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ADRIAN-AIR® EV 
 

 

Evaporačnú jednotku Vám už nemusíme predstavovať. Aktuálne ju ponúkame za akciovú letnú cenu a dopyt 

po nej je veľmi veľký. V súvislosti s technickými riešeniami sa opakujú otázky našich partnerov a zákazníkov 

na jej parametre a výkon. Pritom je to také jednoduché. S jedným zariadením dokážeme efektívne a lacno 

ochladiť 200 až 250 m2 priestoru. Na zníženie teploty vzduchu z 35°C na vstupe na 25°C na výstupe 

z jednotky sme spotrebovali iba 600 W elektrickej energie a výsledok sa dostavil takmer okamžite. Pri 

klimatizovaní podobných priestorov štandardným spôsobom by ste spotrebovali minimálne desaťnásobne 

viac energie. Diaľkové ovládanie funguje ako termostat a ponúka 12 úrovní nastavenia otáčok ventilátora 

a rôzne režimy činnosti vrátane prevetrávania bez chladenia, ktoré je možné využiť najmä v prechodných 

obdobiach. Ako dlho potrvajú letné horúčavy? V roku 2015 na Slovensku bol zaznamenaný rekordný počet 

tropických dni. Chladenie bez freónov je ďalší argument v prospech ADRIAN-AIR® EV18. Pomôžte sebe aj 

nasej planéte! 

  

Pozrite si naše video a pochopíte, ako funguje super lacné chladenie veľkých priestorov. 

  

 

AQUA-THERM KYJEV 2016 
 

 

V termíne od 17. do 20. mája 2016 sa spoločnosť ADRIAN GROUP s.r.o. zúčastnila výstavy AQUA-THERM 

KYJEV 2016 za účelom predstavenia svojho aktuálneho sortimentu a noviniek. Okrem toho tak opäť 

vytvorila priestor pre stretnutie našich partnerov na trhu a kontakt s potenciálnymi zákazníkmi. Hlavným 

motívom našej expozície bol generátor teplého vzduchu na spaľovanie peliet, drevnej hmoty alebo 

poľnohospodárskeho odpadu ADRIAN-AIR® MID BIO a ECO. Ďakujeme všetkým za účasť a pracovné 

nasadenie. Tešíme sa na budúcu spoluprácu. 

https://us7.campaign-archive.com/?e=%5bUNIQID%5d&u=a02bd738b71e41cd160f2daf3&id=e43671936b
http://www.adriangroup.sk/priemyselne-chladenie/evaporacne-chladenie
http://www.adriangroup.sk/
http://www.adriangroup.sk/novinky/article/200/teplo-bez-plynu-novy-adrian-air-mid-eco-a-bio
http://www.adriangroup.sk/novinky/article/200/teplo-bez-plynu-novy-adrian-air-mid-eco-a-bio
https://youtu.be/IO1R1QCKE8I


  

 

 

 

 

PRIJATIE V SHENYANG, ČÍNA 
 

 

20.5.2016 spoločnosť ADRIAN GROUP s.r.o. prijal spolu s p. Noskom, primátorom mesta Banská Bystrica, 

a p. Hiadlovským, rektorom Univerzity Mateja Bela, viceprimátor mesta Shenyang v ČĽDR. Prijatie na 

najvyššej úrovni zastrešila organizácia Čínsky sen, ktorá nám pomáha presadiť sa na ázijskom trhu v rámci 

aktuálnych programov úspory energií a ochrany životného prostredia. Predmetom rozhovorov boli možnosti 

a formy našej účasti v týchto programoch.   

 

  

   

 

STRETNUTIE S MINISTROM EKONOMIKY A ROZVOJA RUSKEJ FEDERÁCIE 
 

 

20. mája 2016 sa spoločnosť ADRIAN GROUP s.r.o. zúčastnila besedy slovenských podnikateľov a odbornej 

verejnosti s ministrom pre ekonomiku a rozvoj Ruskej federácie p. A. V. Ulyukaevom pod záštitou 

ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky a Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu 

SARIO. 

http://www.adriangroup.sk/
http://www.adriangroup.sk/
http://www.adriangroup.sk/novinky/article/207/aqua-therm-kyjev-2016


 

  

 

 

 

 

ŠKOLENIE INTERNÝCH AUDITOROV PRE ÚČELY NOVEJ NORMY ISO 
 

 

 

Spoločnosť ADRIAN GROUP s.r.o. pohotovo zareagovala na 

nedávny vývoj normy ISO 9001:2008. Po vydaní novej normy STN 

EN ISO 9001:2016 začiatkom tohto roka sme sa iniciatívne prihlásili 

na májové preškolenie interných audítorov a odštartovali tak 

proces transformácie systému manažérstva kvality. Našim cieľom 

je zavŕšiť ho v predstihu a ubezpečiť tak našich dodávateľov aj 

odberateľov, že kvalita je u nás na prvom mieste. 
 

  

 

 

 

 

http://www.adriangroup.sk/
http://www.sario.sk/sk/novinky/navsteva-avulyukaeva-v-bratislave



