším spôsobom ako využiť vodný systém je zariadenie ADRIAN-AIR® TEM.
S použitím zberača kondenzátu tak máte k dispozícii jednotku na celoročné využitie, ktoré chladí aj hreje.
Ak už nemáte zdroj chladu, využite aspoň možnosť vetrať priestory najmä v ranných a večerných hodinách,
kedy teploty zvyčajne poklesnú. Zapnite svoje ADRIAN-AIR® AR do režimu ventilácie a využite prírodný
chlad vo svoj prospech. Alebo ADRIAN-AIR® AD pri podstropnej inštalácií. Počas vašej neprítomností sa
o to postará riadiaci systém v automatickom režime. Na premiešavanie vzduchu môžete využiť nie len
destratifikátor ale dokonca aj dvernú clonu! Ponúkame Vám množstvo technických riešení, kontaktujte nás
a využite naše služby.

RADÍME VÁM

V posledných rokoch zažil náš sortiment dverných clôn ADRIAN-AIR® niekoľko zásadných zmien, či už
v rozsahu výkonov, použitých technológií, regulácie alebo konštrukčných úprav. Aktuálne ponúkame dverné
clony plynové kondenzačné, plynové alebo bez vykurovania. Ide o veľmi žiadaný doplnok k vykurovaniu
a chladeniu s výrazným vplyvom na výsledky celého energetického systému. Preto si overte, že máte
správne technické podklady a pracujete s najnovšími informáciami. Využite našu partnerskú zónu a získajte
z nej poslednú verziu technických podmienok alebo nás kontaktujte priamo.

KONFERENCIA "EXPANDUJ K NOVÝM PRÍLEŽITOSTIAM"
Spoločnosť ADRIAN GROUP sa 7.6.2016 zúčastnila konferencie pod záštitou ČSOB "Expanduj k novým
príležitostiam". Konferencia bola venovaná teritoriálnym informáciám a exportným príležitostiam s hlavným
zameraním na Rusko, Bielorusko a Ukrajinu, Irán a Egypt.

NOVINKY OD NAŠICH ZÁKAZNÍKOV A PARTNEROV
Náš zákazník závod Stadler v Bielorusku, kde sme pred dvomi rokmi inštalovali úspešný systém
kondenzačných dverných clôn, začal do Ruskej federácie dodávať svoje vlakové súpravy. Práce vykonala
partnerská firma ODO MIG.

LETNÁ ODSTÁVKA ADRIAN GROUP

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že spoločnosť ADRIAN GROUP s.r.o. bude v
období od 01. – 08.08.2016
dovolenky.

zatvorená z dôvodu čerpania letnej

