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NOVÁ CHLADIACA JEDNOTKA

Potrebujete chladiť úsporne a efektívne? Evaporácia či adiabatické chladenie je pre Vás to pravé?
Potrebujete menší výkon či prietok vzduchu? Výborne! Na základe Vašich podnetov sme doplnili do
chladiaceho sortimentu mobilnú evaporačnú jednotku ADRIAN-AIR® EV 8000.

NOVÉ PARTNERSTVO

Vykurovanie teplovodnými systémami je stále populárne. Aktuálne prebiehajúce dotácie na využívanie
peletového hospodárstva, drevnej štiepky, odpadu alebo ďalšie trendy v zdrojoch energií ďalej umocnia
túto pozíciu. Rozhodli sme sa preto uzavrieť silné partnerstvo s výnimočným partnerom pre túto a iné
oblasti. Spoločnosť SONNIGER je uznávaným výrobcom teplovodných jednotiek HEATER s jedinečným
spracovaním. Práve schopnosť dlhodobo si udržať funkčnosť a prevádzkové vlastnosti bola pre nás
rozhodujúca. Okrem toho sú tieto jednotky vďaka použitým materiálom jedinečné svojou nízkou
hmotnosťou, ktorá urýchľuje a uľahčuje montáž a tým tiež šetrí peniaze zákazníka. Samozrejme je to aj
cenová úroveň, ktorá je veľmi atraktívna. Okrem toho nám táto spolupráca otvára dvere k novým typov
dverných clôn a ďalším výrobkom. Neváhajte a vyžiadajte si aktuálne technické podmienky a cenovú
ponuku.

ZHROMAŽDENIE DELEGÁTOV SOPK
20. 4. 2017 v Bratislave sa konalo ustanovujúce zasadanie zhromaždenia delegátov SOPK pre 6. funkčné
obdobie na roky 2017 – 2022, na ktorom vystúpili predseda SOPK Peter Mihók a pozvaní hostia – minister
práce Ján Richter, štátny tajomník MZV a EZ Ivan Korčok a štátny tajomník MH SR Rastislav Chovanec, ktorí
hodnotili stav a vývoj slovenskej ekonomiky. Súčasťou slávnostnej časti zasadnutia bolo vyhlásenie
výsledkov už 15. ročníka súťaže Veľká cena SOPK za uplatňovanie etických princípov v podnikaní
a odovzdanie Ocenenia TOP tím Aplikovanej ekonómie.

ZASADNUTIE SLOVENSKO-RUSKEJ MEDZIVLÁDNEJ KOMISIE

V dňoch 27.-28. apríla 2017 sa v Moskve uskutočnilo 18. zasadnutie Slovensko-ruskej medzivládnej komisie
pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu. Slovenskú delegáciu viedol minister hospodárstva SR P.
Žiga, zúčastnil sa jej aj minister školstva P. Plavčan. V rámci podnikateľského dialógu medzi Slovenskom a
Ruskom sa uskutočnilo aj Podnikateľské fórum, ktoré zadefinovalo ciele spolupráce v nadchádzajúcom
období. Dňa 28. apríla 2017 sa za účasti oboch spolupredsedov medzivládnych komisií uskutočnilo plenárne
zasadnutie, na ktorom bol konštatovaný obojstranný záujem na ďalšom rozvoji vzájomnej hospodárskej
spolupráce a bolo podpísané 11 memoránd o spolupráci, dve z ktorých podpísala naša spoločnosť ADRIAN
GROUP s.r.o.

PREZENTAČNÉ DNI
Úspešne sme zahájili sériu prezentačných seminárov pre projektantov a montážnikov na úvod sezóny
chladenia a predstavili sme evaporačnú chladiacu jednotku ADRIAN-AIR® EV 18 KD ako aj mobilnú
chladiacu jednotku ADRIAN-AIR® EV 8000. Začali sme v Prešove 25.4.2017 a pokračovali 26.4.2017
v Michalovciach, 27.4.2017 v Banskej Bystrici a 28.4.2017 v Bratislave. Úsporné, efektívne a najmä
prirodzené chladenie aj pre veľkoobjemové priestory malo úspech. Pre tých, ktorí si chcú pozrieť tieto
zariadenia naživo a majú možnosť prísť do Banskej Bystrice, máme inštalovanú funkčnú jednotku na účely
predvádzania či zaškolenia. Pozrite si tiež našu prezentáciu.

AQUA-THERM KYJEV 2017

Vážení zákazníci, Vážení obchodní partneri,
spoločnosť ADRIAN GROUP s.r.o. Vás srdečne pozýva
na 19. ročník medzinárodnej výstavy

Aqua-Therm Kyjev,

ktorá sa uskutoční v medzinárodnom výstavnom centre v Kyjeve v dňoch 30. 5. - 2. 6. 2017.
Radi Vás privítame v našom stánku na vonkajšej ploche č. 3, U-R-3.
Tešíme sa na stretnutie s Vami!

