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VYKURUJTE ÚSPORNE A EFEKTÍVNE

Nevyberajte si medzi plynom a elektrinou ak sa Vám ani jedno nehodí! Pozrite si našu aktuálnu ponuku
a kontaktujte nás.

MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA ENEF 2016

V dňoch 26., 27. a 28. 10. 2016 sa konal 12 ročník Medzinárodnej konferencie ENEF 2016. ADRIAN GROUP
s.r.o. ako partner konferencie združujúcej množstvo odborníkov na energetickú efektívnosť odprezentoval
prípadovú štúdiu použitia rôznych typov teplovzdušných generátorov pre veľkoobjemové priestory.

VÝSTAVA ROSGAZEXPO A HORÁKY A KOTLY V PETROHRADE
V dňoch 4. až 7. 10. 2016 sa konala výstava RosGazExpo a Kotly - Horáky v Petrohrade, Ruská federácia,
ktorej sa zúčastnili aj zástupcovia spoločnosti ADRIAN GROUP s.r.o.

OBCHODNÁ MISIA DO UFY
12.10.2016 sa konala obchodná misia ministerky poľnohospodárstva ČR v sprievode komory pre SNŠ a
veľvyslanca ČR v RF pána Remeka. Firma ADRIAN GROUP s.r.o. prezentovala energoefektívne riešenia pre
priemysel a poľnohospodárstvo.

STRETNUTIE S DELEGÁCIOU Z MARI EL

25.10.2016 sa v Bratislave na pôde SARIA konalo stretnutie s delegáciou z republiky MARI EL, Rusko, na
ktorom sa zúčastnili aj zástupcovia firmy ADRIAN GROUP. Zoznámili sme sa so zaujímavými ľuďmi a veríme
že budeme spolupracovať na vzájomne prospešných projektoch.

PREZENTAČNÉ DNI

Úspešne sme zahájili sériu prezentačných seminárov pre projektantov a montážnikov k novinkám v našom
sortimente ADRIAN-AIR® MID BIO a ECO. Začali sme v Žiline 20.10.2016 a pokračovali 24.11.2016
v Trenčíne a 25.11.2016 v Nitre. Pre tých, ktorí si chcú pozrieť tieto zariadenia naživo a majú možnosť prísť
do Banskej Bystrice, budeme mať pripravenú funkčnú jednotku na účely predvádzania či zaškolenia.
Nahláste sa k nám na návštevu tu a buďte medzi prvými, ktorí si overia možnosti efektívneho vykurovania
bez plynu v praxi.

ZIMNÁ ODSTÁVKA ADRIAN GROUP
Dovoľujeme si Vám oznámiť, že spoločnosť ADRIAN GROUP s.r.o. bude zatvorená
od 26.12.2016 do 30.12.2016
z dôvodu vianočných sviatkov a zimnej odstávky.

