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NOVÝ CENNÍK NÁHRADNÝCH DIELOV 2016 
 

 

Od 01.04.2016 vstúpi do platnosti nový cenník na náhradné diely na zariadenia značky ADRIAN®. Napriek 

tomu, že v cenníku došlo iba k obmedzenému počtu zmien, odporúčame našim partnerom a zákazníkom, 

aby si nové cenníky naštudovali čím skôr. Pozrite si ich tu, alebo si ich vyžiadajte tu. 

 

 

Cenník náhradných dielov 2016/2017 

ADRIAN-RAD® A 

 

Cenník náhradných dielov 2016/2017 

ADRIAN-RAD® E 

 

 

https://us7.campaign-archive.com/?e=%5bUNIQID%5d&u=a02bd738b71e41cd160f2daf3&id=a66b7b74cd
http://www.adriangroup.sk/
mailto:adrian@adrian.sk
http://www.adriangroup.sk/Portals/adriangroup/Newsletter/2016/0316/Cennik_ND_AA_ADRIAN_GROUP_2016_2017.pdf
http://www.adriangroup.sk/Portals/adriangroup/Newsletter/2016/0316/Cennik_ND_E_ADRIAN_GROUP_2016_2017.pdf
http://www.adriangroup.sk/Portals/adriangroup/Newsletter/2016/0316/Cennik_ND_TVA_ADRIAN_GROUP_2016-2017.pdf


 

Cenník náhradných dielov 2016/2017 

ADRIAN-AIR® 

 

Cenník náhradných dielov 2016/2017 

ADRIAN-RAD® CR 

   

 

EXPORTNÝ KLUB 
 

 

EXIMBANKA SR odštartovala druhý ročník odborných neformálnych stretnutí exportérov a odborníkov na 

export pod názvom Exportný klub v marci v Bystričke (okres Martin). Špecifikom tohto stretnutia bolo jeho 

zameranie na teritórium Číny. Exportného klubu sa zúčastnilo viac ako 60 odborníkov na export a zástupcov 

slovenských spoločností, ktoré do Číny exportujú, alebo o vývoze ešte len uvažujú. Medzi nimi nechýbala 

firma ADRIAN GROUP. 

 

 

 

 

 

   

 

MISIA PODNIKATEĹOV Z UKRAJINY 
 

 

18.03.2016 ukrajinskí podnikatelia v rámci obchodnej misie, ktorá bola zorganizovaná Obchodno-

priemyselnou komorou mesta Sumy, navštívili Banskú Bystricu a zavítali aj na firmu ADRIAN GROUP 

s.r.o. Stretnutie a rokovania prebehli v priateľskom duchu, partneri sa mohli oboznámiť s energetickými 

technológiami a novinkami našej firmy, ktoré im boli predvedené priamo vo výrobe. V máji 2016 sa 

pripravuje recipročná cesta zástupcov BBRK do Súm. 

https://www.eximbanka.sk/
http://www.adriangroup.sk/
http://www.adriangroup.sk/
http://www.adriangroup.sk/
http://www.adriangroup.sk/Portals/adriangroup/Newsletter/2016/0316/Cennik_ND_CR_ADRIAN_GROUP_2016_2017.pdf
https://www.turieconline.sk/zaujimavosti/item/2372-bystricka-hostila-stretnutie-exporterov-exportny-klub-eximbanky-sr


 

  

 

 

 

 

OCENENIE KRIŠTÁĽOVÝ MERKÚR 2015 
 

 

MULTI-RAD® WEB získal ocenenie za inováciu. Dňa  31. marca 2016 sa uskutočnilo Valné 

zhromaždenie Banskobystrickej regionálnej komory SOPK. V rámci verejnej časti zasadnutia za prítomnosti 

významných hostí a primátora mesta Banská Bystrica zástupcovia spoločnosti ADRIAN GROUP 

s.r.o. prevzali cenu ,,Krištáľový Merkúr 2015" v kategórii produktová inovácia. Je to vysoké hodnotenie a 

uznanie výsledkov činností nášho vývoja a inovácii. 

 

  

 

 

POZÝVAME VÁS 
 

 

Vážení zákazníci, Vážení obchodní partneri, 

spoločnosť ADRIAN GROUP s. r. o. Vás srdečne pozýva na 

 

PREZENTAČNÉ DNI A-SICE 2016, 

 

ktoré sa uskutočnia v Liptovskom Mikuláši dňa 29.4.2016. 

Radi Vám predstavíme novinky z našej ponuky. 

Tešíme sa na stretnutie s Vami! 

  

http://www.adriangroup.sk/riadiace-systemy/riadiaci-system-multi-rad
http://bb.sopk.sk/
http://www.adriangroup.sk/
http://www.adriangroup.sk/
http://www.adriangroup.sk/
http://asice.sk/sk/prezentacne-dni/bliie-informacie
http://asice.sk/sk/prezentacne-dni/bliie-informacie
http://www.cci.sumy.ua/


 

AQUA-THERM KYJEV 2016 
 

 

Vážení zákazníci, Vážení obchodní partneri, 

spoločnosť ADRIAN GROUP s.r.o. Vás srdečne pozýva 

na 18. ročník medzinárodnej výstavy 

 

Aqua-Therm Kyjev, 

 

ktorá sa uskutoční  v medzinárodnom výstavnom centre v Kyjeve v dňoch 17.-20. 05. 2016.  

Radi Vás privítame v našom stánku 3-T-11. 

Tešíme sa na stretnutie s Vami!  

  

 

 

BLAHOŽELÁME JUBILANTOM! 
 

 

Tím ADRIAN GROUP s.r.o. blahoželá k okrúhlemu jubileu: 

  

 

  

 

Ján Babic, spolumajiteľ ADRIAN GROUP s.r.o. 
  

http://www.adriangroup.sk/
http://aquatherm-expo.com/kyiv/home.aspx
http://www.adriangroup.sk/
http://www.adriangroup.sk/
http://aquatherm-expo.com/kyiv/home.aspx


  

 

Marína Spirová, riaditeľka Regionálnej SOPK v Banskej Bystrici 

 

 

 

 

http://bb.sopk.sk/



