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NOVÉ INŠTALÁCIE GENERÁTOROV TEPLÉHO VZDUCHU 
 

 

Nechajte sa inšpirovať zaujímavými aplikáciami našich centrálnych teplovzdušných jednotiek práve teraz, 

pred blížiacou sa zimnou sezónou. Pozrite si najnovšie referencie generátorov teplého vzduchu ADRIAN-

AIR® MID, ktoré inštalovala naša partnerská spoločnosť OOO GeLiOs, Voronež, Rusko. Generátory môžete 

napojiť na zemný plyn, propán, vykurovací olej či dokonca zásobovať peletami alebo drevom! Požiadajte 

o cenovú ponuku pre váš objekt práve teraz.   

  

https://us7.campaign-archive.com/?e=%5bUNIQID%5d&u=a02bd738b71e41cd160f2daf3&id=719bf34b7b
http://www.adriangroup.sk/teplovzdusne-vykurovanie/centralne-teplovzdusne-jednotky/adrian-air-mid
http://www.adriangroup.sk/teplovzdusne-vykurovanie/centralne-teplovzdusne-jednotky/adrian-air-mid
mailto:adrian@adrian.sk


 

  

 

 

KOMÍNY OD ADRIAN GROUP TROCHU INAK 
 

 

Tak ako sa rozširuje naša ponuka energeticky efektívnych a úsporných spotrebičov, rozširuje sa aj 

adekvátna ponuka príslušenstva a doplnkov. Najmä rôznorodé použitie priemyselných horákov nám otvorilo 

veľa nových možností. Okrem aplikácie s ADRIAN-AIR® MID ich navrhujeme pre použitie v iných 

vykurovacích telesách alebo do technológie. S horákmi a hlavne vyššími výkonmi sa viažu aj komíny z iných 

materiálov a väčších priemerov. Najnovšie sa môžeme pochváliť komplexnou dodávkou trojplášťových 

nerezových komínov pre ŽOS TRNAVA a.s. Ak máte aj Vy projekt, v ktorom by našli uplatnenie, neváhajte 

a kontaktujte nás. Dozviete sa viac o ponúkanom sortimente a našich exkluzívnych cenách. 

http://www.adriangroup.sk/teplovzdusne-vykurovanie/centralne-teplovzdusne-jednotky/adrian-air-mid
mailto:adrian@adrian.sk


 

  

 

 

DELEGÁCIA PRIMÁTORA BANSKEJ BYSTRICE DO SÚM 
 

 

26.-27.09.2016 oficiálna delegácia mesta Banská Bystrica pod vedením primátora Jána Noska navštívila 

mesto Sumy, Ukrajina, kde bolo podpísané Memorandum o spolupráci oboch miest. Členmi delegácie sa 

stali zástupcovia Banskobystrickej regionálnej komory SOPK a spoločnosti ADRIAN GROUP s.r.o. 

 

  

http://www.adriangroup.sk/


 

  

 

 

  

 

 

ENEF 2016 
 

 

Vážení zákazníci, Vážení obchodní partneri, 

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

na 12. medzinárodnú konferenciu 

 

ENEF 2016 – S energiou rozumne a efektívne, 

 

ktorá sa uskutoční  v hoteli LUX v Banskej Bystrici v dňoch 26.-28. 10. 2016.  

Radi Vás privítame nielen v našej sekcii Energetika a životné prostredie, 

kde predstavíme možnosti aplikácie ADRIAN-AIR® MID ECO a BIO.   

Tešíme sa na stretnutie s Vami!  

  

 

 

PREZENTAČNÉ DNI ASICE 2016 
 

Vážení obchodní partneri, 

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

na Prezentačné dni 2016 

  

Vykurovanie, klimatizácia, vzduchotenika, 

 

ktorá sa uskutoční v hoteli Slovakia v Žiline dňa 20.10.2016.  

http://www.adriangroup.sk/
http://www.enef.eu/2016/?mnu=pr
http://www.adriangroup.sk/novinky/article/200/teplo-bez-plynu-novy-adrian-air-mid-eco-a-bio
http://www.adriangroup.sk/
http://www.adriangroup.sk/Portals/adriangroup/Newsletter/2016/0916/vkv_20_10_2016_zilina.pdf
http://www.enef.eu/2016/?mnu=pr
http://www.cci.sumy.ua/about/gallery/179/


 

Radi Vám predstavíme novinky z našej ponuky ako sú okrem iných aj teplovzdušné veľkokapacitné 

jednotky na pelety či drevný odpad ADRIAN-AIR® MID ECO a BIO.   

Tešíme sa na stretnutie s Vami!  

  

  

 

http://www.adriangroup.sk/novinky/article/200/teplo-bez-plynu-novy-adrian-air-mid-eco-a-bio
http://www.adriangroup.sk/Portals/adriangroup/Newsletter/2016/0916/vkv_20_10_2016_zilina.pdf



